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Abstract 

This master’s thesis investigates reading as a social activity. Starting from a 

discussion of historical examples, it progresses to an overview of the different shapes 

reading clubs take on nowadays, with a special focus on online reading communities. 

The development of these communities will be outlined, taking the popular online 

platform Goodreads as an example. The core part of this thesis consists of an 

analysis of the Dutch reading community Hebban and a survey among 576 users of 

this site. The study concludes with a comparison between members of ‘traditional’ 

reading clubs and online reading communities.   



 
 

 

‘Komt drinken we op dien vromen wens! 

Dat er veel wordt gelezen. 

’t Strek tot beschaving van den mensch. 

Hoe dom hij ook moog wezen, 

Zoo worden nev’len opgeklaard, 

Hoe meer de Leeslust kunde baart’. 

- Motto leesgezelschap ‘Leeslust baart kunde’ 

 

‘Kids today just aren’t joiners’  

- Robert Putnam 
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1. Inleiding 

In 2013 organiseerde het literair tijdschrift Das Magazin een leesclubfestival. Op 

verschillende locaties in Amsterdam gingen vooral jonge lezers in gesprek met hun 

favoriete auteur over het gelezen boek. Het festival, dat voor het eerst werd 

georganiseerd, was uitverkocht. In 2015 begon Facebookoprichter Mark Zuckerberg 

zijn online leesclub ‘A Year of Books’. Op 1 september van dat jaar had de 

Facebookgroep meer dan 460.000 likes. Iedere twee weken wordt een nieuw boek 

besproken.1 In datzelfde jaar waren vijfduizend lezers lid van de lezersgroepen van 

Stichting Senia.2 Het moge duidelijk zijn: leesclubs zijn (weer) hip!  

Maar het is ook duidelijk dat er steeds meer verschillende verschijningsvormen van 

leesclubs bestaan: van traditionele leesclubs bij leden thuis tot Twitterleesclubs en 

online lezerscommunity’s. In 2007 werd de Amerikaanse website Goodreads 

opgericht, een lezerscommunity met ongeveer 30.000.000 leden over de hele 

wereld. In navolging hiervan werd in Nederland in 2009 Dizzie3 opgericht, en in 2011 

volgde De Boekensalon4. De jongste Nederlandse lezerscommunity is Hebban5, 

opgericht in 2014 en vernoemd naar de oudste bekende Nederlandse zin: ‘Hebban 

olla vogola nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?’6   

Tegelijkertijd is ook te zien dat vanuit allerlei literaire instanties een interesse ontstaat 

in lezersgroepen. Op verschillende manieren proberen zij de lezer aan zich te 

binden. Uitgeverij Meulenhoff plaatst net als onder andere De Geus en De Bezige Bij 

leesclubvragen bij hun boeken op de website. Uitgeverij Atlas Contact richtte in 2013 

‘De club voor echte lezers’ op. Leden hiervan verklaren dat zij ‘echte lezers’ zijn en 

verkrijgen daarmee exclusieve uitnodigingen en vooruitexemplaren, en mogen 

meebeslissen binnen verschillende fases in het ontwikkelproces van een boek.7 

 Waar traditioneel gezien de boekhandel en bibliotheken een brugfunctie 

tussen de lezer en de uitgever onderhielden, zijn er nu verschillende ontwikkelingen 

te zien waarbij de uitgeverij zelf het contact met de consument aangaat. De lezer 

representeert een bepaalde macht voor literaire bedrijven. Volgens Jeroen Vullings is 

dat een economische macht, zo stelt hij in de ‘leesclubspecial’ van Vrij Nederland in 

2002. Deze ‘special’ bestaat uit een aantal artikelen over het thema leesclubs. 

Vullings stelt in zijn artikel dat de leesclubs financiële eisen zouden kunnen stellen bij 

een centrale inkoop, zoals dat ook bij een aantal stichtingen gebeurt, maar ze kiezen 

ervoor hun ‘overmacht’ hiervoor niet te gebruiken.8 Volgens Trouw-journaliste Iris 

                                                           
1
 https://www.facebook.com/ayearofbooks?fref=ts (laatst geraadpleegd op 1 september 2015). 

2
 http://www.senia.nl/docs/Jaarverslag.2013.Senia.pdf (laatst geraadpleegd op 1 september 2015). 

3
 http://www.dizzie.nl/  

4
 http://www.deboekensalon.nl/    

5
 http://www.hebban.nl/   

6
 http://www.hebban.nl/   

7
 http://www.atlascontact.nl/bent-u-een-echte-lezer/ (laatst geraadpleegd op 9 september 2015). 

8
 Vullings, (13 juli 2002), p. 62-65.  

https://www.facebook.com/ayearofbooks?fref=ts
http://www.senia.nl/docs/Jaarverslag.2013.Senia.pdf
http://www.dizzie.nl/
http://www.deboekensalon.nl/
http://www.hebban.nl/
http://www.hebban.nl/
http://www.atlascontact.nl/bent-u-een-echte-lezer/
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Pronk is die macht nog groter: leesclubs kunnen boeken hypen en zelfs opstuwen 

naar nationale bestsellerlijsten.9 

Voorop staat dat lezen naast een individuele activiteit ook een sociale bezigheid is. 

Dat is geen nieuwe ontwikkeling. Er zijn genoeg historische voorbeelden te 

verzinnen: van het voorlezen in de middeleeuwen tot de leeskringen en leesmusea in 

de achttiende eeuw. Lezers praten graag over hun ervaringen. Dat kan tegenwoordig 

op twee manieren: fysiek in elkaars nabijheid (‘face-2-face’) en op internet.  

Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt tussen leesclubs en 

lezerscommunity’s. Leesclubs zijn lezersgroepen waarbij alle leden hetzelfde boek in 

dezelfde periode lezen en gezamenlijk op één plek bespreken. Een lezerscommunity 

is een (online) plek waar lezers zich verzamelen en met elkaar over boeken 

communiceren. Hoewel er onderzoeken zijn gedaan naar lezersgroepen en 

leesclubs in Nederland, is onderzoek naar online lezerscommunity’s tot zover 

uitgebleven. Dat er wel interesse is vanuit literaire organisaties blijkt uit het boek 

Cultuurmarketing van B.J. Noordman, waarin wordt geopperd dat de toekomst van 

culturele instanties bij de vorming van community’s ligt 10, maar ook uit het feit dat 

vanuit de bibliotheken het e-paper No copy paste: bibliotheken en communities is 

opgesteld.11 Dit e-paper biedt een inleiding op online en offline lezerscommunity’s en 

beschrijft op welke manier bibliotheken daar in de praktijk mee om kunnen gaan.  

Het is opvallend dat er weinig onderzoek is gedaan naar online lezerscommunity’s, 

want hoewel het in eerste instantie lijkt te gaan om een kwestie van oude wijnen in 

nieuwe zakken, valt dat te betwisten. Dit onderzoek brengt hier verandering in en 

beantwoordt de volgende vraag: 

- Op welke manier onderscheiden online lezerscommunity’s zich van 

traditionele leesclubs? 

Dit onderzoek kijkt naar de ontwikkeling van lezersgroepen en in het bijzonder naar 

online groepen. Hiervoor wordt eerst gekeken naar de historische ontwikkeling van 

lezersgroepen en vervolgens naar de opkomst van community’s. Daarvoor komen 

eerst ontwikkelingen in Amerika in bod, daarna ontwikkelingen binnen andere 

disciplines en uiteindelijk de Nederlandse lezerscommunity’s. Om de werking van 

community’s aan te tonen wordt de Nederlandse online lezerscommunity Hebban 

uitgebreid geanalyseerd. 

  

                                                           
9
 Pronk, (22 april 2006).  

10
 Noordman, (2007). 

11
 Raymakers, (2014).  
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1.1 Eerder onderzoek  

Dit onderzoek wil meer duidelijkheid krijgen in het gedrag van lezers online. Het staat 

hiermee in een literatuursociologische traditie.12 Voor dit onderzoek zijn twee ideeën 

uit het gedachtegoed van de Franse socioloog Pierre Bourdieu van belang. 

 Aan de ene kant wordt gekeken naar leesclubs als onderdeel van het 

Nederlandse literaire veld. Het literaire veld is een subveld van het culturele veld. 

Bourdieu definieert het culturele veld als: ‘De ruimte van culturele plaatsbepalingen 

of positioneringen die op een begeven moment in een samenleving mogelijk zijn.’13 

Het Nederlandse literaire veld wordt door Gilles Dorleijn en Kees van Rees 

gedefinieerd als: ‘De verzameling literaire instituties, organisaties en actoren 

betrokken bij de materiële en symbolische productie, de distributie en consumptie 

van wat ‘literatuur’ wordt genoemd.’14 Literaire instanties staan niet op zichzelf maar 

altijd in relatie staan tot andere instanties. 

 

Figuur 1: Schema literaire veld tegen het einde van de 20e eeuw
15

 

In het traditionele schema van het literaire veld (zie Figuur 1), staan de lezers in 

direct contact met de literaire kritiek, literatuur onderwijs, openbare bibliotheken, de 

boekhandel en de boekenclub. De boekenclub staat in direct contact met de 

boekhandel en de bibliotheken en krijgt informatie van de uitgeverijen. In paragraaf 

4.3 wordt opnieuw gekeken naar de plaats van lezerscommunity’s binnen het literaire 

veld.            

                                                           
12 Schram, (2013), p. 397-406. 
13

 Dorleijn & van Rees, (2006), p. 19. 
14

 Dorleijn & van Rees, (2006),  p. 19. 
15

 Dorleijn & van Rees, (2006),  p. 19. 
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 Daarnaast is het begrip sociale differentiatie van belang. Het lezen van de 

tekst is een individuele bezigheid, maar de keuze voor een boek niet.16 Lezen kan 

worden opgevat als een vorm van op anderen afgestemd gedrag. Door het 

demonstreren van een bepaald leesgedrag kan men zich sociaal onderscheiden van 

anderen. Dit demonstreren kan door het prominent plaatsen van een boekenkast, 

door tijdens gesprekken te refereren aan teksten en door bijvoorbeeld lid te worden 

van een leesclub.           

 Over de samenstelling van het leespubliek is sinds de Tweede Wereldoorlog 

meer bekend dankzij Leesmonitor, de tijdsbestedingonderzoeken van het Sociaal 

Cultureel Planbureau.17 Voor de voorafgaande tijd zijn historische onderzoeken van 

belang. 

Historische ontwikkeling 

Historisch onderzoek naar Nederlandse lezersgezelschappen is onder anderen 

gedaan door Lizet Duyvendak in 2002. Zij deed onderzoek naar het Haags 

Damesleesmuseum en beschreef de historische ontwikkeling van leesclubs in het 

boek Door lezen wijder horizont. Het Damesleesmuseum werd opgericht in 1894 en 

is nu nog steeds actief. Centraal in Duyvendaks’ onderzoek staat de boekenkeuze en 

de motieven hiervoor van leden toen en nu. In haar onderzoek ligt de nadruk op 

damesleesgezelschappen. Daarom zal daarnaast gebruik worden gemaakt van het 

onderzoek van Murk van der Bijl. In 1993 deed hij een zelfde soort onderzoek als 

Duyvendak, maar dan naar een mannenleesgezelschap in Alkmaar. Zijn resultaten 

zijn gepubliceerd in het boek Leeslust baart kunde: 200 jaar leesgezelschap in 

Alkmaar. Voor het hoofdstuk over historische ontwikkeling zullen de bevindingen uit 

de twee bovengenoemde bronnen worden aangevuld met informatie uit een aantal 

algemenere artikelen over lezersgroepen.  

 

Lezersgroepen anno nu 

Annelies Vlaanderen somt in een artikel in BN/De Stem drie typische 

leesclubfenomenen op: de onzichtbaarheid ervan, de voldoening die het 

lidmaatschap schenkt en het overwicht aan vrouwen.18 Er is de afgelopen jaren hard 

gewerkt om die ‘onzichtbaarheid’ te verkleinen, door middel van verschillende 

kwantitatieve onderzoeken naar leesclubs in Nederland.   

 Zoals al eerder genoemd, werd in 2002 een ‘leesclubspecial’ door het 

tijdschrift Vrij Nederland uitgegeven.19 In dit onderzoek was vooral aandacht voor 

kwantitatieve gegevens: het aantal lezersgroepen in Nederland, het geslacht van de 

leden, de gemiddelde leeftijd, de locaties van de lezersgroepen, hoe lang de groepen 

gemiddeld bestaan, het aantal boeken dat ze lezen en hoe hun boekkeuze tot stand 

komt.            

 Marjolein van Herten van de Open Universiteit Heerlen deed van 2009 tot 

                                                           
16

 Duyvendak, (2003), p. 17. 
17

 www.leesmonitor.nl (laatst geraadpleegd op 16 oktober 2015). 
18

 Vlaanderen, (15 september 2007). 
19

 V.A. (13 juli 2002). 

http://www.leesmonitor.nl/
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2015 onderzoek naar Nederlandse leesclubs. De eerste resultaten van haar 

onderzoek deelde Van Herten op 21 december 2010 op haar website.20 Het gaat in 

dit deel over algemene eigenschappen, motivatie, en voorwaarden voor een 

geslaagde bijeenkomst. In 2011 werd het artikel ‘Gezellig, Nuttig en Verrijkend, de 

sociale waarde van leesclubs’ gepubliceerd.21 In dit artikel ligt de focus op het sociale 

element van leesclubs. In 2015 publiceerde Van Herten het artikel ‘Boekenkeuze en 

motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland’ in Tijdschrift voor Nederlandse 

Taal- en Letterkunde.22 In dit artikel beschreef Van Herten de motieven om lid te 

worden, de boekenkeuze van de groepen en de relatie tussen de motieven en 

boekenkeuze. Deze onderzoeken komen samen in haar Engelstalige proefschrift 

Learning communities, informal learning and the humanities: an emperical study of 

book discussion groups, dat ze op 11 december 2015 publiceerde.23 Ze beschrijft in 

haar onderzoek de algemene kenmerken van de deelnemers van leesclubs, de 

boekenkeuze, de motieven van de leesclubleden en de educatieve waarde van 

leesclubs. Hierbij kijkt ze naar een vaste groep niet-professionele lezers die fysiek 

samenkomen om boeken (fictie en non-fictie) te bespreken, die zij hebben gelezen.24 

Tussen het eerste artikel van Van Herten en het onderzoek van Vullings voor Vrij 

Nederland zit ongeveer 8 jaar. Hierdoor zijn een aantal verschillen in de gegevens te 

vinden.  

 

Naar de leden van online lezerscommunity’s is nog geen onderzoek gedaan. 

Marjolein van Herten beperkt zich in haar onderzoek tot leesclubs die fysiek 

samenkomen. Ze zegt hierover: 

This research focuses on groups who meet for discussions face-to-face. 

Besides the face-to-face groups there are many groups active on the internet. 

These online groups are relevant for the study of the phenomenon book 

discussion group. Online groups can have similarities with face-to-face groups, 

but the primary difference between the two types of groups is the way groups 

meet and discuss. Unlike face-to-face groups, online groups only discuss 

books using an internet forum (i.e. a discussion board, the discussers in this 

case do not have to discuss simultaneously) or via chat programs such as 

instant messaging. Besides this, studying both groups, each with their own 

characteristic discussion method, requires different research approaches. Next 

to the supposed differences with face-to-face groups considering the stability 

                                                           
20

 Van Herten, (2010).  
21

 Van Herten en den Ridder, (2011). p. 8-9. 
22

 Van Herten, (2015), ‘Boekenkeuze en motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland’. 
23

 Van Herten, (2015), Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of book 
discussion groups. 
24

 Van Herten, (2015) , Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of book 
discussion groups,  p.26. 
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of the group, this is a second reason why online groups are excluded from this 

particular study.25 

Community’s en hypothesen 

Naar online lezerscommunity’s zijn minder onderzoeken gedaan. Vooral 

onderzoeken naar Nederlandse community’s ontbreken. Wel is er een aantal 

Amerikaanse artikelen over dit onderwerp verschenen en aan de hand van deze 

artikelen kan een aantal hypothesen worden geformuleerd.     

 Het belangrijkste werk om hier te noemen is Reading communities: from 

salons to cyberspace van Denel Rehberg Sedo.26 Dit boek bevat een verzameling 

van artikelen die door de jaren heen over lezersgroepen zijn geschreven. Het meeste 

van belang is het artikel ‘‘I Used to Read Anything that Caught My Eye, But...’: 

Cultural Authority and Intermediaries in a Virtual Young Adult Book Club’ van DeNel 

Rehberg Sedo zelf. Dit is het enige artikel dat specifiek ingaat op een online 

lezersgroep, namelijk een young adult virtuele leesclub. In haar artikel constateert 

Sedo een aantal verschillen tussen de leden van een online leesclub en een fysieke 

‘traditionele’ leesclub: ‘Online book clubs tend to attract younger readers and readers 

with lower levels of formal education, and to represent more divergent socio-

economic backgrounds.27’         

 Ook in de al eerder genoemde onderzoeken werden uitspraken over de leden 

gedaan. In het historische onderzoek van Duyvendak kwam naar voren dat vroeger 

vooral lager opgeleiden zich verenigden in leesclubs om zichzelf zo te onderwijzen. 

Uit het onderzoek van Vrij Nederland en Marjolein van Herten bleek dat vooral hoger 

opgeleide vrouwen lid zijn van leesclubs. Naar aanleiding van deze onderzoeken kan 

de eerste hypothese als volgt geformuleerd worden:   

1. Waar de achtergronden van de leden van traditionele leesclubs vrij 

homogeen zijn, zullen de ledenbestanden van online lezerscommunity’s 

gevarieerder zijn: er is een grotere diversiteit in leeftijd en opleidingsniveau.  

In 2011 deden Connie Golsteijn en Elise van den Hoven onderzoek naar 

communicatie over boeken binnen een online community.28 Om de communicatie 

over boeken beter te begrijpen hebben de onderzoekers een eigen ‘online 

boekcommunity pilot’ opgezet. De hoofdvraag hierbij was of een sociaal online 

boeknetwerk de communicatie over boeken doet toenemen. Uit hun resultaten blijkt 

dat de community vooral werd gebruikt om informatie over nieuwe (onbekende) 

boeken te verkrijgen. Bovendien werd de community vooral gebruikt voor plezier of 

ontspanning (hedonistisch motief), terwijl vroeger vooral het educatieve aspect 

belangrijk was29, een aspect dat later ook terugkomt in de bespreking van de 

                                                           
25

 Van Herten, (2015) , Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of book 
discussion groups,  p.28. 
26

 Sedo, (2011).  
27

 Sedo, (2011), p. 106. 
28

 Golsteijn en van den hoven, (2011), p. 197-217. 
29

 Golsteijn en van den hoven, (2011), p. 214. 
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historische ontwikkeling van leesclubs. Naar aanleiding van bovengenoemd 

onderzoek kan de tweede hypothese geformuleerd worden:  

2. Waar bij leesclubs het educatieve motief belangrijk is, zal bij online 

lezerscommunity’s het hedonistische motief zwaarder wegen.   

Een derde hypothese kan worden geformuleerd aan de hand van een artikel van 

Marc Verboord.30 Hij onderzoekt hoe de publiciteit voor culturele producten zoals 

boeken verschilt op internet in vergelijking met kranten. Hiervoor kijkt hij naar alle 

fictieboeken verschenen in de Verenigde Staten in februari 2009. Zes kranten, de 

website Amazon, en de online lezerscommunity Goodreads  worden met elkaar 

vergeleken. In zijn conclusie geeft Verboord aan dat meer boeken aandacht krijgen 

op internet dan in kranten. Vooral auteurs van populaire fictie, ook wel lage literatuur, 

en vrouwelijke auteurs hebben een grotere kans om online aandacht te krijgen. Deze 

conclusie wijst op een ‘democratisch effect’.  

In het onderzoek van Marjolein van Herten komt naar voren dat de leden van de 

leesclubs bijna exclusief literaire romans lezen, oftewel hoge literatuur: 

Zoals de naam al aangeeft is de eveneens commerciële NS publieksprijs 

anders georganiseerd en kent [sic] bovendien nominaties en winnaars uit een 

breder spectrum van het boekenaanbod: ook non-fictie en literaire thrillers 

bijvoorbeeld. Als we bekijken welke titels uit de nominatielijsten van de NS 

publieksprijs wel en welke niet werden gelezen door leesclubs dan valt op dat 

leesclubs daaruit niet kiezen voor non-fictie, en ook niet voor Kluun, Saskia 

Noort, Esther Verhoef en Susanne Vermeer. Deze auteurs werden meermalen 

genomineerd of vielen zelfs in de prijzen: toch ontbreken zij volledig in het 

menu van leesclubs.31  

De volgende hypothese kan op basis van bovenstaande bronnen geformuleerd 

worden:  

3. Het onderscheid tussen hoge en lage literatuur zal van minder belang zijn 

bij online lezerscommunity’s dan bij traditionele leesclubs.  

In 2013 wijdde de Amerikaanse Lisa Nakamura een artikel aan de Amerikaanse 

online lezerscommunity Goodreads.32 Ze onderzoekt daarin de functie van de 

website die volgens haar tweeledig is: het is een literair netwerk en een ‘fan 

community’. Daarnaast gaat dit artikel in op de rol van het consumentisme binnen de 

lezerscommunity. Waar lezers binnen het onderzoek van Vrij Nederland aangeven 

onafhankelijk te willen zijn en zelf willen kiezen, blijkt dat Goodreads duidelijk 

verbonden is aan commercie. Gegevens van gebruikers worden gedeeld met externe 

                                                           
30

 Verboord, (2011), p. 441-462. 
31

 Van Herten, (2015), ‘Boekenkeuze en motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland’, p. 77. 
32

 Nakamura, (2013),  p. 238-243.  
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partijen en op iedere pagina staat een link naar een online bookstore zoals 

Barnes&Nobles. Uit het onderzoek van Vrij Nederland en Van Herten blijkt dat 

onafhankelijkheid belangrijk is voor leesclubs. De vierde hypothese die op basis 

hiervan opgesteld is luidt:  

4. Voor traditionele leesclubs is onafhankelijkheid van groter belang dan voor 

online lezerscommunity’s.   

Naast deze artikelen verscheen in 2014 een artikel in Spiegel der Letteren over 

literair tijdschrift Das Magazin.33 In dit artikel beargumenteren Thomas Vaessens en 

Lara Delissen waarom zij de organisatie Das Magazin een ‘offline community’ 

noemen. Dit onderzoek zal verder buiten beschouwing worden gelaten omdat in dit 

onderzoek alleen wordt gekeken naar online lezerscommunity’s.  

1.2 Aanpak van het onderzoek 

Zoals in de inleiding al werd aangegeven is de hoofdvraag van dit onderzoek: 

- Op welke manier onderscheiden online lezerscommunity’s zich van 

traditionele leesclubs? 

In het eerste hoofdstuk wordt gekeken naar de oorsprong van lezersgroepen en 

leesclubs. Hiervoor wordt gekeken naar lezen als een sociale activiteit. De volgende 

vraag staat hierbij centraal: 

- Wat is de historische ontwikkeling van lezersgroepen en leesclubs? 

Om deze vraag te beantwoorden wordt teruggegaan naar de Verlichting. Daarna 

wordt gekeken hoe de leesclubs zich door de jaren heen hebben ontwikkeld en hoe 

ze in de loop der jaren geprofessionaliseerd zijn, wat naar voren komt in de 

oprichting van organisaties zoals Stichting Literatuurclubs Drenthe en Boekentaal 

Mondiaal. Het laatste onderdeel van dit hoofdstuk is een beschrijving van de nu 

bestaande lezersgroepen aan de hand van de in de vorige paragraaf genoemde 

kwantitatieve onderzoeken. Daarnaast komen de verschillende varianten van 

leesclubs aan bod, die in de loop van de jaren zijn ontstaan. Voorbeelden hiervan 

zijn virtuele Twitterleesclubs en Facebookgroepen, en de initiatieven van 

boekhandels, uitgeverijen, kranten en bibliotheken.  

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van community’s en 

wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: 

- Wat zijn online community’s? 
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Hier wordt niet gekeken naar historische gemeenschappen, maar zal de focus liggen 

op online community’s. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Wanneer zijn ze 

opgekomen? Wat zijn de kenmerken? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Welke doelen 

liggen eraan ten grondslag? Hiervoor zal ook de ontwikkeling van andere culturele 

community’s, zoals IMDB voor films, aan bod komen. De focus van dit hoofdstuk ligt 

vooral op Amerikaanse websites omdat die gezien kunnen worden als de voorlopers 

van de Nederlandse varianten.  

In het derde hoofdstuk komen bovenstaande delen samen. De laatste deelvraag van 

dit onderzoek is: 

- Hoe functioneren online lezerscommunity’s?  

Ook hier wordt eerst gekeken naar de Amerikaanse community Goodreads. Daarna 

wordt er een verkenning gemaakt van Nederlandse initiatieven. De focus zal in dit 

hoofdstuk liggen op een analyse van de Nederlandse online lezerscommunity 

Hebban.            

 Het laatste hoofdstuk bestaat uit een onderzoek naar de leden van de 

Hebbancommunity door middel van een enquête. De uitkomsten worden vergeleken 

met de gegevens van de ‘traditionele’ leesclubleden, zoals die omschreven worden 

in het onderzoek van Van Herten en Leesmonitor.  

Methode  

De eerste twee delen van het onderzoek bestaan voornamelijk uit 

literatuuronderzoek. Het derde gedeelte bevat een analyse van de website en een 

kwantitatief onderzoek, door middel van een enquête onder de leden van de 

Hebbancommunity. De resultaten van de enquête worden gebruikt voor een 

vergelijkend onderzoek met de gegevens uit andere onderzoeken naar leesclubs. 

 Aan de ene kant is deze scriptie een verkennend onderzoek, want zoals al 

naar voren kwam is er weinig wetenschappelijke aandacht voor online 

lezerscommunity’s. Aan de andere kant kan dit onderzoek ook gezien worden als 

een praktijkgericht onderzoek; dit onderzoek kan bedrijven van informatie voorzien 

over de werking en de ontwikkeling van lezerscommunity’s.             
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2. Historisch overzicht: van leesgezelschap naar leesclub 

2.1. Lezersgroepen van de zeventiende tot de negentiende eeuw 

Om een goed beeld te krijgen van leesclubs wordt eerst gekeken naar de historische 

ontwikkeling van lezersgroepen: hoe heeft lezen zich als sociale activiteit ontwikkeld? 

Om antwoord te geven op deze vraag zouden de middeleeuwen een startpunt 

kunnen zijn. Minstrelen gingen in die tijd langs kastelen om verhalen te vertellen. 

Deze orale traditie staat echter ver af van de lezersgroepen zoals die nu bekend zijn, 

daarom is de zeventiende eeuw als beginpunt genomen. 

De zeventiende-eeuwse Muiderkring 

De eerste bekende lezersgroep in Nederland is de Muiderkring en dateert uit het 

begin van de zeventiende eeuw, al is er discussie over de precieze datering. De 

Muiderkring is een groep letterkundigen en historici die samenkwamen in het 

Muiderslot. Spil van de groep was dichter en geschiedkundige Pieter Corneliszoon 

Hooft. De kring had geen vaste leden, maar bestond uit verschillende vrienden van 

Hooft. Het ging het niet alleen over literatuur in de groep, theater en muziek waren 

ook van belang. Professor L. Strengholt definieert de groep als: ’Een vriendenkring 

die zich onderhield met letterkundig werk en met muziek.’34 Ze bespraken niet alleen 

het werk, maar schreven ook samen sonnetten. Strengholt brengt een aantal 

nuanceringen aan in het begrip ‘Muiderkring’ als lezersgezelschap:  

 

Van een literaire kring met een doelstelling en een werkprogram [sic] is in 

geen enkel opzicht sprake. Voor zover de term ‘bijeenkomsten’ op zijn plaats 

is, blijft toch waar dat het doel gelegen was in de ‘recreatie’, de ontspanning, 

onder de leus A demain les affaires.35 

Hoewel de Muiderkring dus nog geen officieel leesgezelschap vormde, kan het wel 

gezien worden als de voorloper van de leesgezelschappen zoals die in de achttiende 

eeuw opkwamen.  

Leesgezelschappen in de achttiende eeuw en negentiende eeuw: Leeskringen 

ten tijde van Verlichting, revolutie en oorlog 

De opkomst van leesgezelschappen hangt samen met het gedachtegoed van de 

Verlichting, een term die wordt gebruikt om het denken uit de achttiende eeuw te 

beschrijven. Het licht is een metafoor voor kennis, en voor filosofen zoals Descartes 

stond het voor de menselijke rede. Tijdens de achttiende eeuw ontstond het idee dat 

niet alle verschijnselen door God gegeven waren, maar er ook andere verklaringen 

voor gevonden konden worden. Dit idee verspreidde zich door verschillende delen 

van Europa, waardoor een ‘kosmopolitisch’ ideaal ontstond. Daarnaast streefde de 

burgerij naar modernisering en burgerlijke medezeggenschap.   

 Rond deze tijd ontstonden voor het eerst publieke ruimtes waar men elkaar 
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kon ontmoeten en nieuwe ideeën kon uitwisselen. Zoals bibliotheken, die open 

waren voor een breder publiek en ‘leeskabinetten’ en ‘leesmusea’, waar men boeken 

kon lezen en bediscussiëren. Volgens boekhistoricus P.J. Buijnsters voorzagen de 

leesmusea in verschillende behoeftes: ‘die van herensociëteit, die van studium 

generale met voordrachten op elk terrein van kunst en wetenschap, en de functie van 

publieke bibliotheek annex leeszaal.’36 Hoewel de bibliotheken open waren voor een 

groter publiek, was de contributie erg hoog waardoor het toch vooral een 

aangelegenheid voor de hogere en middenklasse bleef. Daarnaast ontmoette men 

elkaar in literaire salons, plekken waar men literatuur las en ideeën uitwisselde om de 

samenleving te verbeteren.  

 

Volgens Murk van der Bijl zijn er rond 1800 ongeveer 300 leesgezelschappen 

bekend in Nederland.37 Onderzoeker Dick Jansen zet echter vraagtekens bij dit 

aantal. Via naamlijsten van intekenaren komt hij voor de periode 1781-1849 tot 

minimaal 924 en maximaal 1629 leesgezelschappen38, al zullen ook deze aantallen 

het eigenlijke aantal waarschijnlijk onderschatten. In het onderzoek van Jansen komt 

ook naar voren dat de meeste gezelschappen zich in Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Zeeland bevonden. Bovendien bevonden zich de meeste gezelschappen in 1840 in 

stedelijke gebieden, en nog niet op het platteland zoals vaak wordt gedacht.  

De naam ‘leesgezelschap’ is volgens Buijnsters een begrip dat pas in de achttiende 

eeuw in gebruik werd genomen. Daarvoor was sprake van begrippen als 

‘leescollegie’ en ‘leessociëteit’. Het lijkt erop dat het begrip ‘leesgezelschap’ deze 

andere benamingen langzaam heeft verdrongen. Het is moeilijk te achterhalen of er 

ook wezenlijke verschillen tussen deze verschijningsvormen waren. Buijnsters vond 

twee activiteiten die worden toegeschreven aan leesgezelschappen: 

‘Leesgezelschap = Vereeniging (hetzij in den zin van: de gezamenlijke leden, of in 

dien van: instelling) die zich ten doel stelt boeken en tijdschriften onder hare leden te 

laten circuleeren’ en ‘gezelschap waarin (door de leden) voorlezingen worden 

gehouden.’39 Hij maakt op basis hiervan een onderscheid: wanneer alleen de 

gezamenlijk gekochte literatuur wordt gelezen, wordt dit naar Duits voorbeeld een 

‘leescirkel’ genoemd. Wanneer daarnaast ook sprake is van andere activiteiten zoals 

voordrachten, dan ontwikkelt de leescirkel zich richting een sociëteit.  

 Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen ‘geleerdenkringen’ en 

gewone leesgezelschappen. Bij ‘geleerdenkringen’ ging het om mensen met een 

academische achtergrond, in gewone leesgezelschappen om mensen uit de 

‘burgerklasse’, zoals predikanten en kooplui, die zichzelf wilden onderwijzen. De adel 

en regentenaristocratie waren vaak in het bezit van een privébibliotheek en hadden 

daardoor geen behoefte aan een leesgezelschap. De burgerklasse wilde haar kennis 

en inzicht vergroten om zo het algemeen welzijn te verbeteren. Zij geloofde dat ze 
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door middel van het collectief bespreken van literatuur betere wereldburgers konden 

worden.40 Tot slot kan een onderscheid worden gemaakt tussen godsdienstige en 

politieke kringen en dichtgenootschappen, maar in de loop van de achttiende eeuw 

beginnen de verschillende soorten kringen door elkaar te lopen. Aan het einde van 

de achttiende eeuw, kregen de leesgezelschappen steeds meer het karakter van 

politieke organen. Het blijkt dan moeilijk om als organisatie buiten de ontwikkelingen 

in de samenleving te blijven. Dat heeft te maken met het begin van de Franse 

revolutie, meer hierover in het volgende deel.  

2.2 Twee exemplarische gezelschappen 

Hieronder worden aan de hand van twee voorbeelden de eigenschappen en 

gewoontes van Nederlandse leesgezelschappen bekeken. Aan de ene kant wordt 

het Alkmaarse ‘Leeslust baart kunde’ beschreven, dat zijn oorsprong vond in de 

achttiende eeuw en lange tijd een exclusief herengezelschap was. Murk van der Bijl 

deed in 1993 uitgebreid onderzoek naar dit gezelschap, dat volgens het onderscheid 

van Buijnsters een leescirkel genoemd kan worden. Daarnaast komt het Haags 

Damesleesmuseum aan bod, dat ongeveer 100 jaar later werd opgericht en 

waarnaar onderzoek is gedaan door Lizet Duyvendak in 1994.  

Leeslust baart kunde 

Het gezelschap ‘Leeslust’ werd opgericht in 1793, een tijd waarin de Franse revolutie 

ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in zijn greep had. Patriotten en 

prinsgezinden kwamen tegenover elkaar te staan. Een aantal Amsterdamse 

patriottenleiders probeerden revolutionaire comités te vormen binnen de 

leesgezelschappen. Toen de overheid hier lucht van kreeg, antwoordde die met een 

verbod op alle petities, besloten vergaderingen en samenkomsten in koffiehuizen.41 

In 1787 maakte het Pruisische leger een einde aan de patriottische opstand en werd 

Willem V in ere hersteld. In 1795 overschreden de Franse troepen de Nederlandse 

grenzen en vierden de patriotten alsnog het feest van ‘vrijheid, gelijkheid en 

broederschap’. De politieke ontwikkelingen die erop volgden, stelden de patriotten 

teleur, maar de vernieuwingen leidden wel tot een humanisering van de 

maatschappij. Deze humanisering zorgde voor de opkomst van verschillende 

gezelschappen, ‘Leeslust baart kunde’ was daarin zeker niet de eerste of enige. 

 

De leden van het gezelschap ‘Leeslust’ waren gemiddeld dertig jaar, patriottisch en 

hadden een actieve politieke rol.42 Het ledenaantal bleef door de jaren heen 

schommelen rond de twintig. Vaak waren ze niet alleen lid van dit gezelschap, maar 

ook van andere genootschappen. De oprichters waren voor een belangrijk deel 

middenstanders en kooplieden. Ze hielden zich alleen bezig met circuleren van 

lectuur en niet met lezingen. Wel was gezelligheid tijdens de vergaderingen 

belangrijk; ‘de uitgavenlijst van het gezelschap toont vanaf het begin een hoge 
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consumptie van wijn en tabak.’43 Hoewel ‘vermaak’ een belangrijk aspect was bij alle 

gezelschappen, toont onderzoeker Arnold Lubbers aan dat dit vermaak plaatsvond 

‘onder een aanzienlijke hoeveelheid vooraf bepaalde regels en eindigde op een 

vastgesteld tijdstip.’44 Ondanks de verschillen tussen gezelschappen hadden ze 

allemaal een systeem van boeten, opgelegd voor ongeoorloofde absentie, te laat 

komen of slordige omgang met de lectuur.45        

De leden van ‘Leeslust’ maakten deel uit van de Alkmaarse elite en lidmaatschap 

was begeerd. Dit is volledig in lijn met de waarnemingen van Buijnsters. Hij stelt in 

zijn conclusie:  

Terugblikkend op de geschiedenis van het Nederlandse leesgezelschap kan 

men moeilijk anders concluderen, dan dat hier tot op zekere hoogte van een 

cirkelgang sprake is. Aanvankelijk waren de leesgezelschappen huiselijke 

instellingen voor zelfontplooiing van de kleine burgerij. Hun sterkste 

emancipatorische functie kregen zij in de periode 1784-1796, toen het politiek 

engagement zijn stempel drukte op het genootschapsleven in Nederland. In 

de 19e eeuw herneemt het leesgezelschap zijn oorspronkelijke functie, zij het 

op een exclusiever niveau.46 

In 1835 werd voor het eerst een vrouw tot ‘Leeslust’ toegelaten, al was daar veel 

discussie over. Het was de gewoonte dat weduwen de boeken en tijdschriften van 

vroegere leden konden blijven ontvangen, en er waren een paar ‘buitengewone 

lidmaatschappen’ aan vrouwen toegewezen, maar in 1821 waren deze afgeschaft. In 

1842 werden vrouwen opnieuw uit het gezelschap geweerd en was ‘Leeslust’ weer 

een exclusieve herenclub. 

In de aankooplijsten van ‘Leeslust’ valt op dat het gezelschap in grote lijnen de 

loop van de vaderlandse letterkunde volgde.47 Opvallend is dat het academisch 

gevormde gezelschap buitenlandse werken niet in de oorspronkelijke taal las maar 

wachtte op de Nederlandse vertaling. Pas rond 1850 komt daar verandering in. 

Daarnaast was er een duidelijk voorkeur voor Engelse werken en aandacht voor 

Amerika en Rusland. Franse en Duitse werken konden op beduidend minder 

interesse rekenen.  

In de tweede helft van de negentiende eeuw traden steeds meer leden uit 

commerciële en industriële werkkringen toe tot het ledenbestand van ‘Leeslust’. In de 

boekenkeuze valt op dat dan de stichtelijke werken steeds meer verdwenen, maar de 

aandacht voor historische werken groot bleef.  

Het interbellum 1919 - 1939 

Rond 1928 begonnen de prijzen van boeken en tijdschriften steeds meer te stijgen. 

Daarnaast kwamen steeds meer vrouwelijke auteurs op de lijst van ‘Leeslust’, de 
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Alkmaarse vrouwenbeweging liet van zich horen. De vrouwen waren zelf geen lid, 

maar stuurden hun mannen naar de vergaderingen met duidelijke verzoeken.48 

Vanaf 1900 bleven vrouwen in ‘Leeslust’ een punt van discussie. Steeds meer 

vrouwen waren hoger opgeleid en in 1917 werd het vrouwenkiesrecht ingevoerd. In 

1937 werd na hevige discussie besloten dat vrouwen werden toegelaten tot de 

vergaderingen.           

 In de jaren dertig is er een economische crisis, en ook met ‘Leeslust’ gaat het 

dan niet goed. De leden zijn geen deel meer van de bestuurstop en de vereniging 

mist de aansluiting met de groeiende diversiteit in samenleving.49  Dit leidt tot een 

terugloop van het ledenaantal en een hogere contributie. In 1940 was iets te merken 

van invloeden van buitenaf: verenigingen werden verplicht zich te laten registreren bij 

Duitse autoriteiten.50 Voor iedere vergadering was een vergunning nodig. Veel 

Engelse en Franse boeken waren taboe en rond 1943 waren bijna geen boeken 

meer verkrijgbaar. Uiteindelijk was er ook sprake van een politieke zuivering onder 

de leden.  

 

Ook de eerste jaren na de oorlog heerste er nog grote schaarste, maar er ontstond 

ook weer een bloei in het verenigingsleven. Dit was in de tijd van de opkomst van 

nieuwe media zoals radio en televisie, wat zorgden voor verstrooiing. Onder de leden 

was er een grotere mobiliteit, waardoor men niet meer vast zat aan verenigingen in 

de eigen stad. Daartegenover stond dat veel oudere leden ook meer vrije tijd, en dus 

tijd voor lezen, hadden. In 1973 werd uiteindelijk principieel beslist dat meer vrouwen 

tot de vereniging moesten worden toegelaten. Dit had te maken met de teruglopende 

ledenaantallen door een cultuuromslag in de jaren zestig en zeventig. Ondanks de 

verminderde populariteit bestaat ‘Leeslust baart kunde’ in 2016 nog steeds.  

Wat opvalt in de leeslijsten van ‘Leeslust’ is dat er altijd een mix is geweest 

van literaire werken en ‘makkelijk te verteren werken’ of ontspanningslectuur. Hoewel 

de vereniging erg elitair overkomt, komt steeds naar voren dat vlotte leesbaarheid, 

boeiendheid of spanning ook erg werden gewaardeerd in werken.51  

Het Haags Damesleesmuseum 

Zoals bij ‘Leeslust’ al duidelijk te zien is, waren vrouwen lange tijd niet welkom in 

bestaande gezelschappen, hoewel bij vrouwen steeds meer ‘een verlangen naar 

zinvoller leven, het verbreden van de eigen horizon’ is.52 Zoals al eerder genoemd is 

sprake van een vrouwenbeweging in Europa: zij maken zich hard voor de invoering 

van het kiesrecht voor vrouwen en ‘het scheppen van zinvolle bezigheden voor 

vrouwen’.53 Daarom werden in verschillende Europese landen 

vrouwengezelschappen opgericht. Voor vrouwen en de arbeidersklasse bestonden in 

die tijd openbare bibliotheken, maar de boeken daar waren meestal niet van hoge 
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kwaliteit. Het Haags Damesleesmuseum werd in 1894 door een aantal vrouwen uit 

de hogere Haagse kringen opgericht, in navolging van het succesvolle Amsterdams 

Vrouwenleesmuseum. Het Haags Damesleesmuseum begon als een leescirkel, na 

tien jaar hadden ze meer dan 516 leden. Een leesmuseum kwam vaak voort uit een 

leescirkel, wanneer men de gelezen boeken niet bij opbod verkocht, zoals onder 

andere ‘Leeslust’ dat deed, maar verzamelde in een eigen ruimte, waar ook andere 

activiteiten plaatsvonden.  

In december 1897 werd een belangrijk besluit genomen over de aankoop van 

boeken: de vereniging stelt zich ten doel ‘Het beste wat er op literair gebied in het 

Nederlandsch uitkomt, aan te schaffen.’54 Maar net als bij het herengezelschap 

‘Leeslust’ was er een tweedeling: aan de ene kant willen de leden zich ontwikkelen, 

maar aan de andere kant is er ook behoefte aan ontspanning. Dat blijkt ook uit het 

feit dat in 1900 een theekamer in het museum werd geopend.    

 Op het gebied van partijpolitiek was de vereniging neutraal, maar in de 

vrouwenbeweging is ze wel actief. Duyvendak omschrijft het gezelschap daarom als 

‘voorzichtig feministisch’.55 In 1927 lijkt de vereniging zich definitief los te maken van 

deze beweging. Het Leesmuseum probeert zich dan zo neutraal mogelijk te 

presenteren en voor iedereen aantrekkelijk te zijn.56  

Het leesmuseum tijdens de wereldoorlogen 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog had ook het Haags Damesleesmuseum last van 

schaarste. Rond 1920 begon de vereniging met het organiseren van activiteiten 

zoals lezingen, en werd er zelfs een maandbericht gedrukt om de leden op de hoogte 

te houden van alles wat georganiseerd wordt. Er was ook ruimte voor andere 

weldadigheidsinitiatieven, zolang het niet om propagenda gaat. In de periode 1929-

1941 liep het ledenaantal achteruit, onder andere door de net geopende 

Bijenkorfbibliotheek.57 Net als ‘Leeslust’ voelde ook het Haagse Damesleesmuseum 

de economische crisis: het aantal leden liep verder terug. In 1932 was er discussie of 

er niet meer vertaald werk moest worden aangeschaft, maar het bestuur hield vast 

aan de aanschaf van Engelse, Franse en Duitse boeken in de oorspronkelijke taal.58 

In 1933 werden voorzichtig de eerste mannen toegelaten bij bepaalde activiteiten 

zoals bridgen. Een aantal jaar later werd de vereniging lid van een Engelse 

lyceumclub, zij beoogden ‘een min of meer duidelijk omlijnd cultureel belang.’59 Dit 

lidmaatschap zorgde voor een meer internationale oriëntatie. Net als ‘Leeslust’ kon 

het Haags Damesleesmuseum niet ontkomen aan de Duitse maatregelen. Er was 

een avondklok, geen verwarming en de versnaperingen waren op de bon. In 1941 

werd volledig beslag gelegd op het museum. ‘Door de omstandigheden gedwongen, 

keert het bestuur van het Damesleesmuseum terug tot de oervorm van de 
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leesgenootschapstraditie: het circulatiegezelschap, zoals het in 1893 ook is 

gestart!’60 

 

In 1945 werd het leesmuseum heropend en werden de activiteiten zoals het bridgen 

voortgezet. Het ledenaantal groeide weer aan tot 1125 leden. Bovendien waren er 

verschillende initiatieven om nieuwe leden aan te trekken: door het hele land werden 

leeskringen georganiseerd, en leesclubs kregen een stapel boeken van het 

Damesleesmuseum toegestuurd, die ze onder hun leden konden laten circuleren.     

Rond 1953 begonnen de ledenaantallen echter terug te lopen en richtte de 

vereniging zich weer op haar kernactiviteit: de bibliotheek. Dit mocht niet baten: rond 

1960 liep het ledenaantal nog verder terug en ging de contributie omhoog, een 

ontwikkeling die in dezelfde tijd ook bij ‘Leeslust’ waargenomen wordt. De oorzaken 

hiervan waren volgens het Haags Damesleesmuseum: ‘De televisie, het goedkope 

pocketboek en de tijd die het neemt om het leesmuseum te bereiken.’61 Vanaf 1974 

draaide het Damesleesmuseum alleen nog maar op vrijwilligers en werd het 

lidmaatschap voor mannen goedgekeurd. Halverwege de jaren tachtig vond een 

verjonging in het bestuur plaats en bloeide de organisatie weer op. En ook het Haags 

Damesleesmuseum is in 2016 met 550 leden nog springlevend.62    

 Waar ‘Leeslust’ vrij dicht bij de oorspronkelijke activiteiten is gebleven ging het 

Damesleesmuseum steeds bredere activiteiten organiseren en ontwikkelde het zich 

tot een Haags cultureel centrum. 

Boekenkeuze van het Damesleesmuseum 

De procedure voor het aanschaffen van boeken door het Damesleesmuseum is door 

de jaren heen vrijwel gelijk gebleven. De leden mochten zelf titels aandragen en 

daarnaast kozen Haagse boekhandelaren boeken uit. De uitgekozen boeken 

moesten dan nog langs een leescomité: twee leden lazen en keurden het boek, en 

als er geen unanieme beslissing was, dan werd het boek ook nog door een derde 

persoon gelezen. 

In 1934 werd het doel van de organisatie door het bestuur als volgt omschreven: 

Het streven is een veelzijdige bibliotheek samen te stellen, waarin naast 

ontspanningsliteratuur ook ruime plaats wordt ingeruimd voor de meer 

ernstige producten van de Nederlandse moderne letterkunde in de 

verschillende landen en de daarmee samenhangende geestelijke en sociale 

stromingen. Volledig kan een bibliotheek als de onze nooit zijn, […] maar het 

bestuur tracht de zeer uiteenlopende verlangens van onze leden te 

bevredigen op een wijze dat er toch een goed geheel ontstaat.63 
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Deze tweedeling tussen literair werk en ontspanningsliteratuur was ook te zien bij 

‘Leeslust’, maar waar daar de lichtere lectuur vrij makkelijk leek te worden 

geaccepteerd, was er bij het Haags Damesleesmuseum meer discussie. Dit kan te 

maken hebben met het ontwikkelingsideaal, dat ook terugkomt in het motto: ‘Door 

lezen wijder horizont’. Er was een constante strijd gaande tussen de ‘hooggestemde 

bestuursidealen’ en de meer op lectuur gerichte wensen van de leden.64 Al in 1916 

gaven leden aan meer interesse te hebben in lectuur dan in literatuur. Over de leden 

van het leescomité, die de boeken keurden, werd het volgende gezegd: 

…Maar zij zijn tevens gewone mensen, die niet intellectueel snobbistisch [sic] 

zijn en dolgraag ook lichte romannetjes of een detective of een thriller lezen – 

mits dan goed in zijn soort. Zo heeft dus het Leesmuseum naast ‘zware’ en 

litterair waardevolle werken, naast serieuse [sic] reisbeschrijvingen en boeken, 

die grenzen aan ‘vak’ of ‘wetenschap’, een rijke keus aan ‘gezellige’ boeken, 

boeiende of amusante romans, korte verhalen, schertsboeken en wat al niet 

ter ontspanning.65 

Hieruit blijkt dat wanneer er voldoende leden waren die het boek met plezier zouden 

lezen of wanneer het boek grote literaire waarde had, het zou worden aangekocht. 

Zoals al eerder aangegeven werd in 1897 het besluit genomen om het ‘beste’ op 

literair gebied aan te schaffen. Pas in de jaren zestig was men het meest geneigd toe 

te geven aan de wens van de leden om ook lichtere literatuur een plaats in de 

bibliotheek te geven. De boeken die het populairste waren onder de leden 

verschilden niet veel van de populaire boeken in de ‘buitenwereld’.66 De zwaardere 

literaire werken werden steeds minder uitgeleend. Daarnaast was er soms discussie 

over al te expliciete seksuele inhoud, The Well of Loneliness van de lesbische auteur 

Radclyffe Hall is hier een goed voorbeeld van. Meestal werd besloten het werk wel 

aan te schaffen, maar niet op de preferentielijst te plaatsen.67 Een andere opvallende 

keuze is dat het museum in principe de boeken in de originele taal aanschafte, wat 

een verschil is met ‘Leeslust’ en blijk geeft van een nieuwe scholing. 

2.3 De 20e en 21e eeuw: Professionalisering en nieuwe media 

In dit laatste deel wordt gekeken naar de ontwikkelingen van lezersgroepen in de 

naoorlogse periode. Zoals gezegd vond in de jaren vijftig en zestig een 

cultuuromslag plaats. Een belangrijke ontwikkeling is de opkomst van de paperback 

of het pocketboek in de jaren vijftig, waardoor boeken een stuk goedkoper werden. 

Het is opvallend dat na de leeskringen en leesmusea in de twintigste eeuw vrijwel 

alleen nog maar over ‘leesclubs’ wordt gesproken. Onderzoekster Marjolein van 

Herten geeft in haar proefschrift de volgende definitie van een leesclub: ‘a book 

discussion group is a fixed group of non-professional readers who meet physically to 
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discuss books (fiction or nonfiction) that they all have read on their own or read 

together.’68 

Professionalisering; moderne lezersgroepen 

In de loop van de tijd zijn een aantal professionele verenigingen voor leesclubs 

ontstaan. Die nemen de organiserende taken, tegen een vergoeding, uit handen van 

de leden. 

 

Twee van deze verenigingen komen voort uit de vrouwenbeweging. Boekentaal 

Mondiaal komt voort uit de Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage 

en werd opgericht in 1936. De stichting biedt in 2015 ongeveer 365 leeskringen 

leesmappen aan, met zes geselecteerde titels en achtergrondinformatie.69 Ze laat 

ook in 2015 alleen vrouwen toe tot de vereniging.70  

Stichting Literatuurclubs Drenthe (SLD) komt voort uit de in 1930 opgerichte 

‘Nederlandse bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen’. In de jaren 

zeventig begonnen ze met het organiseren van leesclubs. Dit had te maken met de 

Tweede Feministische Golf, waardoor weer meer interesse voor lezersgroepen 

ontstond. Deze Golf draaide vooral om het verbeteren van de maatschappelijke 

positie van de vrouw. De SLD was bang dat een generatiekloof zou ontstaan tussen 

ouders en kinderen, en wilde daarom ouders aanzetten meer te lezen. De focus lag 

hierbij in eerste instantie op boeken waarin een maatschappelijk thema naar voren 

kwam.71 De organisatie selecteert ieder jaar vier boeken die door alle leesclubs 

worden gelezen. In 2015 bestaan ze uit 220 aangesloten leesclubs met 2010 leden 

bestaande uit mannen en vrouwen.72 

 De jongste en momenteel grootste vereniging is leesclub Senia, ze heeft geen 

banden met de vrouwenbeweging. Senia ontstond in 2004, en met de steun van het 

Oranjefonds in 2008 groeide zij uit tot een van de grootste leescluborganisaties in 

Nederland. Senia richt zich op senioren en organiseert naast leesgroepen ook 

museumgroepen. De leesgroepen zijn niet alleen beperkt tot literatuur, maar er zijn 

ook groepen voor historische boeken, filosofieboeken en boeken in andere talen. In 

2013 had ze 4280 leden en organiseerde ze naast de leesclubs ook verschillende 

andere literaire activiteiten.73 

Bij de bovengenoemde verenigingen zijn de leden vaak van middelbare 

leeftijd. Het in 2011 opgerichte literaire tijdschrift Das Magazin heeft een jongere 

doelgroep. Naast het maken van een tijdschrift, organiseert Das Magazin ook 

leesclubavonden. Lezers geven zich op en krijgen het boek thuis gestuurd. Op de 

leesclubavond gaan de lezers in gesprek met de auteur over het boek.  
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   Naast deze grote organisaties zijn er ook nog leesclubs die aangesloten zijn 

bij bibliotheken en boekhandels, en de zogenaamde ‘wilde’ leesclubs, die nergens bij 

aangesloten zijn. Een belangrijk onderscheid tussen de negentiende-eeuwse 

leesgroepen en moderne leesclubs is dat de sociale klasse er niet meer toe doet: 

iedereen kan lid worden.74 

Vanuit literaire instanties is steeds meer interesse in leesclubs. Zo geeft NBD Biblion 

sinds 2000 bijvoorbeeld een speciaal op deze doelgroep gericht tijdschrift uit: Boek-

delen: Tijdschrift voor lezers en leeskringen. In 2015 is de naam gewijzigd 

in Boeksalon magazine, dit komt in hoofdstuk 4.1 nog aan bod. Ook zijn er 

initiatieven vanuit boekhandels, uitgeverijen, kranten en bibliotheken om lezers te 

bereiken. Zo kwamen De Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden 

samen en NRC, Libelle en Metro allemaal met een eigen leesclub, maar het bestaan 

van de meeste van deze leesclubs was slechts van korte duur. Daarnaast plaatsen 

uitgeverijen, zoals De Bezige Bij, leesclubvragen op hun website en bieden 

bibliotheken bijvoorbeeld leesclubkoffers aan met meerdere exemplaren van een 

boek. Bovendien ontvangen sommige boekhandels leesclubs in hun winkel, treden 

ze op als gespreksleider of kopen ze boeken in voor leesclubs. Deze activiteiten zijn 

wel succesvol gebleken en bestaan ook in 2015 nog. 

Door de gegevens van bovengenoemde organisaties is al een stuk meer over 

leesclubleden bekend. In 2002 deed Jeroen Vullings een groot onderzoek naar 

leesclubs voor Vrij Nederland, hieraan werkten 441 van de 1000 benaderde 

leesclubs mee. Volgens de schatting van Vullings waren in 2002 ongeveer 3.000 tot 

5.000 leesclubs actief in Nederland.75 Uit de gegevens van Vullings bleek daarnaast 

dat 95% van de leden vrouwen zijn en 42% lid was van een vrouwenvereniging, 

waaruit de historie van de leesclubs naar voren komt. 72% van de leeskringen 

bevond zich op het platteland. De gemiddelde leeftijd was 57 en de leden waren 

hoogopgeleid. De gemiddelde leesclub bestond tien jaar en kwam acht keer per jaar 

bij elkaar. Voor de boekenkeuze waren recensies belangrijk. De leden gaven als 

belangrijkste motief voor hun lidmaatschap ‘kennisverwerving’. Slechts een klein 

percentage noemde ‘gezelligheid’ als hoofdmotief. De leden kozen zelf wat ze willen 

lezen en hoe ze aan de boeken kwamen: ‘hun zelfverworven mondigheid en 

onafhankelijkheid op welk gebied dan ook, koesteren ze.’76 

Marjolein van Herten deed onderzoek naar leesclubs in Nederland en ondervroeg in 

2009 en 2010 zo’n 211 groepen en 877 individuele leesclubleden. Zij kwam op 

ongeveer dezelfde samenstelling als Vrij Nederland uit. Van de leden van de door 

haar onderzochte leesclubleden was 65% hoogopgeleid en 94% vrouwelijk.77 Ze 
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kwam tot een gemiddelde leeftijd van 65 jaar, wat acht jaar verschilt met de 

gegevens van Vrij Nederland, maar dat verschil kan verklaard worden door de 

verschijningsdatum van de twee verschillende onderzoeken. Opvallend is dat de 

leden volgens Van Herten verenigingsmensen zijn die vaak ook andere activiteiten, 

zoals tennissen, in clubverband doen. Ze definieerde zes motieven om lid te worden 

van een leesclub78: 

- Het cognitieve motief: iets leren door deel te nemen. 

- Het esthetische motief: leden willen zaken als thema en stijl van het boek 

beter begrijpen. 

- Het hedonistische motief: leden zien deelname als ontspanning en genieten 

specifiek van praten over boeken. 

- Het statusmotief: leden willen zich profileren als een bepaald soort lezer. 

- Het sociale motief: opbouwen en onderhouden van contacten. 

- Het praktische motief: een stok achter de deur om meer te lezen. 

In de motivatie van de leden is weinig veranderd: opnieuw komt de tweedeling naar 

voren zoals die ook te zien was bij ‘Leeslust baart kunde’ en het Haags 

Damesleesmuseum: er wordt serieus gediscussieerd over literatuur (cognitieve 

element), maar het sociale element is ook heel belangrijk.79     

 Het status- en praktisch motief bleken het minst belangrijk. Wanneer het 

onderzoek van Vullings en Van Herten met elkaar vergeleken worden, lijkt het sociale 

aspect belangrijker te zijn geworden. 

Over de boekenkeuze gaf Van Herten aan: ‘Het merendeel van de groepen leest 

alleen recente romans.’80 Bovendien concludeerde ze dat de aandacht voor vertaald 

werk en oorspronkelijk Nederlands werk gelijk is, de nadruk op nieuwe boeken ligt en 

dat de leesclubs geen specifieke voorkeur hebben voor boeken van vrouwelijke 

auteurs. De invloed van literaire prijzen was moeilijk te bepalen. Haar conclusie: ‘De 

belangrijkste conclusie mijns inziens kunnen we trekken uit de grote spreiding van 

gelezen werk. […] Dit laat zien dat ze hun eigen gang gaan. Ze laten zich niet 

voorschrijven wat te lezen.’81 Dit is een overeenkomst met het onderzoek van 

Vullings. 

Leesclubs en nieuwe media  

Tot zover is er voornamelijk gekeken naar traditionele lezersgroepen, maar in de loop 

van de jaren zijn, voornamelijk door de opkomst van nieuwe media, ook alternatieven 

ontstaan. 
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Het eerste alternatief is een lezersgroep binnen een sociaal netwerk, een netwerk 

rondom de sociale contacten van een persoon of bedrijf. In Nederland werd in 2000 

het sociale netwerk CU2 opgericht, daarna volgde het Nederlandse sociale netwerk 

Hyves, en sinds 2008 is het Amerikaanse sociale netwerk Facebook in het 

Nederlands beschikbaar. Dit laatste zorgde voor een piek in het aantal Nederlandse 

gebruikers van sociale netwerken. Voor lezers, auteurs en literaire bedrijven is het 

mogelijk om een eigen pagina aan te maken en gevolgd te worden. Zo heeft ‘NRC 

boeken’ meer dan 9.000 volgers en de pagina ‘boeken lezen!’ meer dan 12.000.82

  Rond 2012 werden ook de eerste lezersgroepen gevormd op Facebook. Zij 

verschillen van de eerdergenoemde pagina’s omdat zij gebruik maken van groepen, 

waarbij een aantal leden ´beheerders´ zijn, maar de inhoud van de leden zelf komt. 

In 2012 werd de groep ‘iedereenleest.be’ opgericht, een onderdeel van de website 

lezerstippenlezers.be, wat een initiatief is van Iedereen Leest (voorheen Stichting 

Lezen). Het is een besloten groep, wat betekent dat de beheerders beslissen wie 

wordt toegelaten, en dat de inhoud alleen zichtbaar is voor leden. De beheerders van 

de groep zijn werknemers van Iedereen Leest. In oktober 2015 had de groep 11.883 

leden.83 De groep is vooral bedoeld om ‘leeservaringen met anderen te delen’. De 

pagina bevat een vastgezet bericht waarin de ‘regels’ worden uitgelegd; ‘In 

Facebook-community’s geldt net hetzelfde als in de niet-virtuele maatschappij’. In 

deze regels benadrukken ze dat het een groep is voor lezers, dat niet-relevante 

informatie wordt verwijderd, dat men respectvol met elkaar moet omgaan, het een 

onafhankelijke en niet-commerciële groep is en promotie dus wordt verwijderd, en 

dat het gratis downloaden van e-books verboden is.     

 In 2013 werd de Facebookgroep ‘Boekenfans’ opgericht, die verschilt van 

‘iedereenleest.be’ omdat zij niet werd opgericht door een organisatie, maar door twee 

boekenliefhebbers, Stefanie Roels en Els Ebraert. Deze groep is ook besloten en 

had in november 2015 9.831 leden.84 Er zijn heel wat meer lezersgroepen op 

Facebook, maar dit zijn twee populaire voorbeelden.     

 Op Facebook wordt niet zoals bij leesclubs, één boek tegelijkertijd gelezen en 

op een bepaald tijdstip besproken. In plaats daarvan kan iedereen op elk moment 

een bericht over een boek plaatsen en kunnen andere leden daarop inhaken 

wanneer ze willen. Het duidelijkste verschil tussen een community-website en een 

Facebookgroep is dat de leden van een Facebookgroep zijn gekoppeld aan hun 

Facebookaccount. Het samenbrengen van lezers is niet het hoofddoel van Facebook 

maar slechts een van de mogelijkheden. De groepen zijn niet onafhankelijk, maar 

moeten zich houden aan de regels zoals die door Facebook worden opgesteld. Net 

als de gewone Facebookpagina’s hebben de groepen een tijdlijn, waarin de meest 

recente of populairste berichten bovenaan staan.   
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Een ander alternatief is een lezersgroep op de microbloggingsite Twitter. Dat is een 

ander soort sociaal netwerk, het combineert bloggen met instant messaging. 

Gebruikers kunnen berichten van maximaal 140 tekens versturen. Ook op Twitter 

kunnen literaire instanties, auteurs en lezers pagina’s aanmaken, maar door het 

instant karakter en het ontbreken van groepen is het moeilijker om lezers samen te 

brengen. NRC-columnist Bas Heijne ging toch de uitdaging aan en ging met lezers 

en schrijvers in gesprek over boeken op Twitter. Net als bij een traditionele leesclub 

werd een boek uitgekozen en besproken op een afgesproken tijdstip. Omdat de 

geografische locatie niet van belang is, konden bijvoorbeeld ook buitenlandse 

auteurs deelnemen aan de gesprekken. De discussies vonden plaats in 140 tekens 

en tijdens het gesprek werd de hashtag #twitlit gebruikt.85 NRC hield het een jaar vol 

en zijn voorbeeld leidde tot soortgelijke initiatieven als Twitterleesclub Leestweeps. 

Het is met Twitter eenvoudig om de vorm van een traditionele leesclub naar het 

virtuele domein te verplaatsen, maar het is moeilijker om een communitygevoel te 

creëren zoals dat op Facebook gebeurt, doordat Twitter gericht is op direct-

messaging.              

Ook is het voor lezers een mogelijkheid om te ‘bloggen’. Bloggers zijn de gebruikers 

van een weblog, een dagboek op internet, dat wordt gezien als de voorloper van 

social media.86 De auteur, oftewel blogger, plaatst berichten op een website, waarbij 

het meest recente bericht bovenaan getoond wordt. Interactie is mogelijk door te 

reageren op een bericht, maar het is lastig om een groepsgevoel te creëren, omdat 

er maar één auteur of zender is. Deze sites worden ook gebruikt om over boeken te 

praten, meestal in de vorm van een leeservaring of recensie. Vaak worden de 

bloggers gesponsord door uitgeverijen, omdat ze recensie-exemplaren opgestuurd 

krijgen in ruil voor aandacht op de website. Dit werkt alleen wanneer een blog een 

bepaalde status heeft bereikt, door een bepaalde hoeveelheid reacties of aantal 

volgers. Een voorbeeld van een succesvolle Nederlandse boekenblogger is Martijn 

Joosse van mustreads.nl. Aan de reclame-inkomsten verdient de blogger twee dagen 

loon.87 Soms ontstaan initiatieven om bloggers te verbinden zoals meetings of ‘een 

perfecte dag voor literatuur’ van de website NotJustAnyBook. Hierbij wordt opnieuw 

gebruik gemaakt van de opzet van een ‘traditionele’ leesclub: alle bloggers lezen 

tegelijkertijd hetzelfde boek en plaatsen op dezelfde dag een reactie op hun eigen 

blog.88 Het verschil is hier dat opnieuw niet echt een discussie wordt aangegaan, 

maar dat het individuele reacties op een boek zijn.       

                

Een variant op de bloggers zijn de zogenaamde ‘vloggers’, zij maken gebruik van 

video’s om te communiceren. Dat kan op content communities waarbij het delen van 
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media centraal staat.89 Op YouTube kunnen gebruikers bijvoorbeeld zelfgemaakte 

video’s uploaden onder het motto: ‘broadcast yourself’.90 Een aantal leden gebruiken 

deze website om over boeken te praten. Zij verenigen zich onder de naam 

‘BookTube’, en uploaden video’s waarin ze bijvoorbeeld vertellen over hun favoriete 

boeken of hun laatst gekochte boeken. Andere leden kunnen op deze video’s 

reageren, waardoor interactie ontstaat. Een aantal Nederlandse voorbeelden zijn: 

Lianne Leest, Vlogboek en Ellis van der Miessen.91 

Dit zijn een aantal populaire alternatieven, maar in welke mate verschilt dezen van 

een online lezerscommunity? En wat is de definitie hiervan? Op deze vragen wordt in 

het volgende hoofdstuk antwoord gegeven.  
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3. Opkomst van online community’s  

Om tot een goede definitie van een lezerscommunity te komen, wordt eerst gekeken 

naar de opkomst van online community’s in Amerika, community’s binnen andere 

disciplines en daarna naar de specifieke kenmerken van een lezerscommunity. 

3.1 Gemeenschappen en sociaal kapitaal 

Voordat de stap naar online community’s gezet kan worden, moet eerst gekeken 

worden naar gewone gemeenschappen. Volgens de Amerikaanse politicoloog 

Robert Putnam neemt de gemeenschapszin in Amerika sinds 1950 af. 

Gemeenschappen zijn volgens Putnam verbonden met sociaal kapitaal:  

Social contact affects the productivity of individuals and groups. Social capital 

refers to connections among individuals – social networks and the norms of 

reciprocity and trustworthiness that arise from them.92 

Putnam maakt een onderscheid tussen overbruggende en verbindende 

gemeenschappen.93 Overbruggende groepen zijn gericht op de buitenwereld en 

maken verbindingen tussen mensen die niet gelijk zijn. Verbindende groepen zijn 

exclusiever, kijken naar binnen en versterken de bestaande band binnen een 

homogene groep. Een voorbeeld hiervan zijn traditionele leesclubs zoals die in de 

vorige hoofdstukken zijn beschreven. Volgens Putnam dragen kleine georganiseerde 

verenigingen zoals leesclubs bij aan maatschappelijke betrokkenheid en sociaal 

kapitaal.94 

In zijn werk behandelt hij ook kort de opkomst van internet en virtuele 

gemeenschappen. Hij betwijfelt echter of zoiets bestaat als ‘sociaal virtueel 

kapitaal’.95  

De opkomst van het internet is volgens Putnam niet de oorzaak van het afnemen van 

de gemeenschapszin, aangezien dat al eerder startte, maar het heeft er wel aan 

bijgedragen. Zijn boek verscheen in 2000, te vroeg om de sociale effecten van 

internet te onderzoeken, maar hij noemt wel een aantal potentiële voor- en 

nadelen.96 Een voordeel van internet is bijvoorbeeld dat informatie kosteloos 

wijdverspreid wordt. Bovendien kent internet geen geografische grenzen, waardoor 

sociale netwerken georganiseerd kunnen worden op basis van gedeelde interesses 

in plaats van een gedeelde locatie. Daarnaast verwacht Putnam dat internetgroepen 

heterogener zijn met betrekking tot geslacht en leeftijd, en homogener met betrekking 

tot interesses en waarden. Bovendien kan internet ook democratischer zijn vanwege 

de anonimiteit die er heerst. De niches op internet zorgen voor minder 
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overbruggende en meer verbindende groepen. Putnam’s conclusie over de opkomst 

van internet luidt als volgt: 

Both the history of the Telephone and the early evidence on internet usage 

strongly suggest that computer-mediated communication will turn out to 

complement, not replace, face-to-face communication.97  

Volgens Putnam is televisie een van de oorzaken van het afnemen van de 

gemeenschapszin, en dan met name entertainmentprogramma’s die erop te zien 

zijn.98 Televisie zorgt ervoor dat mensen meer tijd alleen doorbrengen en passiever 

zijn.  

Het grote verschil tussen de televisie- en de internetgeneratie is dat de 

consument in de televisiegeneratie alleen ontvanger, en dus passief is, terwijl hij in 

de internetgeneratie een actievere rol kan aannemen. In de 

communicatiewetenschappen wordt dit eerste ‘one-to-many’-communicatie 

genoemd. Ter illustratie hiervan kan naar tv-programma’s over boeken gekeken 

worden. Een Amerikaans voorbeeld is ‘Oprah’s book club’ van de televisieshow The 

Oprah Winfrey Show. Oprah koos steeds één boek dat ze met een aantal van haar 

kijkers besprak op televisie. Vaak werd ook de auteur uitgenodigd. Dit programma 

was het begin van een Amerikaanse boekenclubrage. Ze maakte een boekenclub 

een onderdeel van de populaire cultuur.99 Wat dit en andere 

boekentelevisieprogramma’s doen, is de lezer een alternatieve ‘gids’ bieden bij het 

maken van een boekenselectie. Eerder werd hiervoor naar literaire recensenten in 

kranten of naar de academische wereld gekeken. Die invloed lijkt bij veel 

consumenten steeds meer af te nemen.100 Hier wordt verderop in het hoofdstuk nog 

op teruggekomen.          

 Net als bij televisieprogramma’s werd ook bij ‘web 1.0’ gebruik gemaakt van 

het oude zendmodel. ‘Web 1.0’ is de begintijd van internet waarbij de webredactie 

content plaatst, die vooral is bedoeld om te informeren. De websitegebruiker kan hier 

meestal niet op reageren; de communicatie is eenzijdig. Het internet zoals we dat nu 

kennen is een voorbeeld van ‘many-to-many’-communicatie, hierbij is de consument 

naast ontvanger ook maker. Dit wordt ook wel ‘web 2.0’ genoemd, een term die 

opkwam na het uiteenspatten van de internetzeepbel in 2001. Maar het kan ook 

gezien worden als een beweging terug naar de oorsprong van internet; een platform 

voor informatie-uitwisseling tussen gebruikers.101 Het gaat hierbij om samenwerking 

tussen individuen die samen waarde creëren, Wikipedia is hier een goed voorbeeld 

van. Als voorbeeld van ‘web 2.0’ kan opnieuw ‘Oprah’s book club’ worden genoemd. 

In 2011 werd ‘Oprah’s book club’ op televisie beëindigd, maar in 2012 ging het op 

internet verder als ‘Oprah’s book club: 2.0’.102 Een online platform met dezelfde opzet 
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als een reguliere boekenclub. De boeken worden geselecteerd door Oprah en 

worden besproken op internet. Het grote verschil met de boekenclub in de 

televisieshow is dat meer mensen kunnen deelnemen in plaats van alleen het select 

aantal lezers gekozen door Oprah en dat ze niet gebonden zijn aan tijd en locatie. 

3.2 Geschiedenis van Virtuele Gemeenschappen  

Met behulp van het werk van de Amerikaan Howard Rheingold kan de stap van 

offline naar online community’s gezet worden. Rheingold was een van de leden van 

de eerste virtuele gemeenschap The WELL (Whole Earth 'Lectronic Link). In zijn 

boek, dat voor het eerst verscheen in 1993 en in 2000 herzien werd uitgegeven, 

wordt het begrip virtual community en ‘sociaal virtueel kapitaal’ voor het eerst 

gebruikt. The WELL werd opgericht in Californië in 1985, nog voor de introductie van 

het World Wide Web in 1991. The WELL maakte gebruik van USEnet, dat werd 

ontwikkeld in 1980. USEnet was een programma op een computer dat verbinding 

maakte met een telefoonlijn. Een modem zette woorden om in codes, die door middel 

van de telefoonlijn naar een ander punt werden gestuurd waar de codes weer 

werden omgezet in leesbare informatie. Het verschil met internet is dat USEnet 

verbinding maakte met één specifiek punt in plaats van alle beschikbare punten. 

Hiermee konden tekstberichten in nieuwsgroepen (bulletin boards) worden geplaatst. 

Iedere nieuwsgroep had een specifiek onderwerp waar leden over konden 

discussiëren. Latere varianten hierop worden forums genoemd. Het vervolg op 

USEnet waren e-maillijsten waarmee je informatie naar specifiek één ontvanger, of 

een lijst aan ontvangers kon sturen. Alle online community’s zoals wij die nu kennen 

komen voort uit een van deze pionierssystemen.      

 Rheingold geeft aan dat er niet één definitie is van een virtuele gemeenschap, 

maar dat elke wetenschap haar eigen criteria van het begrip heeft.103 Bovendien 

verschillen community’s onderling: er zijn hechte community’s met vaste rolverdeling 

en losse community’s waar de grenzen en posities minder vastliggen.104 Toch komt 

in zijn verhaal een aantal algemene kenmerken van virtuele gemeenschappen aan 

bod.            

 The WELL begon als een plek voor informatie-uitwisseling waar een 

gemeenschap omheen groeide. Sommige mensen kwamen alleen voor informatie, 

sommige voor de gemeenschap en andere voor beide.105 Over de leden merkt 

Rheingold op, dat uiterlijke eigenschappen niet van belang waren, totdat een 

persoon besloot ze openbaar te maken.106 Mensen met fysieke handicaps waarderen 

deze eigenschap omdat ze hierdoor meer als persoon gezien worden. De 

heterogeniteit en anonimiteit van internetgroepen die Putnam beschreef komen hierin 

terug.  De twee kernbegrippen binnen een virtuele gemeenschap zijn volgens 

Rheingold: reciprocity en attachment: leden doen iets voor elkaar in het vertrouwen 

dat ze daar later iets voor terugkrijgen, en ze zetten zich in voor de gemeenschap 
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omdat zij zich daar betrokken bij voelen. Hierin komt ook naar voren hoe belangrijk 

de leden zijn voor virtuele gemeenschappen. De leden zorgen voor de inhoud, 

zorgen dat het systeem werkt en creëren de waarde. Er is pas sprake van een 

gemeenschap wanneer online deelnemers ‘sociale relaties’ met elkaar aangaan.107 

Binnen de gemeenschap is het vaak een kleine kerngroep die veel bijdraagt – 

Rheingold schat dat 16% van de leden voor 80% van de inhoud zorgt –, maar het is 

belangrijk dat de gemeenschap toegankelijk is voor iedereen.    

 Zoals Putnam al aangaf, is het grote verschil met fysieke gemeenschappen 

dat een virtuele gemeenschap niet draait om een bepaalde locatie, maar bijvoorbeeld 

om een bepaalde interesse. Rheingold maakt daarnaast onderscheid tussen drie 

verschillende soorten online community’s: communities of interest, branding 

communities en social communities.108 Bij de eerstgenoemde groep is de 

gemeenschappelijke deler van de leden een interessegebied, zoals boeken. Een 

branding community is meestal door een bedrijf opgezet rondom een speciaal merk. 

De populaire Nutella-community is hier een goed voorbeeld van.109 Bij de als derde 

genoemde gemeenschap draait het om het netwerk van sociale contacten van een 

persoon of bedrijf, zoals dat bij Facebook het geval is.     

 Een van de belangrijkste culturele virtuele community’s is het in 1990 

opgerichte IMDB (Internet Movie DataBase), een voorbeeld van een community of 

interest.110 De website ontstond uit de USEnetnieuwsgroep ‘rec.arts.movies’ en geeft 

algemene informatie over films en de filmindustrie. Daarnaast heeft de website ook 

een forum waar leden met elkaar kunnen discussiëren. Een ander belangrijk 

onderdeel op de filmpagina’s zijn de ledenwaarderingen (reviews) en ledencijfers. De 

site is niet meer onafhankelijk; het werd in 1998 overgenomen door Amazon, een 

andere online community. Amazon, dat in 1994 werd opgericht, is het grootste 

Amerikaanse e-commerce bedrijf. De site geeft de mogelijkheid om een beoordeling 

over een product toe te voegen. Deze beoordelingen kunnen vervolgens weer als 

‘nuttig’ of ‘onnuttig’ worden bestempeld door andere consumenten. Volgens Jim 

Collins is Amazon de eerste online lezerscommunity, omdat het bedrijf boeken 

aanbiedt, advies geeft over het kopen van boeken en ruimte creëert voor gesprekken 

over lezen.111 Het bijzondere aan Amazon is dat de community direct verbonden is 

met consumeren.112 Door het doen van een aankoop kan een advies worden 

gegeven over volgende aankopen en kun je doorverwezen worden naar andere 

leden die eenzelfde aankoop hebben gedaan. Collins merkt ook op dat een 

webwinkel met bibliotheekfunctie de illusie geeft een gemeenschappelijk doel na te 

streven: net als bibliotheken het beste op literair gebied aan te bieden.113 Amazon 

wordt nu niet meer als een lezerscommunity gezien, omdat het bedrijf tegenwoordig 

ook heel veel andere producten verkoopt. 
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3.3 Lezerscommunity: Goodreads 

Om het fenomeen lezerscommunity beter te begrijpen, staat in dit deel de 

Amerikaanse website Goodreads centraal, dat werd opgericht in 2007. Het is zeker 

niet de eerste of enige Amerikaanse boekencommunity – twee andere bekende zijn 

bijvoorbeeld Shelfari en Librarything – maar Goodreads is uitgegroeid tot de grootste. 

De website lijkt in veel opzichten op IMDB, en is ook een community of interest, maar 

is gericht op boekliefhebbers. De slogan van de website is: ‘to help people find and 

share books they love.’114  

Voor gebruikers zijn er twee opties; de site kan gebruikt worden als informatiebron, 

waarvoor geen account hoeft te worden aangemaakt, of men kan lid worden van de 

virtuele gemeenschap door met een bestaand e-mailadres een gratis account aan te 

maken. Met dit account krijgt men toegang tot een eigen profiel, dat naar persoonlijke 

voorkeur ingericht kan worden. Ieder lid kan een foto, persoonlijke gegevens, een 

link naar zijn of haar eigen website, interesses en favoriete genre van boeken 

toevoegen, zie Figuur 2. Daarnaast worden automatisch drie boekenplanken 

aangemaakt, waar boeken aan kunnen worden toegevoegd: read, currently-reading 

en to-read. Ook is het een optie om zelf andere boekenplanken aan te maken. Op 

deze manier kan ieder lid zijn of haar eigen archief creëren. De boekenplanken 

verwijzen volgens Lisa Nakamura naar een cultuur waarin boeken in huizen getoond 

werden als een symbool van smaak en status.115 Met de opkomst van e-books, 

verdwijnen de fysiek gevulde boekenplanken in huizen; deze website biedt hiervoor 

een virtueel alternatief. Bij Goodreads draait het volgens Nakamura niet om boeken 

maar om boekencollecties; het beschouwt lezen als ‘a spectacle of collecting’.116

 De boeken in het gepersonaliseerde archief kunnen voorzien worden van 

sterren of een geschreven beoordeling. Op deze beoordelingen wordt later nog 

teruggekomen. Ook kan het leesproces gedeeld worden door updates te plaatsen 

over de gelezen bladzijden of de indrukken tot dan toe. Als laatste optie zijn talloze 

quizzen, trivia en give-aways aanwezig waar leden aan kunnen deelnemen, en 

verstuurt de Goodreadsredactie een maandelijkse nieuwsbrief.    
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Figuur 2: voorbeeld Goodreads profiel 

 Goodreads heeft een boekendatabase, wanneer een boek (of een bepaalde 

versie zoals een Nederlandse vertaling) ontbreekt kan een formulier ingevuld worden 

om het boek toe te voegen. Goodreads verwijst veelvuldig naar bibliotheken, zoals 

dat ook bij Amazon te zien was. Zo kun je ervoor kiezen om librarian te worden, als je 

meer dan 50 boeken hebt toegevoegd.117 Een lid helpt dan de redactie om de data 

bij te werken en correcties aan te brengen. De volgende stap is de zogenaamde 

super librarians die extra bevoegdheden hebben.     

 Goodreads heeft net zoals andere community’s een aantal sociale elementen. 

Leden kunnen vrienden toevoegen door naar hun Goodreadspagina’s te gaan, of 

hun eigen Goodreadsaccount te koppelen aan een Facebookaccount en vrienden te 

importeren. Wanneer een aantal vrienden zijn toegevoegd, verschijnt net als bij 

Facebook een tijdlijn met updates van vrienden, die geliket of van een reactie 

voorzien kunnen worden. Het account kan verder gepersonaliseerd worden door 

favoriete auteurs of quotes van auteurs toe te voegen. Daarnaast kunnen 

leessuggesties worden aangevraagd op basis van favoriete boeken. Het is ook 

mogelijk om lid te worden van groepen, waarin kan worden deelgenomen aan 

discussies zoals bij een forum. Daarnaast zijn er events, vaak in de vorm van een 

traditionele leesclub: leden lezen hetzelfde boek in een bepaalde tijd en 

bediscussiëren dit. Andere opties zijn meedoen aan listopia118, een afdeling van 
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Goodreads waar lijstjes worden samengesteld waar leden op kunnen stemmen, of de 

Goodreads challenge119 waarin de persoon zichzelf uitdaagt een bepaald aantal 

boeken in een bepaalde tijd te lezen. Ook hier is het sociale contact belangrijk; 

mensen kunnen elkaar aanmoedigen of samen de uitdaging aangaan. 

 Naast lezers zijn ook auteurs actief op Goodreads. Zij kunnen net als lezers 

een pagina aanmaken, die anderen kunnen volgen. Ze kunnen bijvoorbeeld boeken 

die ze lezen toevoegen, in gesprek gaan met lezers, evenementen toevoegen en 

blogs bijhouden. Daarnaast kunnen ze ook betaald adverteren op Goodreads. Alle 

auteurspagina’s worden geverifieerd door het Goodreadsteam. Naast ‘gewone’ 

auteurs geeft Goodreads ook de ruimte aan auteurs van zelf uitgegeven boeken en 

is er zelfs een afdeling voor fanfictie.120        

Putnam waarschuwde er al voor in 1993: ‘Virtual communities are a business, and 

might grow into an industry, whether anyone likes that or not’.121 Gebruikers van 

virtual communities zijn eigenlijk niet los te zien van consumentisme. Dat is overigens 

geen nieuw gegeven, want dat was in het televisietijdperk ook al het geval. 

Televisieprogramma’s zorgen voor grote aantallen gegevens en een gedetailleerd 

gegevensprofiel, waarna bedrijven die aansluiten bij dit profiel tijd in reclameblokken 

kunnen kopen.122 Kennis over consumenten is geld waard; het is zaak om de juiste 

kijkers te ‘verzamelen’. In het internettijdperk is dit alleen nog maar extremer 

geworden omdat het toegang geeft tot nog meer gegevens. Om lid te worden van 

een site moeten altijd een aantal gegevens prijs worden gegeven. Daarnaast zorgen 

de leden voor de waardevolle inhoud van de website. Ook Nakamura benadrukt: 

leden betalen niet met geld, maar met aandacht en gegevens.123    

 Maar niet alleen de ledengegevens zorgen voor inkomsten voor Goodreads. 

Op iedere boekenpagina staat ook een ‘get a copy’-button met links naar Amazon, 

verschillende andere online winkels en bibliotheken, zie Figuur 3. Goodreads krijgt 

een klein bedrag voor iedere klik op een advertentie met een link naar een andere 

website, de zogenaamde affialiate links.124 Daarnaast staan er verschillende 

advertenties op de website en sponsoren bedrijven zoals uitgevers de website door 

boeken voor give aways aan te bieden.  
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Figuur 3: voorbeeld boekpagina Goodreads 

3.4 Functies van lezerscommunity’s 

Een aantal functies van online community’s zijn bij Rheingold al aan bod gekomen. 

Na het analyseren van de lezerscommunity Goodreads kunnen deze functies 

aangevuld worden voor online lezerscommunity’s.      

 De eerste en belangrijkste functie is dat ze inspelen op de behoefte om een 

leeservaring te delen, een kenmerk dat ook naar voren kwam in de bespreking van 

de historische ontwikkeling van leesclubs.      

 De tweede functie kan omschreven worden als de gidsfunctie. Sedo noemde 

dit ‘The eternal quest to what to read next’.125 Er worden steeds meer boeken 

gepubliceerd waardoor het grootste ‘probleem’ in de moderne populaire lezerscultuur 

het selecteren is van werken die het lezen waard zijn. Lezers zijn het vertrouwen in 

autoriteiten zoals de academische wereld en de literaire recensenten kwijtgeraakt.126 

Daarom zoeken ze naar nieuwe gidsen, zoals persoonlijke aanbevelingen van 

vrienden, dat wordt in de communicatiewetenschappen ‘Word-of-mouth’(WOM) 

communicatie genoemd. Welke personen een goede gids kunnen zijn wordt volgens 

Brown, Broderick en Lee bepaald aan de hand van een aantal elementen: als de 

zender als ‘onafhankelijk’ wordt gezien, maakt dat hem betrouwbaarder en 

geloofwaardiger.127 Daarnaast zijn de nabijheid, intimiteit, support en verbindingen 

van belang, waarbij ‘nabijheid’ op internet vrij ruim kan worden genomen. Ook geldt: 

hoe sterker de band tussen de individuen, hoe groter de invloed. Bovendien nemen 

individuen eerder iets aan van personen met dezelfde interesses of ‘experts’.128 

Onderzoek wijst uit dat mensen ook een relatie met een community als individu 
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kunnen aangaan.129  Het is daarom niet verwonderlijk dat in de drie genoemde 

culturele community’s, Amazon, IMDB en Goodreads, de reviews of 

ledenbeoordelingen een belangrijk onderdeel zijn. Goodreads speelt in op een aantal 

van de hierboven genoemde elementen. Ze brengen leden met dezelfde boeken in 

de boekenkast met elkaar in contact. Potentiële gidsen kunnen gevolgd worden. 

Doordat leden kunnen reageren op elkaars reacties en waarderingen kan de 

geloofwaardigheid van een lid groeien. Door de groups, events en challenges kan de 

band tussen leden versterkt worden. Goodreads geeft op boekpagina’s meerdere 

opties om een aankoop te doen, waardoor onafhankelijkheid wordt gesuggereerd. 

Op de website kunnen twee soorten ‘gidsen’ gevonden worden: aan de ene kant 

functioneert de Goodreads in zijn geheel als een gids: het geeft een overzicht van 

boeken met de meeste sterren. Daarnaast kan men leden, met dezelfde interesses of 

smaak, volgen voor aanbevelingen.        

 De functie die in het onderzoek van Verboord aan bod komt hangt hiermee 

samen. Hij laat zien dat op Goodreads en Amazon de aandacht democratischer 

verdeeld is. Boeken die in krantenrecensies weinig aandacht krijgen, zoals boeken 

van vrouwelijke auteurs en populaire fictie, krijgen die aandacht online wel.130 Het is 

op internet eenvoudiger om iemand te vinden met dezelfde ‘obscure’ boekensmaak.

 De laatste functie van community’s hangt samen met identiteitsvorming. 

Volgens Haenlein en Kaplan willen gebruikers op internet een imago creëren dat 

consistent is met hun persoonlijke identiteit, door middel van het onthullen van 

persoonlijke informatie.131 De belangrijkste functie van Goodreads is volgens 

Nakamura de gebruikers voorzien van gereedschappen om hun identiteit als lezers 

uit te dragen op een forum.132 Door lid te worden van een lezerscommunity laten ze 

zien dat ze deel uitmaken van een groep mensen die zich identificeren als lezers. 

Binnen de community kunnen zij door middel van de leesplanken die identiteit verder 

specificeren. Ook Collins geeft aan dat het demonstreren van de persoonlijke 

boekensmaak een essentieel deel is van het leesplezier.133 

Met het definiëren van het begrip lezerscommunity en de analyse van de 

Amerikaanse variant Goodreads, kan de sprong naar Nederlandse 

lezerscommunity’s worden gemaakt.  
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4. Nederlandse lezerscommunity Hebban 

In de vorige hoofdstukken is gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van traditionele 

leesclubs en zijn de functies van online lezerscommunity’s ontrafeld. In dit laatste 

hoofdstuk wordt de Nederlandse lezerscommunity Hebban uitgebreid geanalyseerd. 

Als eerste wordt gekeken naar andere Nederlandse lezerscommunity’s: hoe zijn ze 

ontstaan en wat zijn de onderscheidende kenmerken? Vervolgens wordt gekeken 

naar de ontwikkeling die Hebban heeft doorgemaakt. Als laatste volgt een 

beschrijving en analyse van de site, waarmee antwoord wordt gegeven op de vraag: 

welke tools reikt Hebban de gebruikers aan?  

4.1 Nederlands lezerscommunity’s  

Zoals al eerder vermeld is Hebban niet de eerste of enige online lezerscommunity, 

maar is de site wel uitgegroeid tot de grootste. De eerste Nederlandse algemene 

lezerscommunity was Boekmeter, dat bestaat sinds 2006.134 De website is een 

zustersite van Moviemeter, net als Gamesmeter, Musicmeter en TVmeter. 

Moviemeter begon als Jordy's Movie Meter waar een Jordy na een bioscoopbezoek 

iets schreef over de film voor vrienden. Dit groeide uit tot een filmdatabase.135 

Moviemeter en de zustersite Boekmeter zijn niet-commercieel: het is een website van 

en voor liefhebbers. Na registratie kunnen gebruikers op boeken stemmen of 

reageren.       

Ook Dizzie begon als een site van en voor boekliefhebbers. De site werd 

opgericht in 2008 door een aantal lezers, maar werd al snel overgenomen door de 

krantenuitgever Wegener. Die uitgever wilde van Dizzie de Nederlandse Goodreads 

maken en werkte samen met dagbladen waarin lezersrecensies werden 

gepubliceerd. De slogan van de site is: ‘Als je van boeken houdt, dan hoor je op 

dizzie.nl!’136 Ze bieden de volgende functies aan: bijhouden welke boeken je hebt 

gelezen, nog wilt lezen of uitgeleend hebt aan anderen, boekenlijsten aanmaken, 

meedoen aan winacties, boeken beoordelen, recensies schrijven en blogs schrijven. 

De site heeft inkomsten van advertenties. Daarnaast was een tijdje sprake van een 

gekoppelde boekwinkel. Typerend is dat de gebruikers centraal staan: ‘De 

vernieuwingen op de website zijn in overleg met de ‘harde kern’ van Dizzie.nl 

gemaakt. Dat is een groep van een paar honderd leden, die bijna dagelijks blogs en 

reacties plaatsen. Aan hen zijn de nieuwe ontwikkelingen voorgelegd in een 

testomgeving, waar zij feedback konden geven op de nieuwe functionaliteiten.’137  Op 

12 februari 2016 werd bekend dat Dizzie per 1 maart wordt stopgezet, omdat de 

lezerscommunity niet aansluit bij de visie en doelstellingen van de nieuwe eigenaar 

Persgroep Nederland.138 
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Dat vanuit uitgeverijen ook interesse is in lezerscommunity’s, blijkt uit het feit 

dat Veen, Bosch en Keuning uitgevers in 2009 ‘watleesjij.nu’ oprichtte. De website 

werkte samen met het tijdschrift Boek, waarin de meest gewaardeerde recensies van 

de site werden gepubliceerd. Dit tijdschrift werd in 2014 stopgezet, maar de online 

community bestaat wel nog.  

In 2010, een jaar na watleesjij.nu, werd Boekenliefde opgericht. Deze website 

onderscheidt zich van de eerdere websites doordat een Boekenliefde-account 

gekoppeld kan worden aan een bibliotheekabonnement.139 Geleende boeken kunnen 

automatisch worden toegevoegd aan een lijst en de beschikbaarheid van de 

bibliotheekboeken is zichtbaar. Daarnaast krijgen gebruikers een berichtje wanneer 

de inleverdatum nadert. De website is opgericht door een enthousiaste programmeur 

die wilde laten zien wat de mogelijkheden waren. De site is onafhankelijk en werkt 

niet samen met de bibliotheken.  

In 2011 kwam NBD-Biblion met een lezerscommunity met de naam De 

Boekensalon. In hoofdstuk 2 werd al vermeld dat deze organisatie het tijdschrift 

Boek-delen uitgaf voor leesclubleden. In 2015 werd de naam van het tijdschrift 

gewijzigd in Boekensalon magazine, waardoor de samenwerking tussen het blad en 

de community nog meer wordt benadrukt. De Boekensalon onderscheidt zich van de 

andere lezerscommunity’s door zich nadrukkelijk te richten op leesclubs. Dit doet ze 

onder andere door discussietips aan te bieden, een leesclubboekverkiezing te 

organiseren en tips te geven voor het zelf starten van een boekclub. De site ontvangt 

inkomsten door middel van reclame-uitingen.  

Dit zijn opnieuw een aantal uitgelichte voorbeelden. 

 

Analyse 

De meeste community’s vermelden nadrukkelijk het aantal leden. De gedachte 

hierachter lijkt te zijn: hoe meer leden een community heeft, hoe serieuzer het moet 

worden genomen. Toch zeggen deze cijfers weinig, want zoals in het vorige 

hoofdstuk al te lezen was, is maar een deel van de leden actief. Een ander aantal dat 

vaak vermeld wordt, is het aantal boeken in de database. Hierbij lijkt weer te gelden: 

hoe meer boeken vermeld staan, hoe nauwkeuriger en betrouwbaarder de website 

overkomt. Het is hierbij wel belangrijk op te merken dat het soort boeken waar de site 

zich op richt, invloed heeft op deze cijfers; een site met alleen Nederlandse boeken 

bevat vanzelfsprekend minder boeken dan een site die ook aandacht besteedt aan 

onvertaald werk. Wat ook opvalt, is dat veel online lezerscommunity’s begonnen als 

een onafhankelijk platform, van lezers voor lezers, maar snel werden overgenomen 

door commerciële bedrijven.  

 

4.2 Hebban 

Hebban komt voort uit Crimezone.nl, een forum voor en door liefhebbers van het 

spannende boek. Deze site werd in 2002 opgericht en groeide uit tot de populairste 

Nederlandse website voor thrillerlezers. De website bestond uit een zeer actief forum 
                                                           
139
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met ongeveer 600 leden. In 2005 werd de site overgenomen door uitgeverij 

Unieboek en in 2010 door uitgeverij A.W. Bruna. Deze laatste samenwerking werd 

begin 2014 beëindigd. In mei 2014 werd Crimezone ondergebracht op Hebban, in 

het begin als onderdeel van het Hebbanforum, maar vanaf 2015 (alleen nog) als 

portal op de Hebbanwebsite.        

In 2002 startte Crimezone met de Crimezone Awards, de Nederlandse publieksprijs 

voor de beste thriller van het jaar in de categorieën Nederlandstalig, Buitenland en 

Debuut. Vanaf 2013 werd de prijs fysiek uitgereikt tijdens het Nederlandse 

Thrillerfestival, waar leden van de website elkaar konden ontmoeten. In 2010 

begonnen Crimezone met de Crimezone-leesclubs, die de opzet hadden van een 

traditionele leesclub. Een geselecteerd groepje leden las in dezelfde tijd een boek en 

gaf daar hun mening over. De boeken werden geschonken door de uitgeverij. Deze 

leesclubs werden doorgezet op Hebban en hebben in 2015 al meer dan 150 edities 

gehad. 

Hebban is vernoemd naar de oudste bekende Nederlandse zin: ‘Hebban olla vogola 

nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?’ De website wil de 

Nederlandse Goodreads worden140, wat ook naar voren komt in de slogan die erg lijkt 

op die van de Amerikaanse site: ‘Je volgende favoriete boek ontdek je op Hebban’ 

versus ‘Meet your next favorite book’ van Goodreads. De website wil zich 

onderscheiden door middel van ‘de voertaal, de frisse vormgeving en de redactionele 

genreportals’.141 Hebban is vanaf het begin een commerciële site geweest: ‘het 

verdienmodel rust op twee poten: aan de ene kant vragen wij commissie aan 

websites die boeken via ons verkopen, het affiliate model. En de tweede poot zijn 

advertenties.’142 Hebban is een onderdeel van Book Communities BV, een joint 

venture van de eReaders Groep. Dit bedrijf ‘richt zich volledig op de nu snel 

ontluikende markt van digitaal lezen’.143 De meeste mogelijkheden en functies op 

Hebban komen voort uit Crimezone of zijn gebaseerd op functies van Goodreads.  

Doel 

Hebban heeft een colofon met een algemene beschrijving van de website, waarin het 

doel van de website naar voren komt144:  

In nog geen jaar tijd is Hebban uitgegroeid tot dé lezerscommunity van 

Nederland en Vlaanderen. Meer dan 2 miljoen bezoekers wisten de weg naar 

de site al te vinden. Hebban telt inmiddels 90.000+ geregistreerde lezers. Zij 

plaatsten al meer dan 450.000 boeken op hun persoonlijke boekenplankjes. 
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Met deze cijfers behoort Hebban in één klap tot de belangrijkste boekensites 

in het Nederlands taalgebied. 

Hebban.nl is een lezerscommunity én redactionele boekensite ineen. Een 

professionele redactie verzorgt het dagelijkse boekennieuws over de 

populairste genres, gidst lezers door het enorme boekenaanbod en 

organiseert regelmatig winacties en leesclubs. 

In een speciale quick tour leggen ze de functies van Hebban uit145: 

We brengen je op ideeën en helpen je het kaf van het koren te scheiden.  

We helpen je de weg te vinden in boekenland én je boeken en 

informatiebehoeften te organiseren. 

We bieden je een platform. We vinden jouw mening belangrijk.  

We geven je persoonlijk advies. 

We helpen je geld besparen.  

We brengen samen.  

 

Voorpagina 

Op de voorpagina (zie Figuur 4) staat de slogan ‘Hebban vindt’ met een pijl naar de 

zoekfunctie, ‘Community’ met daarachter het aantal leden en een selectie met 

nieuwe leden, een link naar ‘Hebban vandaag’ met een pijl naar trending boeken, 

een aantal recensies, een aantal nieuwsberichten, een uitgelicht artikel en een 

reclame voor de ‘Hebban vandaag: lunchupdate’. Dat laatste is een dagelijkse mail 

met het laatste boekennieuws, de beste artikelen en de nieuwste Hebbanrecensies. 

 Onderaan de pagina staat opnieuw een link naar ‘Hebban vandaag’ met als 

subcategorieën de hoofdpagina en de verschillende portals. Daarnaast staat een link 

naar ‘populair op Hebban’ met als subcategorieën: Verwachte boeken, Populairste 

auteurs, Listmania, Evenementenkalender, Hebban top 100, Hebban tiplijst, De 

Bestseller 60 en ‘Hebban Awards’ nominaties. Daarnaast staat ‘Over Hebban’, met 

als subcategorieën: Quick tour, ‘de mensen achter Hebban’ en Contact. Helemaal 

onder aan de pagina staat: Colofon, de Huisregels, Disclaimer, Een goede recensie 

en Contact. 
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Figuur 4: Hoofdpagina Hebban, 19 november 2016 



38 
 

Andere pagina’s 

In de huisregels valt op dat ‘anonieme profielen en anonieme profielnamen niet zijn 

toegestaan’, de bronvermelding erg belangrijk is en dat ze meedoen aan de actie ‘No 

sock puppets here’.146 Het begrip sock puppet werd in de tijd van USEnet gebruikt 

voor het omschrijven van een valse identiteit. In 2012 publiceerde de Britse auteur 

Lloyd Shepherd een open brief op zijn website. Aanleiding was het bekennen van 

een aantal auteurs dat zij met valse identiteiten lovende recensies over hun eigen 

werk hadden geschreven. Door het ondertekenen van de petitie ‘No sock puppets 

here’ beloven auteurs, uitgeverijen en andere personen in het literaire veld dat zij 

deze tactieken niet zullen gebruiken.147       

 Op de contactpagina staat een contactformulier, een link naar de al eerder 

beschreven ‘Quick tour’ en naar de ‘De mensen achter Hebban’. Op de pagina met 

‘De mensen achter Hebban’ staan alle medewerkers met de naam, een foto en een 

kort introductietekstje.148 Daarnaast is er de optie om de Hebbanpagina van de 

medewerkers te volgen of ze een bericht te sturen. Naast hoofdredacteur Sander 

Verheijen, zijn er volgens deze pagina tien andere medewerkers. Eronder staat een 

kopje met ‘Zij schrijven ook voor Hebban’, met nog zeven andere personen. Van alle 

genoemde werknemers waren zeven betrokken bij Crimezone. Naast deze 

medewerkers heeft Hebban een recensententeam van meer dan 175 deelnemers. 

Dit zijn geselecteerde leden. Een lid kan zich hiervoor opgeven door middel van een 

formulier. Er moet wel minstens één proefrecensie worden meegestuurd. De 

recensenten krijgen een boek gratis opgestuurd in ruil voor de recensie, ze krijgen 

maximaal drie weken voor het schrijven. Er gaat dan nog een eindredactie overheen 

waarna de recensie geplaatst wordt. Daarbij wordt opgemerkt: ‘de redactie 

beoordeelt alleen taalkundige aspecten en voert geen controle uit op 

achtergrondinformatie.’149 Nadat de recensie op Hebban is geplaatst, is de recensent 

vrij om de recensie ook nog op een eigen website te plaatsen.   

 Hebban heeft een speciale pagina voor adverteerders.150 Ze bieden bedrijven 

tegen betaling een billboard aan op de algemene, redactionele of genrespecifieke 

homepage. Andere mogelijkheden zijn een banner op de site, een billboard in de 

nieuwsbrief, een gesponsord boek, kostenloze give away, een advertorial of een 

preview in de redactionele omgeving. Daarnaast is ook promotie in de community 

mogelijk, door boeken beschikbaar te stellen voor de leesclubs, boeken te verdelen 

onder een uitgekozen groep enthousiaste lezen (buzzen), of een manuscript te laten 

lezen en becommentariëren door een aantal leden van het recensententeam (ghost 

reading).          

 Naast de advertentie-inkomsten verdient Hebban ook aan de verkoop van 

boeken via externe partijen. Ieder boek heeft een eigen pagina, waar naast de 
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titelinformatie ook de prijs van het boek en de optie om het boek online te kopen bij 

Bruna staat. Daaronder staat de optie om alle aanbieders te tonen. Daar kan 

gekozen worden uit Bol.com, Proxis en boeken.com. Ook bestaat de optie om een 

boekhandel in de buurt te zoeken. Voor ieder gekocht boek krijgt Hebban een klein 

percentage.  

 

Op de zogenaamde ‘Hebban pages’ is ruimte voor andere bedrijven:   

Hebban Pages zijn eigenlijk mini-sites op Hebban. Op een Hebban Page kun 

je nieuwsberichten en blogs plaatsen (en koppelen aan auteurs en boeken), 

boekenlijsten samenstellen en je eigen evenementenkalender beheren. 

Hebban Pages kunnen worden gevolgd door geregistreerde Hebban-lezers, 

waardoor de updates automatisch in hun persoonlijke tijdlijn verschijnen.151  

Voorbeelden van bedrijven die een ‘Hebban Page’ hebben aangemaakt zijn: 

‘Bibliotheken, Boekenblogs, Boekhandels, Evenementen, Fanpages, Leesclubs en 

Uitgevers.’152 

Op iedere pagina van Hebban staan bovenin de opties: vandaag, boeken, 

community en leesclubs. Deze hoofdonderdelen worden hieronder één voor één 

besproken. 

Hebban vandaag

 

Figuur 5: Hebban vandaag, 19 november 2015 

‘Hebban vandaag’ (zie Figuur 5) is de redactionele omgeving van de website. Op de 

voorpagina staat: 

- één uitgelicht artikel  

- actueel boekennieuws  

- twee uitgelichte berichten uit het onderdeel ‘Nieuws en verdieping’ 

- boek van de week 
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- één column 

- Hebban most wanted: ‘in Hebban Most Wanted laten we zien welke boeken er 

de afgelopen week toe deden, welke auteurspagina's het vaakst werden 

bezocht en welke artikelen het meest werden gelezen.’153  

- één interview 

- nieuwe artikelen 

- nieuwe acties 

- Hebban recensies 

- een selectie uit Hebban verdieping: met uitgelichte columns, interviews, 

dossiers, listmania, leesclubs, boek van de week, lezen en algemene 

berichten  

Naast deze algemene hoofdpagina heeft ook ieder genre een aparte pagina met alle 

bovengenoemde onderdelen toegespitst op dat genre.  

Onder het kopje ‘meer verdieping’ staat: 

Boekverfilmingen: 

- Filmbuzz: overzicht van aangekondigde verfilmingen.  

- In productie: overzicht van films in productie. 

- Overzicht verfilmde boeken. 

 

Dossiers: 

- Hebban Proza pitch: debuterende auteurs kunnen in een filmpje van twee 

minuten hun boek onder de aandacht brengen. 

- Hebban van overzee: een wekelijkse bespreking van Engelstalige fictie en 

non-fictie.  

- Boeken over boeken 

- Fantastische kunstenaars: over science fiction en fantasy. 

- Hebban indie pub: over boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven. 

- Hebban Awards 

- Boekbloggers index 

Prijzen: overzicht van toegekende prijzen, van ‘Hebban Awards’ tot Pulitzer-prijzen. 

Seriepersonages: ‘Hebban zet alle bekende en minder bekende seriepersonages uit 

misdaad-, sf- en fantasyromans op een rijtje, op volgorde van de auteursnaam. Zo 

zie je in één oogopslag de volgorde waarin je de boeken het best leest.’154 

Hebban van Overzee: zie hierboven.  
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Hebban boeken 

‘Hebban boeken’ (zie Figuur 6) is een database met titels en heeft de volgende 

mogelijkheden:

 

Figuur 6: Hebban boeken, 19 november 2015 

De boeken die toegevoegd kunnen worden aan de persoonlijke boekenplanken 

staan verzameld op deze pagina. In de database van Hebban staan alleen 

oorspronkelijke Nederlandse boeken en vertaalde Nederlandse boeken. Bij ieder 

boek staat de optie om het boek aan een van de boekenplanken toe te voegen, 

sterren toe te voegen of een recensie te plaatsen (zie figuur 7). Op de titelpagina 

staat meestal een Hebbanrecensie geschreven door een uitgekozen recensent en 

eventuele lezersrecensies.         

 Bij de recensies wordt gebruik gemaakt van een sterrensysteem, waarbij de 

volgende verdeling van toepassing is: ‘1 ster = slecht, 2 sterren = matig, 3 sterren = 

voldoende, 4 sterren = goed en 5 sterren = uitstekend’.155 Op alle recensies zijn 

reacties mogelijk, daarnaast kunnen ze ook geliket worden. Onder de titelgegevens 

staat informatie over de communityleden: hoeveel personen hebben het boek op een 

van de plankjes staan en welke waarderingen hebben ze het boek gegeven. 

Daarnaast staan recensies uit andere (traditionele) media zoals kranten vermeld. 

Naast de al genoemde aankoop-button, staan de leden die het boek als favoriet 

hebben, links naar andere boeken van dezelfde auteur, gerelateerde artikelen en een 

advertentie.      

                                                           
155

 N.N. (28-11-2014) Handleiding Hebban recensie. 
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Figuur 7: Boekenpagina Hebban, 19 november 2015 

Naast de boekenpagina’s bestaan ook auteurspagina’s. Iedere auteur heeft een 

standaard auteurspagina die door iedereen gevolgd kan worden. Hierop staan alle 

verschenen boeken van de auteur, een foto, een introducerend tekstje, een overzicht 

van de volgers en eventuele verschenen artikelen over de auteur. Daarnaast zijn er 

zogenaamde Hebbanauteurs: auteurs die zelf de persoonlijke pagina beheren. Deze 

pagina is vergelijkbaar met de persoonlijke pagina van andere leden, met als extra 

toevoeging de verschenen boeken.        

 Wat opvallend is op de boekenpagina zijn de alternatieve boekenlijsten zoals 

‘De Hebban top 100’ en ‘Hebban tiplijst’. Bij de eerste lijst is de voorwaarde dat de 

boeken meer dan twaalf maanden geleden zijn verschenen en meer dan vijftig 

lezerswaarderingen hebben. De ‘Hebban tiplijst’ is een lijst met boeken die in de 

laatste negentig dagen zijn verschenen en hoge waarderingen van Hebbanleden 

hebben gekregen. Daarnaast is er ook lijst met de ‘Bestseller 60’ en ‘Hebban 

Awards’. Dat laatste is een ‘boek van het jaar’-verkiezing door de community. Voor 

deze verkiezing selecteert de Hebbanredactie uit elk van de genrecategorieën zes 

boeken. Vervolgens kunnen de leden in een bepaalde periode stemmen op deze 

boeken. Onder de deelnemers worden een aantal prijzen verloot. De ‘Hebban 

Awards’ worden uitgereikt tijdens een fysiek evenement ‘De Hebban Afterparty’. De 

boekenlijst van de ‘Hebban Awards’ en de andere alternatieve boekenlijsten zullen in 

de laatste paragraaf uitgebreider besproken worden. 
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Hebban community 

 

Figuur 8: Hebban community, 19 november 2015 

De Hebbancommunity is het domein van de geregistreerde leden van Hebban. Hier 

staat de gebruiker centraal. Op deze pagina wordt verwezen naar de al 

eerdergenoemde onderdelen van ‘Over Hebban’ en de ‘Hebban pages’. Op de 

homepage van dit onderdeel staat bovenaan een overzicht van nieuwe recensies. 

Daaronder staat het aantal lezerswaarderingen, aantal leden en aantal recensies op 

dat moment. Ook staan er de nieuwste blogposts, laatste reacties en nieuwe 

lezersrecensies. Er staat opnieuw een reclame voor ‘Hebban lunchupdate’. 

Daaronder de nieuwe leden en agenda en ‘Wazzup’, een redactionele selectie van 

‘de beste, leukste en meest opvallende Hebbanactiviteit uit de community’156. 

Onderaan staat een kopje met ‘Hebban pages’ met nieuwe pages, populairste 

pages, laatste berichten en ‘Hebban leesclubs’.  

Hebban Leesclubs:  

 

Figuur 9: Hebban leesclubs, 19 november 2015 

De Hebbanleesclubspagina is het nieuwste onderdeel van Hebban. De Crimezone-

leesclubs lopen al sinds 2010. In 2015 volgden Young Adult, Debuten, SF&Fantasy, 

Feelgood, Non-fictie en Literatuur. Een uitgeverij stelt een aantal boeken beschikbaar 

voor de leesclub, leden kunnen zich inschrijven om mee te doen. De Hebbanredactie 

maakt een selectie van mensen die meedoen en het boek thuisgestuurd krijgen. Op 
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 https://www.hebban.nl/artikelen/wazzup-44, (laatst geraadpleegd op 24 november 2015). 

https://www.hebban.nl/artikelen/wazzup-44
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drie momenten wordt hun mening gevraagd: voor het lezen, tijdens het lezen en na 

het lezen. De leden kunnen op elkaar reageren en net als bij een traditionele 

leesclub is er één datum waarop iedereen het boek uit moet hebben. Na afloop 

moeten de deelnemers een lezersrecensie plaatsen. Degene die wel worden 

geselecteerd maar vervolgens niet meedoen worden uitgesloten van deelname bij 

volgende leesclubs. 

Persoonlijk account 

Een bezoeker van de Hebbanwebsite kan de site gebruiken als informatiebron en 

hoeft daarvoor geen account aan te maken. Maar om aan acties deel te nemen, te 

reageren of zelf iets te plaatsen wordt gevraagd om een persoonlijk account aan te 

maken. Om te registreren hoeft de gebruiker alleen een e-mailadres en wachtwoord 

in te vullen. Overigens kan registreren ook door in te loggen op een 

Facebookaccount. Na registratie ontvangt de gebruiker een bevestigingslink op het 

opgegeven e-mailaccount. In deze e-mail worden ook de gebruikersvoorwaarden 

meegestuurd. Na bevestiging ontvangt de gebruiker opnieuw een e-mail, waarin de 

website verder wordt toegelicht. Op de website wordt gevraagd om een 

schermnaam, korte persoonlijke omschrijving, geboortedatum, geslacht en een 

persoonlijke afbeelding. Van al deze informatie is alleen de schermnaam verplicht. 

Na de vragenlijst volgt toegang tot het persoonlijk account.  

 

 

Figuur 10: persoonlijk account Hebban, 19 november 2015 
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Het persoonlijk account (zie Figuur 10) bevat vier tabs:  

- Laatste updates: een tijdlijn met updates van vrienden en leden die gevolgd 

worden. Hier is ook de mogelijkheid om de genrefilters aan te passen. Het 

toont een overzicht van artikelen op ‘Hebban vandaag’ en ‘Hebban pages’, 

giveaways, verwachte titels, volgers en titels die vrienden nu aan het lezen 

zijn.  

- Mijn boeken, met als standaard boekenplanken ‘wil ik lezen’, ‘ben ik aan het 

lezen’, ‘heb ik gelezen’, ‘favorieten’ en ‘recensies’. Daarnaast is er de 

mogelijkheid om een eigen boekenplank aan te maken. 

- Persoonlijke aanbevelingen: een lijst met boeken samengesteld op basis van 

de boeken die de gebruiker leuk vindt. De gebruiker kan ze toevoegen aan 

een van zijn boekenplanken of verwijderen. Daarnaast staat een lijst met 

boeken die de vrienden van de gebruiker vier of vijf sterren hebben gegeven. 

- Door mij: geeft een overzicht van de door de gebruiker geschreven blogs, 

recensies, comments en pages.  

Een recensie moet minstens honderd tekens lang zijn. Daarnaast geeft de 

Hebbanredactie een aantal richtlijnen met betrekking tot de lezersrecensies: ‘neem 

een helder standpunt in, spoilers zijn not done en de flaptekst is geen samenvatting, 

vermijd ‘ik’ en clichés, zorg voor een goede onderbouwing, beoordeel het boek, geef 

de juiste beoordeling en check de facts’.157     

 Eigen reacties kunnen altijd achteraf nog aangepast worden. Reacties en 

recensies kunnen gewaardeerd worden door middel van een like of reactie. De 

Hebbanredactie kan een recensie ook belonen, bijvoorbeeld door deze uit te lichten 

of op te nemen in de nieuwsbrief. 

De hierboven genoemde onderdelen beschrijven de Hebbanwebsite zoals die er in 

november 2015 uitzag. De website wordt constant aangepast waardoor sommige 

informatie inmiddels alweer achterhaald is. De belangrijkste toevoeging is de 

‘Hebban reading challenge’ in januari 2016, in navolging van de ‘Goodreads reading 

challenge’. De ‘Hebban reading challenge’ is een onderdeel waar de Hebbanleden 

zichzelf uitdagen een bepaald aantal boeken in één jaar te lezen. Daarnaast kunnen 

ze ervoor kiezen om boeken binnen bepaalde categorieën te lezen. Aan de ene kant 

kan de challenge gezien worden als een ‘stok achter de deur’, aan de andere kant is 

het ook een sociaal element doordat leden elkaar kunnen aanmoedigen. 

4.3 Plaatsing binnen het literaire veld 

Na deze beschrijving van de online lezerscommunity Hebban wordt opnieuw naar het 

literaire veld volgens Dorleijn en Van Rees gekeken, zie Figuur 11: 
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 https://www.hebban.nl/main/tips-voor-een-betere-recensie, (laatst geraadpleegd op 24 november 2015). 

https://www.hebban.nl/main/tips-voor-een-betere-recensie
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Figuur 11: Schema literaire veld tegen het einde van de 20e eeuw
158

 

De online lezerscommunity Hebban staat in contact met lezers, auteurs, uitgevers, 

boekhandel en bibliotheek door middel van de Hebban pages. De community heeft 

als functie om een platform te bieden waarbinnen deze actoren met elkaar in contact 

staan. Daarnaast heeft Hebban nog andere functies waaronder een platform bieden 

aan (amateur)kritiek en het faciliteren van leesclubs, waar opnieuw uitgeverijen, 

lezers en auteurs met elkaar in contact komen.  

4.4 Analyse van de website 

Uit de bovenstaande beschrijving van de website komt naar voren welke tools 

Hebban aanreikt aan de gebruikers. Doordat iedereen overal op kan reageren is het 

duidelijk dat Hebban wil dat de gebruikers hun lezerservaring met elkaar delen. 

 Wat opvalt op de homepage is dat Hebban de nadruk legt op getallen, zoals 

gebruikersaantallen en geregistreerde leden. Zoals al eerder werd aangegeven zegt 

het ledenaantal weinig over de omvang van de kerngroep, die vaak veel kleiner is. 

De gebruikersaantallen worden verder niet gespecificeerd, waardoor het onduidelijk 

is of het om unieke bezoekers of pageviews gaat.      

 De gidsfunctie zoals die bij Goodreads al naar voren kwam, wordt op Hebban 

nog meer benadrukt. In de ‘quick guide’ staat: ‘We brengen je op ideeën en helpen je 

het kaf van het koren te scheiden.’ en ‘We helpen je de weg te vinden in boekenland 

én je boeken en informatiebehoeften te organiseren.’ Ook in het Colofon wordt het 

genoemd: ‘Een professionele redactie […] gidst lezers door het enorme 

boekenaanbod.’           

 In vergelijking met Goodreads is de redactionele inhoud op Hebban veel 
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 Dorleijn en van Rees, (2006), p. 19. 
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groter. Op Goodreads bepalen de leden welke recensie zij het beste vinden, dit is op 

Hebban ook mogelijk, maar bij Hebban wordt daarnaast ook een selectie gemaakt 

van ‘Hebbanrecensenten’. Daarnaast benadrukt Hebban dat de site twee functies 

heeft: ‘Hebban.nl is een lezerscommunity én redactionele boekensite ineen.’ Ook 

afwijkend is dat er op Hebban ruimte is voor, en er dus belang wordt gehecht aan, de 

‘traditionele’ gidsen, namelijk de krantenrecensies. Op de Amerikaanse site zijn 

dezen volledig afwezig. Hebban stelt de bezoeker wel centraal, maar in mindere 

mate dan bij Goodreads. Bovendien is op Hebban het commerciële oogmerk veel 

nadrukkelijker aanwezig: de aankoopknop is veel groter dan op Goodreads, en de 

uitgeverijen en andere literaire bedrijven zijn duidelijker aanwezig, onder andere door 

de ‘Hebban pages’.          

 Een ander verschil met Goodreads is dat op Hebban alleen ruimte is voor 

Nederlandse boeken. Goodreads biedt de mogelijkheid om boeken in de brontaal toe 

te voegen en is dus een database voor alle boeken.   

Zoals al in de algemene omschrijving naar voren kwam, vindt Hebban dat ze zich 

onderscheiden van andere websites door middel van de genre-portals. Een 

onderscheid wordt gemaakt tussen Literatuur, Crimezone, Feelgood, Fantasy & SF, 

Young adult, Junior, Mens & Wereld en Culinair. Maar op welke manier dit 

onderscheid wordt gemaakt, komt op de website niet naar voren. Voor de gebruiker 

is het mogelijk aan te geven welke genres je wilt volgen en om op ‘Hebban vandaag’ 

alleen de berichten van één genre te bekijken. Het is onduidelijk in welke mate de 

website door deze maatregelen een genrespecifieke website wordt. Uit deze 

verdeling komt wel naar voren dat Hebban zich niet specifiek richt op het hogere 

literaire segment. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de afwezigheid van poëzie. Om een 

eerste indruk te krijgen van wat Hebban-leden lezen, kan gekeken worden naar de 

alternatieve boekenlijsten op Hebban: ‘Hebban top 100’, en de ‘Hebban Awards’. De 

‘Hebban tiplijst’ verschilt iedere week en is hierbij dus niet meegenomen.  

Hebban top 100 

Uit de ‘Hebban top 100’159 blijkt een sterke voorkeur voor vertaald werk: zeven van 

de honderd werken zijn oorspronkelijk Nederlands. De populairste genres in de top 

100, zijn ‘thriller & spanning’ (67 boeken), ‘literatuur & romans’ (16 boeken) en 

‘Young Adult’ (13 boeken). In de ‘Hebban top 100’ zijn recente boeken het beste 

vertegenwoordigd: 89 boeken zijn uitgekomen na het jaar 2000. Het oudste boek op 

de lijst is In de ban van de ring van J.R.R. Tolkien oorspronkelijk uit 1954. De leden 

hebben geen uitgesproken voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke auteur; 54 

boeken zijn van vrouwelijke auteurs en 42 van mannelijke, 4 boeken zijn geschreven 

door een auteursduo. Wat opvalt is dat er veel boeken van dezelfde auteur op de lijst 

staan, zo staat Karin Slaughter er veertien keer op en J.K. Rowling en Tess Gerritsen 

beide zeven keer. Voor de uitgewerkte lijst zie bijlage 1. 
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 https://www.hebban.nl/top100, (laatst geraadpleegd op 8 december 2015). 

https://www.hebban.nl/boeken?filter=genregroup%5b%5d=5
https://www.hebban.nl/boeken?filter=genregroup%5b%5d=1
https://www.hebban.nl/boeken?filter=genregroup%5b%5d=17
https://www.hebban.nl/boeken?filter=genregroup%5b%5d=6
https://www.hebban.nl/boeken?filter=genregroup%5b%5d=4
https://www.hebban.nl/boeken?filter=genregroup%5b%5d=7
https://www.hebban.nl/boeken?filter=genregroup%5b%5d=15
https://www.hebban.nl/boeken?filter=genregroup%5b%5d=8
https://www.hebban.nl/top100
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‘Hebban Awards’ 

De ‘Hebban Awards’ zijn publieksprijzen die jaarlijks worden uitgereikt. Ieder 

Hebbanlid kan stemmen binnen acht categorieën: beste roman, beste thriller, beste 

fantasy-boek, beste young adult-boek, beste jeugdboek, beste non-fictie-boek, beste 

feelgood-boek en beste kookboek. Binnen deze categorieën kan ook nog twee keer 

gestemd worden: op een Nederlands boek en een vertaald boek. Voor de ‘Hebban 

Awards’ van 2015 werden 26.384 stemmen uitgebracht. De ‘Hebban Awards’ kunnen 

vergeleken worden met andere Nederlandse boekverkiezingen, zoals de ECI-

literatuurprijs en NS-publieksprijs.  

De ECI-literatuurprijs160 is een prijs voor beste Nederlandstalige literaire boek. 

Uitgeverijen mogen romans insturen die verschenen tussen 1 juli 2014 tot 1 juli 2015. 

Op de longlist staan vijfentwintig boeken geselecteerd door de uit zes leden 

bestaande jury. De shortlist bestaat uit zes titels, de winnaar van 2015 was Jeroen 

Brouwers. De shortlist van de ECI-literatuurprijs kan vergeleken worden met de 

shortlist van de ‘Hebban Awards’ in de categorie Nederlandstalige roman. Hierbij valt 

op dat maar twee titels overeenkomen. Adriaan van Dis stond overigens wel op de 

longlist van de ECI-literatuurprijs, maar Een honger, Roxy en Kom hier dat ik u kus 

niet.  

ECI literatuurprijs Hebban Awards 

Jeroen Brouwers - Het hout Jeroen Brouwers - Het hout 

Inge Schilperoord – Muidhond Inge Schilperoord – Muidhond 

Stephan Enter – Compassie Griet op de Beeck- Kom hier dat ik u 

kus 

Mark Schaevers – Orgelman Jamal Ouariachi – Een honger 

P.F. Thomese - De onderwaterzwemmer Adriaan van Dis – Ik kom terug 

Annelies Verbeke - 30 dagen Esther Gerritsen – Roxy 

 

De NS-Publieksprijs161 is net als de ‘Hebban Awards’ een verkiezing door de 

lezer. Een comité van boekverkopers en bibliothecarissen kiest de zes meest 

populaire boeken van het jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende categorieën, maar het werk dient wel oorspronkelijk Nederlandstalig te 

zijn. In 2015 brachten 73.798 mensen hun stem uit en won het non-fictie boek Dit 

kan niet waar zijn van Joris Luyendijk. De andere genomineerden waren: het 

autobiografische boek De stamhouder van Alexander Müninghoff, de roman Ik kom 

terug van Adriaan van Dis, Kom hier dat ik u kus van Griet op de Beeck, het non-

fictie boek Gouden jaren van Annegreet van Bergen en de thriller Lieve mama van 

Esther Verhoef.   

De drie non-fictie boeken die genomineerd waren voor de NS-publieksprijs, 

waren ook genomineerd voor een ‘Hebban Award’ binnen de categorie ’beste non-

fictie-boek’, deze werd gewonnen door Annegreet van Bergen. Esther Verhoef was 
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 http://www.eciliteratuurprijs.nl/, (laatst geraadpleegd op 8 december 2015). 
161

 https://nspublieksprijs.nl/, (laatst geraadpleegd op 8 december 2015).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Brouwers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Brouwers
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Inge_Schilperoord&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Inge_Schilperoord&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stephan_Enter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Schaevers
https://nl.wikipedia.org/wiki/P.F._Thomese
https://nl.wikipedia.org/wiki/Annelies_Verbeke
http://www.eciliteratuurprijs.nl/
https://nspublieksprijs.nl/
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ook genomineerd voor een ‘Hebban Award’ in de categorie ‘beste thriller’, maar werd 

tweede. Ik kom terug en Kom hier dat ik u kus, waren genomineerd voor een 

‘Hebban Award’ binnen de categorie ‘beste roman’.  

Qua opzet en genomineerden blijkt dat de ‘Hebban Awards’ beter te 

vergelijken zijn met de NS-Publieksprijs dan met ECI-literatuurprijs. De ‘Hebban 

Awards’ richten zich niet specifiek op literair werk. Onderscheidend is dat bij de 

‘Hebban Awards’ ook op vertaald werk kan worden gestemd.  

 

Na deze uitgebreide beschrijving van Hebban en een eerste indruk van de 

bezoekers, staan in het volgende hoofdstuk de gebruikers van Hebban centraal.  
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5. Ledenonderzoek Hebban 

 

5.1 Vooronderzoek: ledenonderzoek 2014 

 

In 2014 deed de Hebbanredactie onderzoek naar haar leden, door middel van een 

online enquête. De site is in de tussentijd behoorlijk veranderd en ook de portals zijn 

aangepast. Daarom is in overleg met hoofdredacteur Sander Verheijen en begeleider 

Jos Joosten besloten een nieuw onderzoek op te zetten. De enquête uit 2014 

vormde de basis voor dit onderzoek.        

 De vragenlijst uit 2014 kon worden ingevuld door geregistreerde 

Hebbanleden. De vragenlijst stond op de homepage en een link werd opgenomen in 

de nieuwsbrief. Onder de deelnemers werd een boekenpakket verloot. De vragenlijst 

stond drie weken online. De lijst werd door 1208 deelnemers ingevuld. 516 leden 

vulde een korte versie in van enkele minuten, en 693 vulde de lange variant in, die 

10-15 minuten duurde.  

 

5.2 Onderzoeksmethode 

 

De nieuwe enquête richt zich op lezers wonende in Nederland die bekend zijn met de 

website Hebban.nl. De deelnemers hoeven dus niet per se geregistreerd te zijn bij 

Hebban. Het gaat om een online vragenlijst gemaakt met het programma 

SurveyMonkey. Figuur 12 is een weergave van een pagina van de vragenlijst. De 

vragenlijst werd op 24 februari 2016 meegestuurd met de ‘Hebban Reading 

Challenge’-nieuwsbrief met 3116 ontvangers (zie bijlage 2). Daarnaast werd de link 

naar de vragenlijst geplaatst op de website en social media van Twitterleesclub 

Leestweeps, in de Facebookgroepen ‘Boekenfans!’, ‘Boeken&Leesclub De Perfecte 

Buren’ en ‘Letterkunde Radboud universiteit’ en in de Goodreadsgroep ‘Fanatieke 

Nederlandse lezers’. De enquête werd op 3 maart 2016 gesloten en werd ingevuld 

door 576 deelnemers. 445 daarvan hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Hebban 

heeft onder de deelnemers een boekenpakket verloot.  



51 
 

 
Figuur 12: Voorbeeld vragenlijst 

 

Methode onderzoek 

Een pilot-versie van de enquête is op 4 december 2015 voorgelegd aan twintig 

studenten van de master letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naar 

aanleiding van hun feedback zijn een aantal vragen aangepast. Bij vraag 8 (genres) 

en vraag 23 (online activiteiten van lezers) is een aantal antwoordopties toegevoegd. 

Bij vraag 8 (ik lees het liefst…) is de optie ‘buitenlandse boeken in de brontaal’ 

toegevoegd en bij vraag 9 is ‘Bestseller 60’ weggehaald omdat niet alle test-

respondenten hier bekend mee waren. Vraag 19 is uitgebreid met een voorbeeld 

waardoor onderscheid tussen ‘leren over boeken’ en ‘leren over andere 

onderwerpen’ verduidelijkt wordt. Bij vraag 20 en 21 is overwogen om een voorbeeld 

te geven van een ‘commerciële’ en een ‘non-profit’ site, maar hier is vanaf gezien 

omdat dit te sturend zou zijn.  

De herziene versie van de enquête is naar Hebban verstuurd en op 20 januari 

is besproken met hoofdredacteur Sander Verheijen. Op 15 februari is de online 
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enquête getest door twee studenten op logica en tijdsduur. Zie bijlage 3 voor de 

definitieve versie van de vragenlijst. 

 

Motivatie vragen 

De enquête bestaat uit 28 vragen, met verschillende antwoordmogelijkheden. Met de 

eerste vraag ‘Woon je in Nederland?’ worden niet-Nederlandse lezers uit het 

onderzoek gefilterd.  

 

Vraag 2 t/m 6 gaan over de achtergrond van de lezer en toetsen hypothese 1:  

 

Waar de achtergronden van de leden van traditionele leesclubs vrij homogeen 

zijn, zullen de ledenbestanden van online lezerscommunity’s gevarieerder zijn: 

er is een grotere diversiteit in leeftijd en opleidingsniveau. 

 

Om deze hypothese te testen wordt gevraagd naar geslacht (2), leeftijd (3), provincie 

(4), aantal inwoners woonplaats (5), en hoogst afgeronde opleiding (6). Deze vijf 

vragen zijn meerkeuzevragen.       

 Vraag 4 en 5 zijn toegevoegd naar aanleiding van het onderzoek van Jeroen 

Vullings, waarin naar voren komt dat een groot deel van de leesclubleden op het 

platteland woont.162  

 

Vragen 7 t/m 13 geven een duidelijker beeld van de boekenkeuze. Hiervoor wordt 

gevraagd naar: gemiddeld aantal gelezen boeken per maand (7), favoriete genres 

(8), voorkeur voor Nederlandse boeken, buitenlandse boeken in brontaal of vertaalde 

boeken (9), boeken van dit jaar, recente boeken (na 2000) of oudere boeken (voor 

2000) (10), boeken van mannelijke of vrouwelijk auteur (11), en papieren boeken, e-

books of luisterboeken (12). Hier gaat het opnieuw om meerkeuzevragen. Voor de 

antwoorden van vraag 7 en 8 zijn de antwoordopties uit het onderzoek van 2014 

gebruikt. Vraag 9 t/m 12 zijn in navolging van het onderzoek van Van Herten.163  

 Vraag 13 gaat verder in op de boekenkeuze: wat is van belang bij het maken 

van de keuze voor een boek? Onder deze vraag staan 13 opties, die beoordeeld 

moesten worden aan de hand van een 5-punts Likertschaal: helemaal mee 

eens/mee eens/neutraal/mee oneens/helemaal mee oneens. Deze vragen toetsen 

hypothese 3: 

 

Het onderscheid tussen hoge en lage literatuur zal van minder belang zijn bij 

online lezerscommunity’s dan bij traditionele leesclubs. 

 

Vraag 14 vraagt specifiek naar beïnvloeding. Met deze vragen kan deels de vierde 

hypothese deels getest worden:  
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 Vullings, (13 juli 2002), p. 62-65.  
163

 Van Herten, (2011), p. 8-9. 
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Voor traditionele leesclubs is onafhankelijkheid van groter belang dan voor 

online lezerscommunity’s. 

 

Vraag 15 t/m 19 geven inzicht in het gebruik van de Hebbanwebsite: hoe vaak wordt 

de site bezocht (vraag 15: meerkeuze), en wat is de belangrijkste reden om de site te 

bezoeken (vraag 16: meerkeuze, minstens vijf antwoorden). Bij vraag 17 wordt 

gevraagd of de deelnemer een account heeft bij Hebban. Wanneer die vraag met 

‘nee’ wordt beantwoord, worden vraag 18 en 19 overgeslagen. Vraag 18 is: Welke 

onderdelen van Hebban gebruik je? (18 onderdelen, 5-punts Likertschaal: 

Nooit/Soms/Regelmatig/Vaak/Altijd). Voor de antwoorden van deze vragen zijn de 

onderdelen uit het onderzoek uit 2014 gebruikt en aangevuld met recent aan de site 

toegevoegde onderdelen.  

 

Vraag 19 geeft inzicht in de motivatie van de leden: waarom ben je lid van Hebban? 

(7 redenen: helemaal mee eens/mee eens/neutraal/mee oneens/helemaal mee 

oneens, 5-punts Likertschaal). Deze vraag heeft betrekking op de tweede hypothese: 

 

Waar bij leesclubs het educatieve aspect belangrijk is, zal bij online 

lezerscommunity’s het hedonistische motief zwaarder wegen. 

 

Voor de antwoorden is gebruik gemaakt van de motieven die Van Herten aandraagt 

in haar onderzoek, zie ook hoofdstuk 2.3.164 

 

Vraag 20 en 21 gaan over het imago van de site: ‘Wat voor soort site bezoek je het 

liefst?’ en ‘Hoe zie jij Hebban?’. Beide zijn meerkeuzevragen. Hiermee wordt de 4e 

hypothese deels getoetst:  

 

Voor traditionele leesclubs is onafhankelijkheid van groter belang dan voor 

online lezerscommunity’s. 

 

Vraag 22 en 23 gaan in op het gedrag van lezers online. Van welke 

lezerscommunity’s is men lid (22), op welke manieren is men nog meer online actief 

als lezer? (23). 

 

Vraag 24 t/m 26 onderzoekt de relatie tussen leden van online lezerscommunity’s en 

van leesclubs. Is men lid van een traditionele leesclub (24), zo nee; waarom niet? 

(25), zo ja; van welk soort leesclub? (26). Voor de antwoorden op vraag 25 is gebruik 

gemaakt van het onderzoek van Sedo.165 Alle drie de vragen zijn meerkeuzevragen.  

Vraag 22 is overgenomen uit het Hebban-onderzoek van 2014 en aangevuld met 

nieuwe antwoordopties.  
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 Van Herten, (2015), ‘Boekenkeuze en motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland’, p. 8. 
165

 Sedo, (2003), p. 66-90. 
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Vraag 27 is een open vraag waar men opmerkingen kan plaatsen die nog niet aan 

bod zijn gekomen. Vraag 28 geeft de mogelijkheid een e-mailadres in te vullen indien 

men kans wil maken op het boekenpakket. 

 

5.3 Onderzoeksresultaten 

 

In de volgende paragrafen worden de resultaten van de uitgevoerde enquête 

beschreven en vergeleken met gegevens van andere onderzoeken. Als eerste komt 

de achtergrond van lezers aan bod, vervolgens de boekenkeuze, het gebruik van 

Hebban, imago van Hebban en het online gedrag van lezers, en als laatste de relatie 

tussen online lezers en traditionele leesclubs. Voor de vergelijkingen is voornamelijk 

gebruik gemaakt van het onderzoek van Van Herten en onderzoeken van 

Leesmonitor. Leesmonitor is een initiatief van Stichting Lezen en publiceert 

resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken naar leesgedrag.166 Anders dan 

gebruikelijk is de conclusie opgenomen in het volgende hoofdstuk 

 

5.3.1 Achtergrond van lezers 

 

V1: Woon je in Nederland? 

N=576 Aantal % 

Ja  535 92,88% 

Nee  41 7,12% 

 

De respondenten die met ‘Nee’ hebben geantwoord worden van verdere deelname 

uitgesloten.  

 

V2: Wat is je geslacht? 

 Man % Vrouw % Wil niet 

zeggen 

% 

Respondenten 

Hebban 

onderzoek 

N=520 

62  11,92% 457  87,88% 1  0,19% 

Respondenten 

Van Herten167 

- 5,61% - 94,39% - - 
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 http://www.leesmonitor.nu/, (laatst geraadpleegd op 11 maart 2016). 
167

 Van Herten, (2015), Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of book 
discussion groups, p. 88. 

http://www.leesmonitor.nu/
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Het merendeel van de deelnemers is vrouwelijk (87,88%). Dat klopt met de 

verwachting naar aanleiding van het onderzoek van Van Herten. Toch valt ook op dat 

het percentage mannelijke deelnemers in het Hebbanonderzoek bijna dubbel zo 

hoog is als in het onderzoek van Van Herten (11,92%).     

 Volgens het onderzoek van Leesmonitor lezen 40,5% van de vrouwen boeken 

en 27,9% mannen (zie Figuur 13).168 Hieruit blijkt dat het aantal mannen op Hebban 

is ondervertegenwoordigd.  

 
Figuur 13: Leesmonitor: Leesgedrag, op dagelijkse basis, gedrukt en digitaal, naar geslacht

169
 

 

V3: Wat is je leeftijd? (Categorieën aangepast aan onderzoek Van Herten) 

Leeftijd <19 % 20-

34 

% 35-

49 

% 50-

64 

% >65 % 

Respondenten 

Hebban 

onderzoek 

N=520 

47 9,03% 23

1 

44,42% 71 13,65% 169 32,5% 2 3,8

% 

Respondenten 

Van Herten 

N=870 

  11 1,26% 58 6,67% 347 39,9% 454 52,1

% 
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 http://www.leesmonitor.nu/wie-lezen-er , (laatst geraadpleegd op 11 maart 2016). 
169

 http://www.leesmonitor.nu/wie-lezen-er , (laatst geraadpleegd op 11 maart 2016). 

88% 

12% 0% 

Nieuw onderzoek: 
Geslacht 

vrouw man wil niet zeggen 

94% 

6% 

Van Herten: Geslacht 

vrouw man 

http://www.leesmonitor.nu/wie-lezen-er
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De jongste deelnemer van het huidige onderzoek is 13 jaar, de oudste is 81 jaar en 

de gemiddelde leeftijd is 41 jaar. Dat is een stuk jonger dan de deelnemers aan het 

onderzoek van Van Herten. Zij vond een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. De jongste 

deelnemer bij haar onderzoek was 28 jaar en de oudste deelnemer 96 jaar.170 

  

V4: In welke provincie woon je? 

 Respondenten 

Hebban onderzoek, 

N=520 

% Nederlands 

gemiddelde171, 

N= 16654979 

 

% 

Limburg 31 5,69% 1122631 7% 

Noord- Brabant 75 14,42% 2 453 936 15% 

Zeeland 17 3,27% 381 582 2% 

Zuid-Holland 117 22,50% 3 527 449 21% 

Noord-Holland 63 12,12% 2 691 426 16% 

Utrecht 44 8,46% 1 228 579 7% 

Gelderland 65 12,50% 2 005 298 12% 

Flevoland 16 3,08% 391 988 2% 

Overijssel 33 6,35% 1 134 434 7% 

Drenthe 15 2,88% 491 342 3% 

Groningen  22 4,23% 579 034 3% 

Friesland 22 4,23% 647 280 4% 

 

Uit het onderzoek van Jeroen Vullings voor Vrij Nederland komt naar voren dat de 

leeskringen zijn oververtegenwoordigd in de Noordelijke provincies.172 Dat geldt voor 

de Hebbanrespondenten zeker niet, ze wonen verspreid over het hele land. De 

meeste leden komen uit Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland. 

Wanneer dit wordt vergeleken met het Nederlands gemiddelde zijn er geen grote 

afwijkingen.           

 Daarnaast beweerde Jeroen Vullings dat 72% van de leeskringen zich op het 

platteland bevinden.173 Groningen, Friesland en Zeeland zijn de provincies met de 

grootste landbouwgebieden174, maar in het Hebbanonderzoek komen niet opvallend 

veel leden voor uit die provincies. 
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 Van Herten (2015), Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of book 
discussion groups, p. 91.  
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 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-3346.html (laatst geraadpleegd op 11 maart 2016). 
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 Vullings, (13 juli 2002), p.64. 
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 Vullings, (13 juli 2002), p.65. 
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 http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E6116691-FC33-47E8-BC16-F02DBD5661A0/0/index1452.pdf, (laatst  
geraadpleegd op 11 maart 2016).  
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V5: Hoeveel inwoners heeft je woonplaats? 

N=520 Minder 

dan 5.000 

% Tussen 

de 5.000 

en 50.000 

% Meer dan 

50.000 

% 

Respondenten 

Hebban 

onderzoek 

79 15,19% 232 44,62% 209 40,19% 

 

Deze vraag is opnieuw gesteld om een vergelijking te kunnen maken met de stelling 

van Vullings dat 72% van de leeskringen zich op het platteland bevinden.175 Het 

platteland en de vraagstelling in het onderzoek van Vullings zijn verder niet 

gespecificeerd. Het is duidelijk dat dit in ieder geval niet opgaat voor de leden van 

Hebban, omdat maar 15,10% van de ondervraagden uit een woonplaats met minder 

dan 5.000 inwoners komt. Iets minder dan de helft woont in een stad met meer dan 

50.000 inwoners. 

 

V6: Wat is je hoogst afgeronde opleiding? 

In navolging van Van Herten worden drie opleidingsniveaus onderscheiden176: 

Laag opgeleid: lagere school / LBO of VMBO/MAVO/MULO 

Gemiddeld opgeleid: HAVO, VWO, MMS of HBS of MBO 

Hoog opgeleid: HBO of WO Kandidaats/bachelor of WO doctoraal/master of 

een postdoctorale opleiding. 

 

Iets meer dan de helft van de deelnemers zijn hoogopgeleid (50,19%). Dat is een 

kleiner percentage dan bij de traditionele leesclubleden uit het onderzoek van Van 

                                                           
175

 Vullings, (13 juli 2002), p.65. 
176

 Van Herten,  (2015), Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of 
book discussion groups, p. 93.  
177

 Van Herten,  (2015), Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of 
book discussion groups, p. 93. 
178

 Van Herten,  (2015), Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of 
book discussion groups, p. 93. 

 Laag % Gemiddeld % Hoog % 

Respondenten 

Hebban 

onderzoek, 

N=516  

29+36=65 12,59% 73+119=192 37,20% 182+77=259 50,19% 

Respondenten 

Van Herten177 

 15,78%  18,43%  65,78% 

Nederlandse 

bevolking (15-

65 jaar) in 

2010178 

 31,28%  40,65%  28,07% 
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Herten. In vergelijking met de aantallen van de Nederlandse bevolking, zijn de 

deelnemers aan de Hebbanenquête nog steeds boven gemiddeld hoogopgeleid.  

 

5.3.2 Boekenkeuze 

V7: Hoeveel boeken lees je gemiddeld per maand?  

N=515 Aantal % 

Minder dan 1 13 2,52% 

1-2 140 27,18% 

3-4 182 35,34% 

5-6 100 19,42% 

7-8 30 5,83% 

9-10 22 4,27% 

Meer dan 10 28 5,44% 

 

Uit vraag 7 komt naar voren dat Hebbanleden veel lezen: 35,34% leest ongeveer een 

boek per week, wat ongeveer uitkomt op 52 boeken per jaar. Nog eens 29,70% 

procent leest meer dan een boek per week. Volgens Leesmonitor (zie Figuur 14) las 

in 2015 maar 9% van de Nederlandse bevolking tussen de 21-45 boeken per jaar en 

5% meer dan dat.179  

 

 
Figuur 14: Leesmonitor: Jaarlijks aantal gelezen boeken, gedrukt en digitaal in procenten van de Nederlandse 

bevolking
180
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 http://www.leesmonitor.nu/leestijd, (Laatst geraadpleegd op 14 maart, 2016). 
180

 http://www.leesmonitor.nu/leestijd, (Laatst geraadpleegd op 14 maart, 2016). 
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V8: Ik lees vooral… (antwoorden gesorteerd op percentage) 

N=515 Aantal % 

Thrillers & Spanning 361 70,10% 

Literatuur 266 51,65% 

Young adult 178 34,56% 

Fantasy 157 30,49% 

Romantische 

boeken 

145 28,16% 

Chicklit 103 20,00% 

Non-fictie: 

Biografieën 

71 13,79% 

Sciencefiction 67 13,01% 

Non-fictie: 

Geschiedenis & 

Politiek  

60 11,65% 

True crime 55 10,68% 

Non-fictie: 

Psychologie 

54 10,49% 

Jeugd- en 

kinderboeken 

47 9,13%  

Non-fictie: 

Eten&Koken 

47 9,13% 

Korte verhalen  43 8,35% 

Horror 39 7,57% 

Non-fictie: Kunst en 

cultuur 

37 7,18% 

Non-fictie: Reizen 33 6,41% 

Anders, namelijk… 32 6,21% 

Non-fictie: Populaire 

wetenschap 

28 5,44% 

Strips en graphic 

novels 

25 4,85% 

Poëzie 22 4,27% 

Erotiek  21 4,08% 

Fanfictie 16 3,11% 

Non-fictie: Sport 9 1,75% 

De drie populairste genres onder Hebbanlezers zijn ‘Thrillers & Spanning’ (70,10%), 

‘Literatuur’ (51,65%) en ‘Young Adult’ (34,56%). Minst populair zijn ‘Non-fictie: sport’ 

(1,75%), ‘Fanfictie’ (3%) en ‘Erotiek’ (4,08%).      

 Van Herten geeft in haar onderzoek aan dat de leesclubleden zowel fictie en 

non-fictie, proza, poëzie en toneel en zowel volwassen- als jeugdliteratuur lezen. Het 

zwaartepunt ligt volgens haar bij fictie, proza en volwassenenliteratuur. Hierbij geeft 
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zij geen specifieke aantallen, waardoor geen vergelijking kan worden gemaakt.181

 Uit het onderzoek van Leesmonitor (zie Figuur 15) blijkt dat de meest gelezen 

genres onder Nederlandse lezers zijn: Spannend (acht op de tien lezers), Informatief 

(zeven op de tien lezers) en Literair (zes op de tien).182 De voorkeur van de 

Hebbanlezer voor spanning en literatuur komt dus overeen met het onderzoek van 

Leesmonitor. Wat wel opvalt, is dat de ‘Young Adult’-categorie erg populair is onder 

Hebbanlezers (34,56%). Dit is in lijn met de opmerking van Van Herten:   

 

It is not uncommon for adults to buy and read Young Adult books: 55% of the 

buyers of Young adult books in the USA are adults and 78% of these buyers 

claim to read these books themselves instead of buying the books for 

someone else. The book list shows that this adult interest in these types of 

books is existing in the Netherlands as well.183 

 

Er is geen goede vergelijking te maken met de twee tabellen tussen ‘Non-fictie’ en 

‘informatief’ doordat non-fictie in het huidige onderzoek is opgesplitst in meerdere 

categorieën en er meerdere antwoorden mogelijk waren.  

 

 
Figuur 15: Leesmonitor: Gelezen boekgenres, op wekelijkse basis, gedrukt en digitaal

184
 

 

V9: Ik lees het liefst… (A) 

N=514 Aantal % 

Oorspronkelijk 

Nederlands 

52 10,12% 

Vertaald  97 18,87% 

Buitenlands in brontaal 57 11,09% 

Geen voorkeur 308 59,92% 
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 Van Herten, (2015), ‘boekenkeuze en motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland’, p.70.   
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Het grootste deel van de respondenten (59,92%) heeft geen voorkeur voor 

Nederlands, buitenlands of vertaald werk. Van de deelnemers die wel een voorkeur 

hebben kiest 18,87% voor vertaald, 11,09% voor buitenlands werk in de brontaal en 

10,12% voor oorspronkelijk Nederlands werk. Dat is opvallend omdat uit het 

onderzoek van Van Herten naar voren komt dat traditionele leesclubleden een sterke 

voorkeur hebben voor oorspronkelijk Nederlandstalig werk.185    

              

V10: Ik lees het liefst… (B) 

N=514 Aantal % 

Boeken van dit jaar 

(2015 en 2016) 

55 10,70% 

Recente boeken (2000 

en later) 

155 30,16% 

Oudere boeken (voor 

2000) 

8 1,56% 

Geen voorkeur 296 57,59% 

 

De meerderheid van de respondenten, 57,59%, heeft geen voorkeur voor 

verschijningsjaar van boek. Van de deelnemers met wel een voorkeur kiest 30,16% 

voor recente boeken, 10,70% voor boeken van dit jaar en 1,56% voor oudere 

boeken. In het onderzoek van Van Herten komt naar voren dat 57,82% van de 

respondenten alleen of voornamelijk recent werk, niet ouder dan 5 jaar, lezen.186 Dat 

is een meer uitgesproken voorkeur dan de Hebbanrespondenten. Er kan geen 

vergelijking worden gemaakt omdat het bij Van Herten gaat om boeken niet ouder 

dan 5 jaar, terwijl in deze vragenlijst alleen wordt gevraagd naar boeken van dit jaar 

en boeken tot 16 jaar oud.  

 

V11: Ik lees het liefst, boeken van…(C) 

N=514 Vrouwelijke 

auteurs 

 Mannelijke 

auteurs 

 Geen 

voorkeur 

 

Respondenten 

Hebban 

onderzoek 

24 4,67% 20 3,89% 470 91,44% 

Respondenten 

Van Herten187 

 0,48%  3,85%  90,87% 

 

Evenals in het onderzoek van Van Herten heeft het merendeel van de respondenten 

geen voorkeur voor geslacht van de auteur (90,87%). De deelnemers met wel een 
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voorkeur kiest een groter percentage, 4,67% voor vrouwelijke auteurs dan bij Van 

Herten (0,48%). Het percentage met een voorkeur voor mannelijke auteurs is 

ongeveer gelijk. 

  

V12: Ik lees het liefst…(D) 

N=514 Aantal % 

Papieren boek 320 62,26% 

e-books 115 22,37% 

luisterboek 0 0,00% 

Geen voorkeur 79 15,37% 

 

De meeste respondenten kiezen voor het papieren boek (62,26%). Daarna volgen de 

e-books (22,37%), en de rest heeft geen voorkeur (15,37%). Geen enkele 

respondent koos voor luisterboeken. Dit is in lijn met de uitkomsten uit het onderzoek 

van Leesmonitor. Zij concluderen dat 3% van de Nederlanders alleen e-books leest, 

51% uitsluitend gedrukte boeken leest en 13% niet leest. 11% leest vooral e-books 

en soms papieren boeken, 8% ongeveer evenveel papieren boeken als e-books en 

14% vooral papieren boeken en soms e-books.188 
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 http://www.leesmonitor.nu/leesgedrag-e-boeken, (laatst geraadpleegd op 11 maart 2016). 
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V13: Wat is voor jou van belang bij het maken van de keuze voor het lezen van 

een boek? (Gesorteerd op gewogen gemiddelde) 

 N=508 Heel 

belangrijk 

Belangrijk Neutraal Niet 

belangrijk 

Helemaal niet 

belangrijk 

Totaal Gewogen 

gemiddelde 

Tip van bekenden 22,73% 

115 

58,10% 

294 

13,83% 

70 

3,75% 

19 

1,58% 

8 

  

506 

  

3,97 

De tekst op de 

achterflap 

22,53% 

114 

54,55% 

276 

16,60% 

84 

4,35% 

22 

1,98% 

10 

  

506 

  

3,91 

Lezersrecensie 8,48% 

43 

44,97% 

228 

33,14% 

168 

8,88% 

45 

4,54% 

23 

  

507 

  

3,44 

De aanschafprijs 13,58% 

69 

38,78% 

197 

28,15% 

143 

10,63% 

54 

8,86% 

45 

  

508 

  

3,38 

Hebban-recensie 7,30% 

37 

41,42% 

210 

34,71% 

176 

10,45% 

53 

6,11% 

31 

  

507 

  

3,33 

Tip van 

boekwinkel 

4,74% 

24 

40,32% 

204 

36,36% 

184 

12,85% 

65 

5,73% 

29 

  

506 

  

3,25 

Of het een mooie 

uitgave is 

6,90% 

35 

35,70% 

181 

30,77% 

156 

17,55% 

89 

9,07% 

46 

  

507 

  

3,14 

De reputatie van 

de schrijver 

5,91% 

30 

37,20% 

189 

30,51% 

155 

17,52% 

89 

8,86% 

45 

  

508 

  

3,14 

Krantenrecensie 3,36% 

17 

33,60% 

170 

32,21% 

163 

20,36% 

103 

10,47% 

53 

  

506 

  

2,99 

Boeken top 10 in 

dag- of weekblad 

4,36% 

22 

30,10% 

152 

35,45% 

179 

17,62% 

89 

12,48% 

63 

  

505 

  

2,96 

Aandacht op 

televisie 

2,37% 

12 

26,09% 

132 

35,57% 

180 

22,13% 

112 

13,83% 

70 

  

506 

  

2,81 

Of het boek 

prijzen heeft 

gewonnen 

1,19% 

6 

16,01% 

81 

37,15% 

188 

29,25% 

148 

16,40% 

83 

  

506 

  

2,56 

De reputatie van 

de uitgeverij 

0,99% 

5 

11,07% 

56 

33,20% 

168 

28,06% 

142 

26,68% 

135 

  

506 

  

2,32 

 

Uit vraag 13 komt naar voren dat de respondenten ‘tip van bekenden’, ‘de tekst op de 

achterflap’, en ‘lezersrecensie’ het belangrijkste vinden bij de keuze voor een boek. 

Het minst belangrijk vinden ze ‘de reputatie van de uitgeverij’, ‘of het boek prijzen 

heeft gewonnen’ en ‘aandacht op de televisie’.       

Wat opvalt is dat de lezersrecensies en Hebbanrecensies belangrijker worden 

gevonden dan krantenrecensies. Hierin komt naar voren de invloed van literaire 

recensenten afneemt en van alternatieve gidsen toeneemt zoals Collins al aangaf.189 

 Van Herten kijkt in haar onderzoek naar de invloed van Nederlandse literaire 

prijzen zoals de AKO-literatuurprijs en naar filmadaptaties van boeken. Zij 

concludeert: ‘looking at the complete book list, however, the influence of media 

                                                           
189

 Collins, (2010), p.88. 



64 
 

attention seems minor.’190 Dat lijkt overeen te komen met de resultaten van dit 

onderzoek.   

Het is opvallend dat de achterflaptekst wel belangrijk wordt gevonden en de 

andere institutionele elementen niet. Vooral omdat uitgeverijen de achterflap 

gebruiken als marketinginstrument.       

 Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat het bij deze vraag gaat het 

om bewuste beïnvloeding, terwijl beïnvloeding grotendeels onbewust is. Een titel of 

kaft kan bijvoorbeeld iemand bekend voorkomen, zonder dat de persoon zich er 

bewust van is waardoor. 

 

V14: Ik streef ernaar mij zo min mogelijk te laten beïnvloeden bij de keuze van 

een boek 

N=508  Aantal % 

Helemaal mee eens 73 14,37% 

Mee eens 144 28,35% 

Neutraal 172 33,86% 

Mee oneens 109 21,46% 

Helemaal mee oneens 10 1,97% 

 

 
De meeste respondenten zijn het met deze stelling eens (42,72%). Daarna staan de 

meeste mensen neutraal tegenover deze stelling (33,86%). De rest is het er niet mee 

eens (23,43%). Opnieuw gaat het bij deze vraag om bewuste beïnvloeding. Uit het 

onderzoek van Van Herten en Vullings komt naar voren dat traditionele 

leesclubleden onafhankelijk willen kiezen. Dat komt overeen met deze respondenten. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat beïnvloeding in dit onderzoek verder niet 

                                                           
190

 Van Herten,  (2015), Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of 
book discussion groups,  p. 122. 

Ik streef ernaar mij zo min mogelijk te laten 
beïnvloeden bij de keuze van een boek... 

helemaal mee eens 

mee eens 

neutraal 

mee oneens 

helemaal mee oneens 
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gespecificeerd is. Daarnaast zou het ook kunnen dat de respondenten hier voor een 

sociaal wenselijk antwoord zijn gegaan.  

 

5.3.3. Gebruik van Hebban 

V15: Hoe vaak bezoek je Hebban? 

N=502  Aantal % 

Meerdere keren per dag 78 15,54% 

Één keer per dag 92 18,33% 

Meerdere keren per 

week 

185 36,85% 

Één keer per week 67 13,35% 

Enkele keren per maand 50 9,96% 

Één keer in de maand 21 4,18% 

Vrijwel nooit 9 1,79% 

 

De meeste respondenten bezoeken de site meerdere keren per week (36,85%), 

dagelijks (18,33%) of meerdere keren per dag (15,54%). Hieruit lijkt naar voren te 

komen dat vooral de kerngroep van de Hebbanleden de enquête heeft ingevuld. 
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V16: Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om Hebban te bezoeken? 

(Gesorteerd op percentage) 

N=502 Aantal % 

Nieuwe boeken ontdekken/inspiratie 

opdoen 

389 77,49% 

Informatie opzoeken over titels, auteurs 

en boeken 

381 75,90% 

Meedoen aan Hebban Reading Challenge  374 74,50% 

Mijn persoonlijke boekenplank beheren 313 62,35% 

Meedoen aan give aways 232 46,22% 

Het overzicht van verwachte boeken 228 45,42% 

Lezersbeoordelingen 201 40,04% 

De toplijsten (Hebban top 100, tiplijst) 193 38,45% 

Recensies van Hebban-recensenten 191 38,05% 

Sterwaarderingen geven aan boeken 156 31,08% 

Meedoen aan Hebban-leesclubs 125 24,90% 

Het laatste nieuws over schrijvers 120 23,90% 

Recensies schrijven 105 20,92% 

Volgen van mijn favoriete schrijvers 93 18,53% 

Listmania’s (inspirerende boekenlijsten) 79 15,74% 

Boekenplanken van andere lezers 51 10,16% 

Blogs van auteurs 44 8,76% 

Weten wat mijn vrienden/kennissen lezen 44 8,76% 

Blogposts schrijven 22 4,38% 

Anders, namelijk… 16 3,19% 

 

De populairste onderdelen van Hebban zijn ‘Nieuwe boeken ontdekken/inspiratie 

opdoen’ (77,49%), ‘informatie opzoeken over titels, auteurs en boeken’ (75,90%) en  

‘meedoen aan de Hebban reading challenge’(74,50%). Hierbij moet worden 

opgemerkt dat waarschijnlijk een vertekening heeft plaatsgevonden doordat de 

vragenlijst is meegestuurd met de ‘Hebban Reading Challenge’-nieuwsbrief.  

 De minst populaire onderdelen zijn ‘blogposts schrijven’ (4,38%), ‘weten wat 

mijn vrienden/kennissen lezen’ (8,76%) en ‘blogs van auteurs’(8,76%). Bij V13 komt 

naar voren dat ‘tip van bekenden’ het belangrijkste element is bij de aankoop van 

een boek, het is daarom opvallend dat ‘weten wat mijn vrienden/kennissen lezen’ bij 

deze vraag niet belangrijk wordt gevonden.      

 Het is ook opvallend dat de twee populairste onderdelen samenhangen met 

de informerende functie van de site in plaats van de sociale functie. Blijkbaar is 

Hebban daarin het sterkst.  
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V17: Heb je een account op Hebban?  

N=501 Aantal % 

Ja  477 95,21% 

Nee  24 4,79% 

 

De meeste respondenten hebben een account op Hebban. Degenen die ‘nee’ 

hebben geantwoord, gaan direct door naar vraag 20.  
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V18: Welke onderdelen van Hebban gebruik je? (Gesorteerd op gewogen 

gemiddelde)  

N= 476 Nooit soms regelmatig vaak altijd totaal 

Ik doe mee aan de 
Hebban Reading 
Challenge 

8,07% 
38 

5,10% 
24 

17,62% 
83 

19,53% 
92 

49,68% 
234 

  
471 

  
3,98 

Ik waardeer boeken 
die ik heb gelezen 
met sterren 

8,69% 
41 

12,71% 
60 

19,07% 
90 

19,92% 
94 

39,62% 
187 

  
472 

  
3,69 

Ik ontvang 1 of meer 
(genre)nieuwsbrieven 

11,28% 
53 

10,64% 
50 

21,06% 
99 

14,89% 
70 

42,13% 
198 

  
470 

  
3,66 

Ik plaats boeken op 
mijn boekenplanken 

6,38% 
30 

12,34% 
58 

23,62% 
111 

27,02% 
127 

30,64% 
144 

  
470 

  
3,63 

Ik volg Hebban genre 
pagina’s 

13,65% 
64 

26,87% 
126 

31,13% 
146 

20,68% 
97 

7,68% 
36 

  
469 

  
2,82 

Ik lees de artikelen, 
recensies en/of blogs 
op één of meerdere 
genre pagina’s 

3,84% 
18 

39,02% 
183 

36,25% 
170 

17,91% 
84 

2,99% 
14 

  
469 

  
2,77 

Ik ontvang Hebban 
Vandaag 
Lunchupdate 

46,68% 
218 

4,50% 
21 

8,78% 
41 

6,00% 
28 

34,05% 
159 

  
467 

  
2,76 

Ik doe mee aan 
giveaways 

23,24% 
109 

29,42% 
138 

19,83% 
93 

21,32% 
100 

6,18% 
29 

  
469 

  
2,58 

Ik hou mijn eigen 
Hebban page bij 

31,83% 
148 

24,73% 
115 

19,78% 
92 

12,26% 
57 

11,40% 
53 

  
465 

  
2,47 

Ik volg mijn favoriete 
schrijvers 

23,67% 
111 

32,20% 
151 

24,95% 
117 

12,15% 
57 

7,04% 
33 

  
469 

  
2,47 

Ik volg recensenten 
van Hebban 

26,77% 
125 

41,76% 
195 

19,70% 
92 

9,85% 
46 

1,93% 
9 

  
467 

  
2,18 

Ik volg andere lezers 33,12% 
155 

37,18% 
174 

18,16% 
85 

9,83% 
46 

1,71% 
8 

  
468 

  
2,10 

Ik plaats reacties 
over de boeken die ik 
heb gelezen 

37,10% 
174 

34,33% 
161 

16,84% 
79 

8,53% 
40 

3,20% 
15 

  
469 

  
2,06 

Ik doe mee aan de 
Hebban leesclubs 

59,52% 
275 

16,45% 
76 

11,90% 
55 

8,44% 
39 

3,68% 
17 

  
462 

  
1,80 

Ik reageer op 
artikelen, recensies 
en/of blogs 

47,86% 
224 

37,39% 
175 

10,68% 
50 

3,85% 
18 

0,21% 
1 

  
468 

  
1,71 

Ik gebruik de e-book 
prijsvergelijker 

72,09% 
341 

18,82% 
89 

6,13% 
29 

2,54% 
12 

0,42% 
2 

  
473 

  
1,40 

Ik schrijf blogs 83,01% 
386 

13,12% 
61 

3,23% 
15 

0,65% 
3 

0,00% 
0 

  
465 

  
1,22 

Ik koop boeken bij 
een boekwinkel via 
de bestelknop op 
Hebban 

87,55% 
408 

10,94% 
51 

1,50% 
7 

0,00% 
0 

0,00% 
0 

  
466 

  
1,14 
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V18 heeft een overlap met V16, maar is bedoeld voor geregistreerde gebruikers van 

Hebban en hun handelingen. De populairste onderdelen die hierbij naar voren komen 

zijn: ‘ik doe mee aan de Hebban reading challenge’, ‘ik waardeer boeken die ik heb 

gelezen met sterren’ en ‘ik ontvang 1 of meer (genre)nieuwsbrieven’. Hierbij vindt 

door de ‘Hebban Reading Challenge’-nieuwsbrief dezelfde vertekening plaats als bij 

vraag 16.           

 De minst gebruikte onderdelen zijn het ‘kopen van boeken bij boekwinkel of 

bestelknop’, ‘ik schrijf blogs’ en ‘ik gebruik de e-book prijsvergelijker’.  

 

Hierbij moet vermeld worden dat de vraagstelling niet volledig overeenkomt met 

antwoorden. Wanneer je aangemeld bent voor een nieuwsbrief kun je die niet ‘soms’ 

ontvangen (wel lezen). 

 

V19: Waarom ben je lid van Hebban? (Gesorteerd op gewogen gemiddelde) 
N= 474 Helemaal 

mee eens 

Mee 

eens 

neutraal Niet 

mee 

eens 

Helemaal 

niet mee 

eens 

Totalen  Gewogen 

gemiddeld 

Ik zie het als 

ontspanning en 

vind het leuk om 

over boeken te 

praten 

34,61% 

163 

48,20% 

227 

11,68% 

55 

2,97% 

14 

2,55% 

12 

  

471 

  

4,09 

Door Hebban 

maak ik tijd voor 

lezen 

16,07% 

76  

32,77% 

155  

24,31% 

115  

13,11% 

62  

13,74% 

65  

  

473  

  

3,24  

Ik kom er voor 

de gezelligheid 

11,97% 

56  

32,69% 

153  

30,34% 

142  

14,53% 

68  

10,47% 

49  

  

468  

  

3,21  

Ik leer er over 

nieuwe 

onderwerpen 

5,29% 

25  

38,48% 

182  

31,50% 

149  

14,80% 

70  

9,94% 

47  

  

473  

  

3,14  

Ik vind het 

belangrijk dat 

mensen mij als 

een lezer zien 

5,94% 

28  

13,38% 

63  

34,61% 

163  

23,78% 

112  

22,29% 

105  

  

471  

  

2,57  

Ik leer er andere 

mensen kennen 

4,70% 

22  

10,47% 

49  

39,32% 

184  

25,64% 

120  

19,87% 

93  

  

468  

  

2,54  

Ik leer er over 

(technische) 

aspecten van 

boeken (bijv. 

vertelperspectief) 

2,55% 

12  

15,92% 

75  

32,70% 

154  

27,60% 

130  

21,23% 

100  

  

471  

  

2,51  

 

De belangrijkste motivatie voor een profiel op Hebban is: ‘ik zie het als ontspanning 

en vind het leuk om over boeken te praten’. 82,81% van de deelnemers kan zich 

daarin vinden. Dit komt overeen met het ‘hedonistisch’ motief in het onderzoek van 

Van Herten. Daarna volgt ‘Door Hebban maak ik tijd voor lezen’, waar iets minder 

dan de helft van de deelnemers het mee eens is (48,82%). Deze motivatie is 

vergelijkbaar met het praktische motief van Van Herten. 44,66% is het eens met de 
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stelling ‘Ik kom er voor de gezelligheid’, wat overeenkomt met het sociale motief van 

Van Herten. 

 

De Hebbanrespondenten zijn het niet eens met de stelling ‘ik leer er over 

(technische) aspecten van boeken’, wat overeenkomt met het cognitieve aspect van 

Van Herten. Iets minder dan de helft van de ondervraagden (48,83%) is het daar niet 

mee eens. Daarna volgt ‘ik vind het belangrijk dat mensen mij als een lezer zien’ 

46,07% is het daarmee oneens, dit is vergelijkbaar met het statusmotief van Van 

Herten. Daarna volgt het sociale aspect ‘ik leer er andere mensen kennen’, 45,51% is 

het daar niet mee eens.   

 

De belangrijkste motieven voor de respondenten van Van Herten waren het 

cognitieve en het sociale motief.191 De belangrijkste motieven voor de Hebbanleden 

zijn het hedonistische en het praktische motief. Het sociale motief is ook belangrijk 

voor de leden van Hebban, maar het cognitieve motief is voor hen veel minder 

belangrijk.  

Motieven die betrekking hadden op de status of praktisch motief waren voor 

de respondenten van Van Herten het minst belangrijk.192 Voor de Hebbanleden 

waren het cognitieve en het statusmotief het minst belangrijk. De belangrijkste 

verschillen in de motieven zijn te vinden in het cognitieve en praktische motief. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat hier naar twee verschillende sociale motieven 

wordt gevraagd ‘mensen leren kennen’ en ‘gezelligheid’. Waarbij de tweede veel 

belangrijker wordt gevonden dan de eerste. Sociaal zijn op Hebban uit zich in 

gezelligheid en niet per se in het leren kennen van mensen.  

 

5.3.4. Imago van Hebban 

 

V20: Welk soort boekensite heeft je voorkeur? 

N=494 Aantal % 

commercieel 16 3,24% 

Non-profit 196 39,68% 

Geen voorkeur 282 57,09% 

 

Iets meer dan de helft van de respondenten heeft geen voorkeur voor een bepaald 

soort site (57,09%). Van degene die wel een voorkeur hebben kiest de meerderheid 

voor een non-profit site (39,68%) en 3,24% voor een commerciële site. 

 

 

 

 

                                                           
191

 Van Herten, (2015), ‘boekenkeuze en motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland’, p. 69. 
192

 Van Herten, (2015), ‘boekenkeuze en motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland’, p. 69. 
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V21: Hoe zie jij Hebban? 

N=494 Aantal % 

commercieel 130 26,32% 

Non-profit 323 65,38% 

Anders, namelijk… 41 8,30% 

 

Veruit de meeste respondenten zien Hebban als een non-profit site (65,38%). Dat is 

opvallend omdat de website commercieel is, vol staat met reclame en hier ook 

openlijk over communiceert. Het zou kunnen betekenen dat Hebban het ‘voor en 

door lezers’-gevoel goed weet over te brengen. Van de respondenten die de derde 

optie hebben aangevinkt geven 18 personen aan Hebban als een mix tussen 

commercieel en non-profit te zien.  

 

5.3.5. Online gedrag lezers 

 

V22: Op welke online lezerscommunity ben je nog meer actief? 

N=494 Aantal % 

Goodreads 174 35,22% 

Boekmeter 6 1,21% 

Dizzie 49 9,92% 

Deboekensalon 35 7,09% 

Watleesjij.nu 33 6,68% 

Boekenliefde 15 3,04% 

Geen enkele  237 47,98% 

Anders, namelijk 30 6,07% 

 

Iets minder dan de helft van de leden is geen lid van een andere lezerscommunity. 

Onder de Hebbanleden is de Amerikaanse website Goodreads het populairst 

(35,22%). Daarna volgen het inmiddels opgeheven Dizzie (9,92%) en 

Deboekensalon (7,09%). In de ‘anders’- optie werd nog vier keer de website 

‘boeklezers.nl’ genoemd, drie keer ‘young-adults.nl’ en twee keer de website 

‘chicklit.nl’ en ‘Facebookgroep De Perfecte Buren’. Andere lezerscommunity’s 

werden niet meer dan één keer genoemd. 
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V23: Op welke manieren ben jij nog meer online actief als lezer? Gesorteerd 

N=494 Aantal Percentage 

Niet op mij van 

toepassing 

220 44,53% 

Ik ben lid van een 

facebookgroep over 

boeken 

183 37,04% 

Ik volg andere 

boekenbloggers of –

tumblrs 

105 21,26% 

Ik praat over boeken op 

twitter 

85 17,21% 

Ik heb zelf een 

boekenblog of -tumblr 

56 11,34% 

Ik praat over boeken op 

instagram 

48 9,72% 

Anders, namelijk… 36 7,29% 

Ik ben lid van een forum 

waar ik over boeken 

praat 

32 6,48% 

Ik volg andere 

boekenvloggers 

29 5,87% 

Ik heb zelf een 

faceboekgroep over 

boeken opgericht 

17 3,44% 

Ik doe mee aan een 

twitterleesclub 

5 1,01% 

Ik maak zelf 

boekenvlogs 

4 0,81% 

 

Meer dan de helft van respondenten is ook op andere manieren online actief als 

lezer (55,47%). Het populairste is lid zijn van een Facebookgroep over boeken 

(37,04%), daarna het volgen van boekenbloggers en –tumblrs (21,26%) en het 

praten over boeken op Twitter (17,21%). Uit de ‘anders, namelijk…’ komt naar voren 

dat mensen updates plaatsen op hun persoonlijke Facebookpagina (4), over boeken 

praten in een Goodreadsgroep (3) en boeken ‘pinnen’ op Pinterest (2). Andere 

manieren werden niet meer dan één keer genoemd. 
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5.3.6. Online lezers en traditionele leesclubs 

 

V24: Ben je lid van een fysieke leesclub? 

N=494 Aantal % 

Nee, ik ben geen lid van een leesclub 445 90,08% 

Ja, ik ben lid van één leesclub 43 8,70% 

Ja, ik ben lid van twee leesclubs 5 1,01% 

Ja, ik ben lid van drie leesclubs 0 0,00% 

Ja, ik ben lid van meer dan drie leesclubs 1 0,20% 

 

Veruit de meeste deelnemers zijn geen lid van een traditionele leesclub (90,08%). 

Wanneer ze dit wel zijn dan is het in de meeste gevallen van één leesclub (8,70%). 

 

V25: Heb je ooit overwogen om lid te worden van een fysieke leesclub? 

(Gesorteerd) 

N=445 Aantal % 

Nee  234 52,58% 

Ja, maar er was er geen 

in de buurt 

69 15,51% 

Ja, maar ik heb er geen 

tijd voor 

50 11,24% 

Ja, maar anders 

namelijk… 

45 10,11% 

Ja, maar de afspraken 

van de groep waren niet 

haalbaar voor mij 

16 3,60% 

Ja, maar ze lazen niet de 

boeken die ik leuk vond 

14 3,15% 

Ja, maar ze bespraken 

andere onderwerpen dan 

mij interesseerde 

10 2,25% 

Ja, maar ik vond de 

groep niet zo leuk 

7 1,57% 

 

Iets minder dan de helft heeft weleens overwogen om lid te worden van een 

traditionele leesclub. De belangrijkste reden om dit niet te doen is locatie (´er is er 

geen in de buurt´ (15,21%)) een andere reden is tijdsgebrek (´ik heb er geen tijd 

voor´ (11,24%)).  
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V26: Heb je ooit overwogen om lid te worden van een fysieke leesclub? 

N=50 aantal % 

Van een leesclub van 

een bibliotheek 

5 10% 

Van een leesclub van 

een boekhandel 

8 16% 

Van een zelf opgerichte 

leesclub, die niet onder 

een organisatie valt 

28 56% 

Van een Senia-leesclub 3 6% 

Van een leesclub van 

een andere 

seniorenorganisatie, 

namelijk… 

0 0% 

Van een Boekentaal 

Mondiaal leesclub 

0 0% 

Van een leesclub van 

een andere 

vrouwenorganisatie 

namelijk… 

0 0% 

Van een leesclub van 

Stichting Literatuurclubs 

Drenthe (SLD) 

1 2% 

Anders, namelijk… 7 14% 

 

De meeste respondenten zijn lid van een zelf opgerichte leesclub, die niet onder een 

organisatie valt (56%). In het onderzoek van Van Herten worden dit ‘wilde’ leesclubs 

genoemd. Daarna zijn de leesclubs bij een boekhandel (16%) en bibliotheek (10%) 

het populairst. Het is opvallend dat in dit onderzoek vooral de ‘wilde’ leesclubs 

populair zijn omdat Van Herten in haar onderzoek aangeeft dat 58% van de 

ondervraagden lid zijn van een leesclub die onder een organisatie valt.193  

 

In het laatste deel van de conclusie worden de uitkomsten van de enquête 

besproken.  

 

 

                                                           
193

 Van Herten, (2015), Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study of book 
discussion groups, p. 18. 
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6. Conclusie 

 

Een traditionele leesclub is een groep vaste lezers die op bepaalde tijdstippen 

samenkomt op een plek om een gelezen boek te bespreken. Een online 

lezerscommunity is een online plek waar lezers samenkomen om over hun gedeelde 

interesse, boeken, te spreken. Doordat deze gesprekken zich online afspelen zijn ze 

onafhankelijk van locatie, tijd en plaats. Deze scriptie heeft onderzocht of de twee 

groepen lezers die lezen als sociale activiteit zien, overeenkomsten hebben. De 

hoofdvraag die hierbij gesteld is, is:  

Op welke manier onderscheiden online lezerscommunity’s zich van 

traditionele leesclubs? 

Historische lezersgroepen 

Als eerste is gekeken naar de historische ontwikkeling van lezersgroepen en 

leesclubs. Tijdens de Verlichting kwamen de eerste leesgezelschappen voor mannen 

op. Zij geloofden dat ze door het lezen en bespreken van literatuur betere burgers 

konden worden. De meeste leden waren van de gegoede burgerij. Hierop volgden de 

damesgezelschappen, waarbij het ontwikkelingsideaal voorop stond. In de 

naoorlogse periode kwamen leesclubs op en vond professionalisering plaats: 

organisaties nemen het coördineren van leesclubs tegen een vergoeding uit handen. 

Sommige van deze organisaties komen voort uit de vrouwenbeweging, maar de 

grootste organisatie Senia staat hier los van. De leden van deze georganiseerde 

leesclubs zijn gemiddeld 65 jaar, hoogopgeleid en vrouwelijk. Naast deze leesclubs 

zijn onder invloed van nieuwe media steeds meer andere verschijningsvormen 

ontstaan, zoals Twitterleesclubs, Facebookgroepen over boeken, boekbloggers en -

vloggers.  

 

Lezerscommunity’s  

Vervolgens is gekeken naar de online community’s, die ontstonden met de opkomst 

van internet. Deze community’s zijn tweeledig: aan de ene kant is het een plek voor 

informatieverwerving, aan de andere kant is het een gemeenschap. De 

kernbegrippen hierbij zijn ‘wederkerigheid’ en ‘betrokkenheid’. De meeste 

community’s begonnen als een onafhankelijke plek van en voor liefhebbers, maar 

werden al snel over genomen door commerciële organisaties. Een ontwikkeling die 

ook valt te zien bij de lezerscommunity’s.       

 Een lezerscommunity is een ‘community of interest’ en heeft als doel lezers 

samen te brengen. Het bekendste voorbeeld is de Amerikaanse website Goodreads. 

Ook lezerscommunity’s zijn tweeledig; informatief en sociaal. In het onderzoek naar 

de Hebbanleden komt naar voren dat zij op Hebban vooral ‘Nieuwe boeken 

ontdekken/inspiratie opdoen’, ‘informatie opzoeken over titels, auteurs en boeken’ en 

deelnemen aan de ‘Hebban Reading Challenge’. In de eerste twee antwoorden komt 

het informatieve aspect naar voren, in het derde antwoord het sociale.   

 Er kunnen een aantal functies van lezerscommunity’s onderscheiden worden. 
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De eerste functie is het delen van een leeservaring, de tweede functie is de 

gidsfunctie, de derde functie is de ‘democratiserende functie’; aandacht voor alle 

soorten boeken, de vierde en laatste functie hangt samen met de identiteits- of 

statusfunctie ‘ik ben een lezer’.         

 Uit de vraag naar elementen die van belang zijn bij de keuze voor een boek 

komt naar voren dat de leden van Hebban ‘tip van bekenden’, ‘de tekst op de 

achterflap’, en ‘de lezersrecensie’ het belangrijkste vinden. De traditionele kanalen 

zoals de reputatie van de uitgeverij, literaire prijzen en aandacht op de televisie zijn 

niet van belang. Hier is in terug te zien dat lezers zoeken naar nieuwe gidsen. De 

meest gebruikte onderdelen van Hebban zijn: ‘ik doe mee aan de Hebban reading 

challenge’, ‘ik waardeer boeken die ik heb gelezen met sterren’ en ‘ik plaats boeken 

op mijn boekenplank’. Het waarderen van boeken met sterren en de persoonlijke 

boekenplank hangen samen met het uitdragen van de identiteit als lezer.  

 

Vergelijking 

In het laatste deel van dit onderzoek is door middel van een enquête de 

Hebbanbezoeker vergeleken met de traditionele leesclubleden uit het onderzoek van 

Van Herten. De enquête werd online ingevuld door 576 deelnemers. Aan de hand 

van deze gegevens konden de hypothesen worden getest: 

Hypothese 1: Waar de achtergronden van de leden van traditionele leesclubs 

vrij homogeen zijn, zullen de ledenbestanden van online lezerscommunity’s 

gevarieerder zijn: er is een grotere diversiteit in leeftijd en opleidingsniveau.  

Deze hypothese wordt deels bevestigd: de leden van Hebban zijn gemiddeld jonger 

dan de leesclubleden van Van Herten. Wanneer naar opleidingsniveau wordt 

gekeken blijkt dat de leden van Hebban en de leesclubleden beide hoogopgeleid zijn 

Daarnaast zijn Hebbanleden en traditionele leesclubleden voornamelijk vrouwelijk.   

 Ook lezen ze veel; meer dan de helft leest minstens een boek per week. Net 

als de algemene Nederlandse lezer hebben Hebbanrespondenten een voorkeur voor 

het papieren boek.          

 Het beeld dat leesclubleden voornamelijk op het platteland wonen gaat hier 

niet op, Hebbanleden wonen verdeeld over het hele land.  

Hypothese 2: Waar bij leesclubs het educatieve motief belangrijk is, zal bij 

online lezerscommunity’s het hedonistische motief zwaarder wegen.  

Deze hypothese wordt deels bevestigd. Voor de Hebbanleden en traditionele 

leesclubleden zijn het sociale en hedonistische motief belangrijk. De traditionele 

leden vinden daarnaast het educatieve motief belangrijk. De Hebbanleden juist het 

praktische motief.    

Hypothese 3: Het onderscheid tussen hoge en lage literatuur zal van minder 

belang zijn bij online lezerscommunity’s dan bij traditionele leesclubs. 
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Doordat er geen eenduidige definitie is van hoge literatuur is het moeilijk om deze 

hypothese te testen. Maar wanneer naar genrevoorkeur wordt gekeken blijkt dat de 

traditionele leesclubleden vooral voor Nederlandstalige hoge literatuur gaan terwijl 

Hebbanleden naast literatuur, spanning en young adult als voorkeur hebben. Waarbij 

vooral dat laatste genre opvallend is, omdat dit afwijkt van de voorkeur van de 

gemiddelde Nederlandse lezer.  

Hypothese 4: Voor traditionele leesclubs is onafhankelijkheid van groter 

belang dan voor online lezerscommunity’s.  

Deze hypothese kan niet bevestigd worden, ook Hebbanleden streven ernaar zo min 

mogelijk beïnvloed te worden bij de keuze voor een boek. Wel zijn de meeste leden 

lid van een commerciële community (Goodreads, Dizzie, Deboekensalon, 

watleesjij.nu) en niet van een non-profit site (Boekmeter en Boekenliefde). Hierbij 

moet worden opgemerkt dat Hebban door een meerderheid wordt gezien als een 

non-profit site.  

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat de Hebbanleden en traditionele leesclubleden 

weinig overlap vertonen; weinig leden van Hebban zijn lid van een traditionele 

leesclub. Iets meer dan de helft heeft wel overwogen om lid te worden, de 

belangrijkste bezwaren hebben te maken met de locatie en tijdsgebrek. De leden die 

wel lid zijn van een traditionele leesclub zijn voornamelijk lid van ‘wilde’ leesclubs, 

volgens Van Herten zijn de meeste traditionele leesclubleden lid van een leesclub die 

onder een grotere organisatie valt.  

Daarnaast zijn de Hebbanleden vaak nog op andere manieren online actief als 

lezer. De populairste manieren zijn: over boeken praten in Facebookgroepen of op 

Twitter en het volgen van boekbloggers.  

6.1 Discussie 

In dit onderzoek is gekeken naar online actieve lezers en hun lezersgedrag. Het zou 

interessant zijn om daarnaast aan traditionele leesclubleden te vragen naar hun 

online lezersgedrag. Bovendien is in dit onderzoek alleen gekeken naar online 

lezerscommunity’s. Hierbij is ‘offline’ community Das Magazin buiten beschouwing 

gelaten.  

Het onderwerp van deze scriptie is erg actueel. Dat blijkt ook wel uit het feit dat in de 

acht maanden dat deze scriptie is geschreven, de nodige veranderingen hebben 

plaatsgevonden. De belangrijkste, het opheffen van de lezerscommunity Dizzie en 

het introduceren van de ‘Hebban reading challenge’, zijn nog in dit onderzoek 

meegenomen, kleinere veranderingen niet.   

 

Bij de enquête vindt een vertekening plaats omdat de vragenlijst is meegestuurd met 

de ‘Hebban Reading Challenge’-nieuwsbrief. Dat komt vooral naar voren in vraag 16 

en 18. Daarnaast lijkt in vraag 15 naar voren te komen dat vooral de kerngroep van 

de Hebbanleden de vragenlijst heeft ingevuld.      
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 De lijst met genres bij vraag 8 zou kunnen worden aangevuld met ‘historische 

romans’, ‘spirituele boeken’ en ‘filosofische boeken’. Deze drie genres werden alle 

drie meerdere keren genoemd bij de ‘anders’ optie. Bij deze vraag wordt ‘literatuur’ 

niet verder gespecificeerd waardoor het onduidelijk is of de respondenten van Van 

Herten en het Hebbanonderzoek het over dezelfde boeken hebben.   

 Bij vraag 13 ‘de keuze voor een boek’ is te weinig rekening gehouden met 

lezers die hun boeken bij de bibliotheek halen. Daarnaast zou het kunnen dat de 

respondenten bij vraag 14 over beïnvloeding voor een sociaal wenselijk antwoord 

zijn gegaan.            

 Bij dit onderzoek is geen rekening gehouden met professionele lezers. In de 

afsluitende vraag werd door een aantal respondenten aangegeven dat zij gebruik 

maken van Hebban in het kader van hun werk bij een bibliotheek, uitgeverij of als 

auteur. Zij gebruiken de site wellicht anders dan niet-professionele lezers. Daarnaast 

kwam naar voren dat leden ook lid zijn van Goodreads, omdat op Hebban alleen 

ruimte is voor vertaalde en Nederlandstalige boeken en niet voor boeken in de 

brontaal.  
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Bijlage 1: Hebban top 100 

Boek Genre (volgens 

Hebban) 

Vertaald 

of 

Nederlan

ds 

Gesl

acht 

Jaar 

Ik ben pelgrim – Terry Hayes Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2014 

De vrouw die met vuur speelde – 

Stieg Larsson 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2007 

Mannen die vrouwen haten – Stieg 

Larsson 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2006 

Gerechtigheid – Stieg Larsson Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2008 

Harry Potter en de Relieken van 

de Dood - J.K. Rowling 

Kind & Jeugd , 

Young Adult 

vertaald V 2007 

Harry Potter en de gevangene van 

Azkaban - J.K. Rowling 

Kind & Jeugd , 

Young Adult 

vertaald V 2000 

Voor Jou – Jojo Moyes Chicklit , 

Romantiek 

vertaald V 2013 

Harry Potter en de Halfbloed Prins 

- J.K. Rowling 

Kind & Jeugd , 

Young Adult 

vertaald V 2005 

Harry Potter en de steen der 

wijzen -  J.K. Rowling 

Kind & Jeugd , 

Young Adult 

vertaald V 1998 

Harry Potter en de Orde van de 

Feniks - J.K. Rowling 

Kind & Jeugd , 

Young Adult 

vertaald V 2003 

In de Ban van de Ring 2 - De twee 

torens (The Lord of the Rings) -  

Tolkien 

Fantasy vertaald M 1955 

Harry Potter en de vuurbeker -

 J.K. Rowling 

Kind & Jeugd , 

Young Adult 

vertaald V 2000 

Midzomermoord - Henning 

Mankell 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2003 

 

https://www.hebban.nl/boeken/hp-7-harry-potter-de-relieken-van-de-dood-jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-7-harry-potter-de-relieken-van-de-dood-jk-rowling
https://www.hebban.nl/auteurs/jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-3-harry-potter-de-gevangene-van-azkaban-jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-3-harry-potter-de-gevangene-van-azkaban-jk-rowling
https://www.hebban.nl/auteurs/jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-6-harry-potter-de-halfbloed-prins-jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-6-harry-potter-de-halfbloed-prins-jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-6-harry-potter-de-halfbloed-prins-jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-1-harry-potter-de-steen-der-wijzen-jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-1-harry-potter-de-steen-der-wijzen-jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-1-harry-potter-de-steen-der-wijzen-jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-5-harry-potter-de-orde-van-de-feniks-jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-5-harry-potter-de-orde-van-de-feniks-jk-rowling
https://www.hebban.nl/auteurs/jk-rowling
https://www.hebban.nl/boeken/hp-4-harry-potter-de-vuurbreker-jk-rowling
https://www.hebban.nl/auteurs/jk-rowling
https://www.hebban.nl/auteurs/henning-mankell
https://www.hebban.nl/auteurs/henning-mankell
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De stilte van de hel - Cody 

McFadyen 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2006 

Slaap - Lars Kepler Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2013 

De Hongerspelen (The Hunger 

Games) - Suzanne Collins 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2009 

22-11-1963 - Stephen King Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2011 

Harry Potter en de geheime kamer 

-  J.K. Rowling 

Kind & Jeugd , 

Young Adult 

vertaald V 1999 

Stad van beenderen - Cassandra 

Clare 

Fantasy , Young 

Adult 

vertaald V 2010 

Tweestrijd - Linda Jansma Thrillers & 

Spanning 

Nederlan

ds 

V 2011 

Schuilplaats - Linda Jansma Thrillers & 

Spanning 

Nederlan

ds 

V 2013 

De sneeuwman - Jo Nesbø Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2009 

De gevangene van de hemel - 

Carlos Ruiz Zafón 

Literatuur & 

Romans 

vertaald M 1997 

Genesis - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2009 

Het lied van ijs en vuur 1 - Het 

spel der tronen -  George R.R. 

Martin 

Fantasy vertaald M 1999 

De selectie - Kiera Cass Young Adult vertaald V 2014 

Gevallen -  Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2011 

Kind 44 - Tom Rob Smith Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2008 

Genadeloos -  Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2012 

https://www.hebban.nl/auteurs/cody-mcfadyen
https://www.hebban.nl/auteurs/cody-mcfadyen
https://www.hebban.nl/auteurs/lars-kepler
https://www.hebban.nl/auteurs/suzanne-collins
https://www.hebban.nl/boeken/22-11-1963-stephen-king
https://www.hebban.nl/auteurs/stephen-king
https://www.hebban.nl/boeken/hp-2-harry-potter-de-geheime-kamer-jk-rowling
https://www.hebban.nl/auteurs/jk-rowling
https://www.hebban.nl/auteurs/cassandra-clare
https://www.hebban.nl/auteurs/cassandra-clare
https://www.hebban.nl/auteurs/linda-jansma
https://www.hebban.nl/auteurs/linda-jansma
https://www.hebban.nl/auteurs/jo-nesb
https://www.hebban.nl/auteurs/carlos-ruiz-zafon-3
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/het-lied-van-ijs-en-vuur-1-het-spel-der-tronen-george-martin
https://www.hebban.nl/boeken/het-lied-van-ijs-en-vuur-1-het-spel-der-tronen-george-martin
https://www.hebban.nl/auteurs/george-rr-martin
https://www.hebban.nl/auteurs/george-rr-martin
https://www.hebban.nl/auteurs/kiera-cass
https://www.hebban.nl/boeken/gevallen-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/tom-rob-smith
https://www.hebban.nl/boeken/genadeloos-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
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De chirurg - Tess Gerritsen Thrillers & 

Spanning 

vertaald V  1999 

De test - Joelle Charbonneau Young Adult vertaald V  2013 

De vrouw in de kooi - Jussi Adler-

Olsen 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2008 

Divergent 1 - Inwijding Veronica 

Roth 

Young Adult vertaald V  2012 

Getuige - Lars Kepler Thrillers & 

Spanning 

vertaald M  2012 

De boekendief - Markus Zusak Literatuur & 

Romans 

vertaald M  2014 

De schaduw van de wind - Carlos 

Ruiz Zafón 

Literatuur & 

Romans 

vertaald M 2012 

De noodkreet in de fles - Jussi 

Adler-Olsen 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2009 

De Shining - Stephen King Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 1996 

De terugkeer van de dansleraar -

 Henning Mankell 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2005 

Het (It) - Stephen King Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 1986 

Een weeffout in onze sterren - 

John Green 

Literatuur & 

Romans 

vertaald M 2012 

Kwetsbaar (Caleidoscoop)- Linda 

Jansma 

Thrillers & 

Spanning 

Nederlan

ds 

V 2014 

Vlammen - Suzanne Collins Kind & Jeugd , 

Young Adult 

vertaald V 2009 

De waarheid over de zaak Harry 

Quebert - Joël Dicker 

Literatuur & 

Romans 

vertaald M 2014 

De jongen in de gestreepte 

pyjama - John Boyne 

Literatuur & 

Romans 

vertaald M 2006 

Haar naam was Sarah - Tatiana Literatuur & vertaald V 2007 

https://www.hebban.nl/auteurs/tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/boeken/de-test-joelle-charbonneau-2
https://www.hebban.nl/auteurs/joelle-charbonneau
https://www.hebban.nl/boeken/de-vrouw-in-de-kooi-jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/auteurs/jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/auteurs/jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/boeken/divergent-1-inwijding-veronica-roth
https://www.hebban.nl/auteurs/veronica-roth
https://www.hebban.nl/auteurs/veronica-roth
https://www.hebban.nl/boeken/getuige-lars-kepler
https://www.hebban.nl/auteurs/lars-kepler
https://www.hebban.nl/auteurs/markus-zusak
https://www.hebban.nl/auteurs/carlos-ruiz-zafon-3
https://www.hebban.nl/auteurs/carlos-ruiz-zafon-3
https://www.hebban.nl/auteurs/jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/auteurs/jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/boeken/de-shining-stephen-king
https://www.hebban.nl/auteurs/stephen-king
https://www.hebban.nl/boeken/de-terugkeer-van-de-dansleraar-henning-mankell
https://www.hebban.nl/auteurs/henning-mankell
https://www.hebban.nl/boeken/het-it-stephen-king
https://www.hebban.nl/auteurs/stephen-king
https://www.hebban.nl/boeken/een-weeffout-in-onze-sterren-john-green
https://www.hebban.nl/auteurs/john-green
https://www.hebban.nl/boeken/kwetsbaar-caleidoscoop-linda-jansma
https://www.hebban.nl/auteurs/linda-jansma
https://www.hebban.nl/auteurs/linda-jansma
https://www.hebban.nl/boeken/de-hongerspelen-2-vlammen-the-hunger-games-suzanne-collins
https://www.hebban.nl/auteurs/suzanne-collins
https://www.hebban.nl/auteurs/joel-dicker
https://www.hebban.nl/boeken/de-jongen-in-de-gestreepte-pyjama-john-boyne
https://www.hebban.nl/boeken/de-jongen-in-de-gestreepte-pyjama-john-boyne
https://www.hebban.nl/auteurs/john-boyne
https://www.hebban.nl/boeken/haar-naam-was-sarah-tatiana-de-rosnay-2
https://www.hebban.nl/auteurs/tatiana-de-rosnay
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de Rosnay Romans 

De vliegeraar - Khaled Hosseini Literatuur & 

Romans 

vertaald M 2003 

Onaantastbaar - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2007 

Zoenoffer - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2002 

Een keukenmeidenroman - 

Kathryn Stockett 

Literatuur & 

Romans 

vertaald V 2010 

Triptiek - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2006 

Nachtschade - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2001 

Tegenlicht - Esther Verhoef Literatuur & 

Romans 

Nederlan

ds 

V 2009 

Verbroken - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2010 

Contract - Lars Kepler Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2011 

De derde stem - Cilla & Rolf 

Börjlind 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald ande

rs 

2014 

Duizend schitterende zonnen -

 Khaled Hosseini 

Literatuur & 

Romans 

vertaald M 2013 

Trouweloos - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2005 

Zustermoord - Tess Gerritsen Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2004 

Springvloed - Cilla & Rolf Börjlind Thrillers & 

Spanning 

vertaald ande

rs 

2013 

Spoorloos - Harlan Coben Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2012 

Zeemeermin - Camilla Läckberg Thrillers & vertaald V 2010 

https://www.hebban.nl/boeken/de-vliegeraar-khaled-hosseini-3
https://www.hebban.nl/auteurs/khaled-hosseini
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/zoenoffer-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/kathryn-stockett
https://www.hebban.nl/boeken/triptiek-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/nachtschade-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/tegenlicht-esther-verhoef
https://www.hebban.nl/auteurs/esther-verhoef
https://www.hebban.nl/boeken/verbroken-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/contract-lars-kepler
https://www.hebban.nl/auteurs/lars-kepler
https://www.hebban.nl/boeken/de-derde-stem-cilla-rolf-borjlind
https://www.hebban.nl/auteurs/cilla-rolf-borjlind
https://www.hebban.nl/auteurs/cilla-rolf-borjlind
https://www.hebban.nl/boeken/duizend-schitterende-zonnen
https://www.hebban.nl/auteurs/khaled-hosseini
https://www.hebban.nl/boeken/trouweloos-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/zustermoord-tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/auteurs/tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/auteurs/cilla-rolf-borjlind
https://www.hebban.nl/boeken/spoorloos-harlan-coben
https://www.hebban.nl/auteurs/harlan-coben
https://www.hebban.nl/auteurs/camilla-lackberg
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Spanning 

Engeleneiland - Camilla Läckberg Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2012 

Vogelman - Mo Hayder Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 1999 

Sneeuwval - Tess Gerritsen Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2010 

Een lichte koude huivering - Karin 

Slaughter 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2003 

De leerling - Tess Gerritsen Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2002 

Verdwijn -  Tess Gerritsen Thrillers & 

Spanning 

vertaald V  2007 

Stalker - Lars Kepler Thrillers & 

Spanning 

vertaald M  2014 

Stoner – John Williams Literatuur & 

Romans 

vertaald  M 2012 

Onzichtbaar - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2004 

Dossier 64 - Jussi Adler-Olsen Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2012 

De zondares - Tess Gerritsen Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 1999 

Stille zonde - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2013 

Veroordeeld - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2014 

De verborgen geschiedenis -

 Donna Tartt 

Literatuur & 

Romans 

vertaald V 1999 

Het Rosie project - Graeme 

Simsion 

Literatuur & 

Romans 

vertaald  M 2013 

Twilight 1 Twilight - Stephenie Literatuur & vertaald V 2006 

https://www.hebban.nl/boeken/engeleneiland-camilla-lackberg
https://www.hebban.nl/auteurs/camilla-lackberg
https://www.hebban.nl/boeken/vogelman-mo-hayder
https://www.hebban.nl/auteurs/mo-hayder-2
https://www.hebban.nl/boeken/sneeuwval-tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/auteurs/tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/boeken/een-lichte-koude-huivering-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/de-leerling-tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/auteurs/tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/boeken/verdwijn-tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/auteurs/tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/boeken/stalker-lars-kepler
https://www.hebban.nl/auteurs/lars-kepler
https://www.hebban.nl/boeken/onzichtbaar-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/dossier-64-jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/auteurs/jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/boeken/de-zondares-tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/auteurs/tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/boeken/stille-zonde-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/veroordeeld-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/de-verborgen-geschiedenis-donna-tartt
https://www.hebban.nl/auteurs/donna-tartt
https://www.hebban.nl/auteurs/graeme-simsion
https://www.hebban.nl/auteurs/graeme-simsion
https://www.hebban.nl/boeken/twilight-1-twilight-stephenie-meyer
https://www.hebban.nl/auteurs/stephenie-meyer
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Meyer Romans 

Versplinterd - Karin Slaughter Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2008 

De kraamhulp - Esther Verhoef Thrillers & 

Spanning 

Nederlan

ds 

V 2014 

Niemand vertellen - Harlan Coben Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2012 

Mr. Mercedes - Stephen King Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2014 

Het Bernini mysterie - Dan Brown Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2003 

Steenhouwer - Camilla Läckberg Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2008 

Divergent 2 - Opstand Veronica 

Roth 

Young Adult vertaald  V 2012 

Sterf twee keer - Tess Gerritsen Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2014 

De Da Vinci Code - Dan Brown Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2003 

13 uur - Deon Meyer Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2012 

Spotgaai - Suzanne Collins Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2010 

De fazantenmoordenaars - Jussi 

Adler-Olsen 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2008 

Kom hier dat ik u kus - Griet Op de 

Beeck 

Literatuur & 

Romans 

Nederlan

ds 

V 2014 

Het Marco-effect - Jussi Adler-

Olsen 

Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2013 

IJskoud - Isa Maron Thrillers & 

Spanning 

vertaald V 2014 

Donderdagskinderen - Nicci Thrillers & vertaald  ande 2014 

https://www.hebban.nl/boeken/versplinterd-karin-slaughter
https://www.hebban.nl/auteurs/karin-slaughter
https://www.hebban.nl/boeken/de-kraamhulp-esther-verhoef
https://www.hebban.nl/auteurs/esther-verhoef
https://www.hebban.nl/boeken/niemand-vertellen-harlan-coben
https://www.hebban.nl/auteurs/harlan-coben
https://www.hebban.nl/auteurs/stephen-king
https://www.hebban.nl/boeken/het-bernini-mysterie-dan-brown
https://www.hebban.nl/auteurs/dan-brown
https://www.hebban.nl/boeken/steenhouwer-camilla-lackberg
https://www.hebban.nl/auteurs/camilla-lackberg
https://www.hebban.nl/boeken/divergent-2-opstand-veronica-roth
https://www.hebban.nl/auteurs/veronica-roth
https://www.hebban.nl/auteurs/veronica-roth
https://www.hebban.nl/boeken/sterf-twee-keer-tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/auteurs/tess-gerritsen
https://www.hebban.nl/boeken/de-da-vinci-code-dan-brown
https://www.hebban.nl/auteurs/dan-brown
https://www.hebban.nl/boeken/13-uur-deon-meyer
https://www.hebban.nl/auteurs/deon-meyer
https://www.hebban.nl/boeken/de-hongerspelen-3-spotgaai-the-hunger-games-suzanne-collins
https://www.hebban.nl/auteurs/suzanne-collins
https://www.hebban.nl/boeken/de-fazantenmoordenaars-jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/auteurs/jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/auteurs/jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/auteurs/griet-op-de-beeck
https://www.hebban.nl/auteurs/griet-op-de-beeck
https://www.hebban.nl/boeken/het-marco-effect-jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/auteurs/jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/auteurs/jussi-adler-olsen
https://www.hebban.nl/boeken/de-noordzeemoorden-2-ijskoud-isa-maron-2
https://www.hebban.nl/auteurs/isa-maron
https://www.hebban.nl/boeken/donderdagskinderen-nicci-french
https://www.hebban.nl/auteurs/nicci-french
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French Spanning rs 

Dinsdag is voorbij - Nicci French Thrillers & 

Spanning 

vertaald  ande

rs 

2012 

Hypnose - Lars Kepler Thrillers & 

Spanning 

vertaald  M 2010 

Voor ik ga slapen - S.J. Watson Thrillers & 

Spanning 

vertaald M 2011 

IJsprinses - Camilla Läckberg Thriller & spanning vertaald V 2006 

Bloedlijn - Corine Hartman Thriller & spanning Nederlan

ds 

V 2013 

Divergent 3 - Samensmelting -

 Veronica Roth 

Young Adult vertaald V 2014 

 

  

https://www.hebban.nl/boeken/dinsdag-is-voorbij-nicci-french
https://www.hebban.nl/auteurs/nicci-french
https://www.hebban.nl/boeken/hypnose-lars-kepler
https://www.hebban.nl/auteurs/lars-kepler
https://www.hebban.nl/boeken/voor-ik-ga-slapen-sj-watson
https://www.hebban.nl/auteurs/sj-watson-2
https://www.hebban.nl/boeken/ijsprinses-camilla-lackberg
https://www.hebban.nl/auteurs/camilla-lackberg
https://www.hebban.nl/boeken/bloedlijn-corine-hartman
https://www.hebban.nl/auteurs/corine-hartman
https://www.hebban.nl/boeken/divergent-3-samensmelting-veronica-roth
https://www.hebban.nl/auteurs/veronica-roth
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Bijlage 2: Nieuwsbrief ‘Hebban Reading Challenge’, 24 februari 2016-03-01  

 

Hebban Reading Challenge - Nieuwsbrief #8  Online bekijken 

 

  

  

 
 

 

Beste Challenger, 

 

We zijn met ruim 3100 lezers bezig met een geweldig leuk boekenjaar. De 

Challenge is uitgegroeid tot een leesbeweging die zijn weerga niet kent en 

we zijn zo blij en trots dat jullie de uitdaging met zijn allen omarmd 

hebben. In deze nieuwsbrief hebben we weer een Joker voor je en stellen 

we je voor aan een nieuw project bij Hebban: de boektegels. Maar eerst 

aandacht voor het lezerscommunity-onderzoek van Nikkie Jessen.   

 

Onderzoek naar lezerscommunities 

Beste Hebban-bezoeker, 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30562927/nl.surveymonkey.com?p=eyJzIjoia2UzUGZla2psWmhQY0lFcnNfdVNwVE1Da2owIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25sLnN1cnZleW1vbmtleS5jb21cXFwvclxcXC9sZXplcnNjb21tdW5pdGllc1wiLFwiaWRcIjpcIjE1OTc1OTcxNGE5ODRmZmNhNDZhZTZiMDg0ZWRlNTc5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTY0OWM0MjllN2E3NDkzZWRmNWZkMjgyYTI5NTFmZjBhNWE4NDhmMVwiXX0ifQ
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Ik ben Nikkie Jessen, een 24-jarige studente aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. In het kader van mijn master Nederlandstalige Letterkunde ben 

ik bezig met een onderzoek over leesclubs en online lezerscommunity’s. 

Aan de hand van deze enquête wil ik jou een aantal vragen stellen over 

het gebruik van de website en over de combinatie van internet en boeken. 

Voor dit onderzoek ben ik specifiek op zoek naar Hebban-leden 

woonachtig in Nederland. De enquête bestaat uit 27 vragen en zal 10 tot 

15 minuten duren. 

 

Alvast bedankt voor je medewerking. Als je aan het eind van het 

onderzoek je e-mailadres achterlaat, dan maak je kans op een door 

Hebban beschikbaar gesteld boekenpakket. 

Direct naar het onderzoek  

 

 

  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30562927/nl.surveymonkey.com?p=eyJzIjoia2UzUGZla2psWmhQY0lFcnNfdVNwVE1Da2owIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25sLnN1cnZleW1vbmtleS5jb21cXFwvclxcXC9sZXplcnNjb21tdW5pdGllc1wiLFwiaWRcIjpcIjE1OTc1OTcxNGE5ODRmZmNhNDZhZTZiMDg0ZWRlNTc5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTY0OWM0MjllN2E3NDkzZWRmNWZkMjgyYTI5NTFmZjBhNWE4NDhmMVwiXX0ifQ
http://mandrillapp.com/track/click/30562927/www.hebban.nl?p=eyJzIjoidlpFRjVPTVRweUlsdjZnYUNLX0E1a1BCZ1U4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWJiYW4ubmxcXFwvbWlqbmhlYmJhblxcXC9zZXR0aW5nc1xcXC9lbWFpbHM_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPXRyYW5zYWN0aW9uYWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXZhbmRhYWclNDBoZWJiYW4ubmxcIixcImlkXCI6XCIxNTk3NTk3MTRhOTg0ZmZjYTQ2YWU2YjA4NGVkZTU3OVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjc1ZjJjYzY0YzAxMWRhYTg0NTZjNWYzZDI3ZTAyN2Q3Y2Q2NmMyNmVcIl19In0
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Joker #7 - Thrillercanon 

Let op, thrillerlezers, we hebben een nieuwe joker voor je. De thrillercanon 

van Hebban, opgesteld door kenners Sander Verheijen en Peter Kuijt. Het 

is een groeiende lijst, met elke week een thriller van een Nederlandse of 

Vlaamse auteur, die uitgebreid besproken wordt in een artikel en zeker niet 

gemist kan worden in de boekenkast van een thrillerliefhebber. 

 

Deze zevende Joker is geïnspireerd op de Nederlandse Thriller 

Tiendaagse van Hebban, die inmiddels al aan zijn vijfde dag is begonnen. 

Dit is een jaarlijks evenement op Hebban, boordevol thrillernieuws, 

artikelen, interviews, gratis korte verhalen en sneak previews en veel meer! 

Wil je inspiratie opdoen voor je Challenge en ben je een thrillerliefhebber, 

dan kun je je uitstekend vermaken van 20 tot en met 29 februari 2016 (en 

volgend jaar weer!). 

 

 

Hebban zit vol echte leesfanaten. 

Mensen die geen boekhandel voorbij 

kunnen lopen zonder even naar 

binnen te glippen. De redactie van 

Hebban snapt dat als geen ander. 

Wij zíjn diezelfde leesfanaten. Wij 

voelen wat jij voelt als je een nieuw 

boek in handen hebt en je eigenlijk 

naar een feestje moet, maar veel 

liever direct het boek open wil slaan. 

Kan je het maken om je boek mee te 

nemen naar dat feestje en stiekem 

op de wc alvast een eerste 

hoofdstuk te lezen, denk je bij jezelf. 

 

Voor jou en alle andere lezers 

hebben we Hebban boektegels 

bedacht. Laat zien hoe graag je 

leest. Wees een ambassadeur voor 

Hebban en lezen in het algemeen. 

Het is tenslotte 2016. Hét Jaar van 

het Boek. Hier vind je onze 

(groeiende) collectie met 

boektegels.   
 

http://mandrillapp.com/track/click/30562927/www.hebban.nl?p=eyJzIjoiTkJwMjJ4VGNVeTZOcFlybHJEemJINkZQX3JFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWJiYW4ubmxcXFwvcFxcXC9ocmMyMDE2XFxcL25pZXV3c1xcXC9qb2tlci03LXRocmlsbGVyY2Fub24_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPXRyYW5zYWN0aW9uYWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXZhbmRhYWclNDBoZWJiYW4ubmxcIixcImlkXCI6XCIxNTk3NTk3MTRhOTg0ZmZjYTQ2YWU2YjA4NGVkZTU3OVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImIxZGFiNjcyMDhlOGFjMGZiMmY5YjE4YzczZGI5YzQyZDgxOWJmMzBcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30562927/www.hebban.nl?p=eyJzIjoiTkJwMjJ4VGNVeTZOcFlybHJEemJINkZQX3JFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWJiYW4ubmxcXFwvcFxcXC9ocmMyMDE2XFxcL25pZXV3c1xcXC9qb2tlci03LXRocmlsbGVyY2Fub24_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPXRyYW5zYWN0aW9uYWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXZhbmRhYWclNDBoZWJiYW4ubmxcIixcImlkXCI6XCIxNTk3NTk3MTRhOTg0ZmZjYTQ2YWU2YjA4NGVkZTU3OVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImIxZGFiNjcyMDhlOGFjMGZiMmY5YjE4YzczZGI5YzQyZDgxOWJmMzBcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30562927/www.hebban.nl?p=eyJzIjoiU0Q3QjRmMm9hSFJyb1czRlV1emVUbDNqWTVRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWJiYW4ubmxcXFwvYXJ0aWtlbGVuXFxcL25lZGVybGFuZHNlLXRocmlsbGVyLXRpZW5kYWFnc2UtMjAxNi1kYWctNT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9dHJhbnNhY3Rpb25hbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249dmFuZGFhZyU0MGhlYmJhbi5ubFwiLFwiaWRcIjpcIjE1OTc1OTcxNGE5ODRmZmNhNDZhZTZiMDg0ZWRlNTc5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYWFiODNmMGQ0MDE5ZmI2OWMyMzE5NjEwNmE2Yzk2OGU5ZDgwNGRlYVwiXX0ifQ
http://mandrillapp.com/track/click/30562927/www.hebban.nl?p=eyJzIjoiR0VHZmRralJZbFQ4QmlMNDdCcnYyWVRLWlVBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWJiYW4ubmxcXFwvYm9la3RlZ2Vscz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9dHJhbnNhY3Rpb25hbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249dmFuZGFhZyU0MGhlYmJhbi5ubFwiLFwiaWRcIjpcIjE1OTc1OTcxNGE5ODRmZmNhNDZhZTZiMDg0ZWRlNTc5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNjBlYmNkNTQ2YmMyMzY0NjVmNDQ5YmVjZmYzODc0NDQyZWE0ZDJmZlwiXX0ifQ
http://mandrillapp.com/track/click/30562927/www.hebban.nl?p=eyJzIjoiR0VHZmRralJZbFQ4QmlMNDdCcnYyWVRLWlVBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWJiYW4ubmxcXFwvYm9la3RlZ2Vscz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9dHJhbnNhY3Rpb25hbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249dmFuZGFhZyU0MGhlYmJhbi5ubFwiLFwiaWRcIjpcIjE1OTc1OTcxNGE5ODRmZmNhNDZhZTZiMDg0ZWRlNTc5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNjBlYmNkNTQ2YmMyMzY0NjVmNDQ5YmVjZmYzODc0NDQyZWE0ZDJmZlwiXX0ifQ
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Top 100 Challenge-boeken 

Wil je graag zien wat andere Challengers lezen, dan kun je nu de Top 100 

voorgenomen en Top 100 gelezen boeken  voor de Challenge bekijken. 

Vaak staan de (verkoop)hits van dat moment bovenaan, maar er kunnen 

dankzij de categorieën ineens heel verrassende titels langskomen. De 

lijsten zijn 'real time' en veranderen dus continu. 

Wist je trouwens dat je ook op iemands naam kunt klikken en dan zijn of 

haar Challenge kunt bekijken? Voor inspiratie, maar natuurlijk ook een 

beetje gezonde nieuwsgierigheid.  

 

 

 

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen over de Hebban Reading Challenge 

2016 klik dan hier om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.   
  

 

 

  

http://mandrillapp.com/track/click/30562927/www.hebban.nl?p=eyJzIjoidWMwWXZfZ2VZam56UFZjOVp4V0tZa1JVTVZVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWJiYW4ubmxcXFwvYm9la2VuP2ZpbHRlcj1jaGFsbGVuZ2U9cGxlZGdlZCZzb3J0PW5vbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPXRyYW5zYWN0aW9uYWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXZhbmRhYWclNDBoZWJiYW4ubmwjb2Zmc2V0XzBcIixcImlkXCI6XCIxNTk3NTk3MTRhOTg0ZmZjYTQ2YWU2YjA4NGVkZTU3OVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImRmMjNkMWJlZGVlNDQwNzhhNjY0YzEwMWZlOWM5NDI1MzFiYjg1YzFcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30562927/www.hebban.nl?p=eyJzIjoidWMwWXZfZ2VZam56UFZjOVp4V0tZa1JVTVZVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWJiYW4ubmxcXFwvYm9la2VuP2ZpbHRlcj1jaGFsbGVuZ2U9cGxlZGdlZCZzb3J0PW5vbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPXRyYW5zYWN0aW9uYWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXZhbmRhYWclNDBoZWJiYW4ubmwjb2Zmc2V0XzBcIixcImlkXCI6XCIxNTk3NTk3MTRhOTg0ZmZjYTQ2YWU2YjA4NGVkZTU3OVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImRmMjNkMWJlZGVlNDQwNzhhNjY0YzEwMWZlOWM5NDI1MzFiYjg1YzFcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30562927/www.hebban.nl?p=eyJzIjoibS1xNEF6dFpvdUxKWldqellwdjNyMXpvQl9ZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU2MjkyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWJiYW4ubmxcXFwvYm9la2VuP2ZpbHRlcj1jaGFsbGVuZ2U9cmVhZCZzb3J0PW5vbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPXRyYW5zYWN0aW9uYWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXZhbmRhYWclNDBoZWJiYW4ubmwjb2Zmc2V0XzBcIixcImlkXCI6XCIxNTk3NTk3MTRhOTg0ZmZjYTQ2YWU2YjA4NGVkZTU3OVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImRmMjNkMWJlZGVlNDQwNzhhNjY0YzEwMWZlOWM5NDI1MzFiYjg1YzFcIl19In0
https://www.hebban.nl/aanpassen/eyJlbWFpbCI6Im5pa2tpZV9qZXNzZW5AaG90bWFpbC5jb20iLCJ1c2VyX2lkIjoiMTIyMjM0IiwiaGFzaCI6InczWEkzZ1FRNDZcLzRjIiwiZXhwaXJlX2RhdGUiOiIyMDE2LTAzLTI0IiwidGl0bGUiOiJVaXRzY2hyaWp2ZW4iLCJmaWVsZCI6Im5sX2NoYWxsZW5nZSIsInZhbHVlIjowLCJtZXNzYWdlX2ZhaWwiOiJFciBpcyBpZXRzIGZvdXQgZ2VnYWFuIiwibWVzc2FnZV9zdWNjZXMiOiJKZSBiZW50IG51IHVpdGdlc2NocmV2ZW4ifQ==?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=vandaag%40hebban.nl
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Bijlage 3: Vragenlijst online lezerscommunity’s  

Beste Hebban-bezoeker, 

 

Ik ben Nikkie Jessen, een 24-jarige studente aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

In het kader van mijn master Nederlandstalige Letterkunde ben ik bezig met een 

onderzoek over leesclubs en online lezerscommunity’s. Aan de hand van deze 

enquête wil ik jou een aantal vragen stellen over het gebruik van de website en over 

de combinatie van internet en boeken. Voor dit onderzoek ben ik specifiek op zoek 

naar Hebban-leden woonachtig in Nederland. De enquête bestaat uit 27 vragen en 

zal 10 tot 15 minuten duren. 

 

Alvast bedankt voor je medewerking. Als je aan het eind van het onderzoek je e-

mailadres achterlaat, dan maak je kans op een door Hebban beschikbaar gesteld 

boekenpakket. 

 

Pagina 1: 

[1] Woon je in Nederland?  

Ja/nee 

 

Ja; door naar de volgende pagina 

Nee; Hartelijk dank voor het afleggen van onze enquête! 

 

Pagina 2: 

[2] Wat is je geslacht?  

Man/Vrouw/Wil ik niet zeggen 

 

[3] Wat is je leeftijd?  

10 t/m 100 

 

[4] In welke provincie woon je?  

Drenthe/Flevoland/Friesland/Gelderland/Groningen/Limburg/Noord-Brabant/Noord-

Holland/Overijssel/Utrecht/Zeeland/Zuid-Holland 

 

[5] Hoeveel inwoners heeft je woonplaats?  

Minder dan 5.000 inwoners/Tussen de 5.000 en 50.000/meer dan 50.000 

 

[6] Wat is je hoogst afgeronde opleiding?  

Lagere school/LBO of VMBO/MAVO/MULO 

HAVO, VWO, MMS of HBS 

MBO 

HBO of WO kandidaats/bachelor 

WO doctoraal/master of postdoctorale opleiding 

Anders, namelijk… 
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Pagina 3: 

[7] Hoeveel boeken lees je gemiddeld per maand?  

Minder dan 1 boek 

1-2 boeken 

3-4 boeken 

5-6 boeken 

7-8 boeken 

9-10 boeken 

Meer dan 10 boeken 

 

[8] Ik lees vooral… (kies er minimaal 1) 

Chicklit 

Erotiek  

Fanfictie 

Fantasy 

Horror 

Jeugd- en kinderboeken 

Korte verhalen  

Literatuur 

Non-fictie: Biografieën 

Non-fictie: Eten&Koken 

Non-fictie: Geschiedenis & Politiek  

Non-fictie: Kunst en cultuur 

Non-fictie: Populaire wetenschap 

Non-fictie: Psychologie 

Non-fictie: Reizen 

Non-fictie: Sport 

Poëzie 

Romantische boeken 

Science fiction 

Strips en graphic novels 

Thrillers & Spanning 

True crime 

Young adult 

Anders, namelijk… 

 

Pagina 4: 

 

[9] Ik lees het liefst… (A) 

Oorspronkelijk Nederlands werk 

Vertaald werk 
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Buitenlandse boeken in de brontaal 

Geen voorkeur 

 

[10] Ik lees het liefst… (B) 

Boeken van dit jaar (2015 en 2016) 

Recente boeken (2000 en later) 

Oudere boeken (voor 2000) 

Geen voorkeur 

 

[11] Ik lees het liefst… (C) 

Boeken van vrouwelijke auteurs 

Boeken van mannelijke auteurs 

Geen voorkeur 

 

[12] Ik lees het liefst (D) 

Papieren boeken 

e-books 

Luisterboeken 

Geen voorkeur 

 

Pagina 5: 

[13] Wat is voor jou van belang bij het maken van de keuze voor het lezen van 

een boek? 

 

De reputatie van de schrijver:  

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

De reputatie van de uitgeverij: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

Of het boek prijzen heeft gewonnen: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

Of het een mooie uitgave is: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

De tekst op de achterflap: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

De aanschafprijs: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

Krantenrecensie: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 
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Hebban-recensie: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

Lezersrecensie:  

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

Tip van boekwinkel: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

Tip van bekenden: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

Aandacht op televisie: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

Boeken top 10 in dag- of weekblad: 

Heel belangrijk/belangrijk/neutraal/niet belangrijk/helemaal niet belangrijk 

 

[14] Ik streef ernaar mij zo min mogelijk te laten beïnvloeden bij de keuze van 

een boek: 

Helemaal mee eens/ mee eens/ neutraal/ mee oneens/ helemaal mee oneens 

 

Pagina 6: 

[15] Hoe vaak bezoek je Hebban? 

Meerdere keren per dag 

Één keer per dag 

Meerdere keren per week 

Éen keer per week 

Enkele keren per maand 

Één keer in de maandag vrijwel nooit 

 

[16] Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om Hebban te bezoeken? (kies 

ten minste 5 onderdelen) 

Informatie opzoeken over titels, auteurs en boeken 

Het laatste nieuws over schrijvers 

Nieuwe boeken ontdekken/inspiratie opdoen 

Meedoen aan giveaways 

Meedoen aan Hebban Reading Challenge 

Meedoen aan Hebban leesclubs 

Het overzicht van verwachte boeken 
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Recensies van Hebban-recensenten 

Lezersbeoordelingen 

De toplijsten (Hebban 100, tiplijst) 

Blogs van auteurs 

Mijn persoonlijke boekenplank beheren 

Boekenplanken van andere lezers 

Weten wat mijn vrienden/kennissen lezen 

Volgen van mijn favoriete schrijvers 

Blogposts schrijven 

Recensies schrijven 

Sterwaarderingen geven aan boeken 

Listmania's (inspirerende boekenlijsten) 

Anders, namelijk: 

 
 

 

Pagina 7: 

[17] Heb je een account op Hebban? 

Ja/nee 

 

Pagina 8: 

[18] Welke onderdelen van Hebban gebruik je? 

Ik schrijf blogs 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik koop bij een boekwinkel via de bestelknop op Hebban 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik gebruik de e-book prijsvergelijker 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik lees de artikelen, recensies en/of blogs op een of meerdere genre pagina’s 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik reageer op artikelen, recensies en/of blogs 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik plaats reacties over de boeken die ik heb gelezen 
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Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik volg andere lezers 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik volg Hebban genre pagina’s 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik plaats boeken op mijn boekenplanken 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik volg recensenten van Hebban 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik waardeer boeken die ik heb gelezen met sterren 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

Ik doe mee aan giveaways 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik hou mijn eigen Hebban page bij 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik volg mijn favoriete schrijvers 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik doe mee aan Hebban leesclubs 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik doe mee aan de Hebban reading challenge 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik ontvang 1 of meerdere (genre)nieuwsbrieven 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Ik ontvang de Hebban Vandaag Lunchupdate 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/altijd 

 

Pagina 9: 

[19] Waarom ben je lid van Hebban? 

 

Ik leer er over (technische) aspecten van boeken (bijv. vertelperspectief) 

Helemaal mee eens/mee eens/neutraal/niet mee eens/helemaal niet mee eens 

 

Ik leer er over nieuwe onderwerpen 
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Helemaal mee eens/mee eens/neutraal/niet mee eens/helemaal niet mee eens 

 

Ik zie het als ontspanning en vind het leuk om over boeken te praten 

Helemaal mee eens/mee eens/neutraal/niet mee eens/helemaal niet mee eens 

 

Ik vind het belangrijk dat mensen mij als een lezer zien 

Helemaal mee eens/mee eens/neutraal/niet mee eens/helemaal niet mee eens 

 

Ik kom er voor de gezelligheid 

Helemaal mee eens/mee eens/neutraal/niet mee eens/helemaal niet mee eens 

 

Ik leer er andere mensen kennen 

Helemaal mee eens/mee eens/neutraal/niet mee eens/helemaal niet mee eens 

 

Door Hebban maak ik tijd voor lezen 

Helemaal mee eens/mee eens/neutraal/niet mee eens/helemaal niet mee eens 

 

Pagina 10: 

[20] Welk soort boekensite heeft je voorkeur? 

Een commerciële site 

Een non-profit site  

Geen voorkeur 

 

[21] Hoe zie jij Hebban? 

Als een commerciële site 

Als een non-profit site  

Anders, namelijk… 

 

[22] Op welke online lezerscommunity ben je nog meer actief? 

Goodreads  

Boekmeter 

Dizzie 

Deboekensalon 

Watleesjij.nu 

Boekenliefde 

Geen enkele 

Anders, namelijk… 

 

[23] Op welke manieren ben jij nog meer online actief als lezer? 

Ik doe mee aan een twitterleesclub 

Ik praat over boeken op twitter 

Ik ben lid van een facebookgroep over boeken 

Ik heb zelf een faceboekgroep over boeken opgericht 

Ik heb zelf een boekenblog of tumblr 
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Ik volg andere boekenbloggers of –tumblrs 

Ik maak zelf boekenvlogs 

Ik volg andere boekenvloggers 

Ik ben lid van een forum waar ik over boeken praat 

Ik praat over boeken op instagram 

Niet op mij van toepassing 

Anders, namelijk: 

 

Pagina 11: 

[24] Ben je lid van een fysieke leesclub? 

Nee, ik ben geen lid van een leesclub 

Ja, ik ben lid van één leesclub 

Ja, ik ben lid van twee leesclubs 

Ja, ik ben lid van drie leesclubs 

Ja, ik ben lid van meer dan drie leesclubs 

 

Nee: pagina 13 

Ja: pagina 12 

 

Pagina 12: 

[25] Van wat voor soort leesclub ben je lid? 

Van een leesclub van een bibliotheek 

Van een leesclub van een boekhandel 

Van een zelf opgerichte leesclub, die niet onder een organisatie valt 

Van een Senia-leesclub 

Van een leesclub van een andere seniorenorganisatie, namelijk… 

Van een Boekentaal Mondiaal-leesclub 

Van een leesclub van een andere vrouwenorganisatie, namelijk…. 

Van een leesclub van Stichting Literatuurclubs Drenthe (SLD) 

Anders, namelijk:  

 
 

 

Pagina 13: 

[26] Heb je ooit overwogen om lid te worden van een fysieke leesclub? 

Ja, maar er was er geen in de buurt 

Ja, maar de afspraken van de groep waren niet haalbaar voor mij 

Ja, maar ik vond de groep niet zo leuk 
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Ja, maar ik heb er geen tijd voor 

Ja, maar ze lazen niet de boeken die ik leuk vond 

Ja, maar ze bespraken andere onderwerpen dan mij interesseerde 

Nee 

Ja, maar anders namelijk… 

 
 

 

 

Pagina 14: 

[27] Dit was het einde van de vragenlijst. Bedankt! Heb je nog een vraag of 

opmerking? Laat het mij dan hier weten: 

 

[28] Wil je kans maken op een boekenpakket? Vul dan hieronder je e-mailadres 

in (niet verplicht): 

 

 


