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Abstract
Young adult literature (YA) is written especially for young adults – hence the name – but the
actual audience in America turned out to be much larger. 55% of the readers is over 18 and
most of these readers are even over 30. The target audience of Dutch young adult literature
are people between the ages of 15 and 25 years old, but many Dutch and Flemish adults also
seem interested in these books. This theses addresses the question: who is the reader of Dutch
young adult literature?
The paratexts of 12 YA books were analyzed to determine if the intended reader
differs from other target audiences and can indeed be described as a young adult. To find out
who the actual readers are and why they read YA books, 815 readers who marked at least one
of these books as ‘read’ on Dutch book cataloging website Hebban answered a questionnaire
about their background, their reading habits and their reasons for reading young adult
literature.
While the intended reader could indeed be described as a young adult, only 36.56% of
the actual readers was between 15 and 25 years old. 62.34% was older, 1.10% younger.
Readers of all ages read these books because of the appealing themes, the refreshing way
frequently used topics were addressed, the recognizability of the experiences of the
characters, because there were many young adult books in their favorite genres and because it
is educational to read about the struggles of young adults. One of the most important reasons
for readers over 35 to read these books is that they would have liked to read them when they
were young adults themselves. For readers between 26 and 35 this was less important. This
reading motive got an equal score from them as the reading motive of liking to read fiction
written especially for readers of their age got from the 15 to 25 year olds. Overall all readers
appreciate that these books exist now, but readers above age 35 feel like they have missed out
the most and read the books they wanted to read as young adults later in life. 93.99% also
reads books for other target audiences (children’s literature and/or adult fiction), so having a
broad taste and reading all kinds of fiction, including young adult literature, is also a reason to
read young adult literature.
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1. Inleiding
In 2012 bleek uit een marktonderzoek van de Amerikaanse firma Bowker, die uitgevers,
auteurs en boekverkopers helpt hun klanten beter te bedienen, dat meer dan de helft van de
lezers van youngadultliteratuur minder jong is dan de aanduiding voor het soort boeken dat
door hen gelezen wordt doet vermoeden: 55% van de lezers is ouder dan 18 jaar, en het
grootste deel daarvan is zelfs 30 tot 44 jaar oud. Hoewel het onderzoek gedaan werd onder
kopers van deze boeken bleek dat deze volwassenen ze niet enkel voor anderen kochten. Toen
gevraagd werd naar de reden voor de aankoop gaven de meeste kopers aan het boek voor
zichzelf gekocht te hebben.1
Ook in de Nederlandstalige boekenwereld lijken veel volwassenen naar deze
inmiddels ontzettend populaire boeken te grijpen. Op Hebban, de grootste Nederlandstalige
boekensite en lezerscommunity, waar leden kunnen lezen over boeken en kunnen bijhouden
wat ze lezen, verschijnen wekelijks nieuwe artikels over youngadultliteratuur die geschreven
zijn door de redactie of door leden. De lezers die reacties achterlaten zijn vaak ouder dan 25
jaar. De 459 volgers van de door Hebban opgerichte Genreclub voor Young Adult, die bestaat
uit vrijwilligers die eigen artikels over deze boeken schrijven, behoren ook niet altijd tot de
eigenlijke doelgroep van youngadultliteratuur.2
Oudere lezers lijken dus interesse te hebben in boeken die geschreven zijn voor een
jongvolwassen publiek. Waarschijnlijk lezen en waarderen ze deze boeken zelfs. Als dit het
geval is dan worden youngadultboeken gelezen door een groter publiek dan waar ze op
gericht zijn. In dit onderzoek worden de Nederlandse en Vlaamse lezers van
youngadultliteratuur in beeld gebracht en wordt onderzocht waarom zij deze boeken lezen.
1.1 Youngadultliteratuur, crossoverliteratuur en coming-of-age-verhalen
In de Verenigde Staten is youngadultliteratuur al in opkomst vanaf het eind van de jaren
zestig, maar in de Nederlandse boekenwereld werd deze term pas recent geïntroduceerd. In
2010 wijdde Literatuur zonder leeftijd, een publicatiereeks over kinder- en jeugdliteratuur, er
een themanummer aan. Onderwijsspecialist en jeugdliteratuurrecensent Bea Ros stelde in het
voorwoord dat de term destijds al niet meer weg te denken was uit de Nederlandstalige
boekenwereld, maar dat twee jaar eerder nog nauwelijks iemand ervan gehoord had.
Youngadultliteratuur werd in korte tijd erg populair. Volgens Ros gaat het om boeken
die specifiek voor lezers in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 25 jaar geschreven zijn. Deze
lezers bevinden zich in het diffuse gebied tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur.
Youngadultliteratuur is dus eerst en vooral een leeftijdsaanduiding. Deze literatuur is
inhoudelijk verbonden aan een specifieke leeftijd en levensfase: de adolescentie of
jongvolwassenheid. De lezers die de doelgroep vormen van deze boeken zijn jong en toch ook
bijna volwassen. De levensfase waarin zij zitten biedt genoeg stof voor verhalen.3 Linda
Ackermans, die promoveert op het fenomeen youngadultliteratuur, specificeert het nog meer
door youngadultliteratuur te beschouwen als een categorie boeken die omwille van diverse
tekstkenmerken of gebruikersafspraken geschikt bevonden werd voor jongeren tussen
grofweg 15 en 22 jaar.4
NBD Biblion, de instantie die onder meer voor de bibliotheken vaststelt voor welke
leeftijdscategorie een nieuw boek bedoeld is en binnen welk genre het valt, sluit zich aan bij
deze definities en gebruikt youngadult bij het labelen van boeken als een leeftijdscategorie en
niet als een genre. Naar aanleiding van een onderzoek naar youngadultliteratuur introduceerde
1
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Biblion in 2011 voor deze boeken het bibliotheeketiket D. Hiermee werden de bestaande
leeftijdscategorieën A (leeftijdscategorie 5 tot en met 8 jaar), B (leeftijdscategorie 9 tot en met
12 jaar), C (leeftijdscategorie 13 tot en met 15 jaar) en V (leeftijdscategorie volwassenen)
uitgebreid met de leeftijdscategorie 16 jaar en ouder.5 Opvallend genoeg werd er geen
bovengrens vastgesteld, waarmee Biblion uit lijkt te willen dragen dat deze boeken volwassen
lezers ook aan zouden kunnen spreken.
Hoewel youngadultliteratuur dus nadrukkelijk geen genre is, werd het aanvankelijk
wel als zodanig behandeld. Dit heeft alles te maken met de spraakverwarring die veroorzaakt
werd door verwante termen als crossoverliteratuur en adolescentenroman, die meerdere
betekenissen hebben die door elkaar gebruikt werden.6 Omdat hier soms ook
youngadultboeken mee worden bedoeld en omdat de opkomst van youngadultliteratuur gezien
moet worden binnen het grotere geheel van crossoverliteratuur is het nodig deze termen eerst
toe te lichten.
Redacteur van kinderboekenuitgeverij De Vier Windstreken en recensent
jeugdliteratuur bij Biblion Nathalie Bierhuizen legt in een artikel in Literatuur zonder leeftijd
uit over welke vier soorten literatuur het kan gaan als er gesproken wordt over
crossoverliteratuur. Op de eerste plaats worden met deze term boeken bedoeld die zowel door
kinderen als door volwassenen gelezen worden. Op de tweede plaats kan het gaan om boeken
die oorspronkelijk voor een bepaald publiek werden geschreven, maar die (ook) door een
andere groep worden gelezen. De boeken steken de grens tussen de doelgroepen over zonder
dat de auteur dit bewust nagestreefd heeft en worden door een ander publiek toegeëigend. Tot
slot wordt de term tegenwoordig vaak gebruikt als synoniem van coming-of-age-verhalen en
van youngadultliteratuur.7
Joyce Kraaijeveld bestudeerde in 2005 in het kader van haar studie aan de Universiteit
Utrecht het verschijnsel crossoverliteratuur. De resultaten van haar onderzoek werden
gepubliceerd in Literatuur zonder leeftijd. Kraaijeveld concludeerde dat de term
crossoverliteratuur beter niet meer gebruikt kon worden omdat hij zelfs destijds al te
verwarrend was. Kranten gebruikten hem voor jeugdboeken die ook een volwassen publiek
trekken, terwijl literaire tijdschriften er jeugdboeken mee bedoelden die dankzij zowel het
thema van de zoektocht naar de eigen identiteit als hun kwaliteit niet te onderscheiden zijn
van literatuur voor volwassenen.8 Ze stelde voor de boeken die door zowel kinderen als
volwassenen gelezen worden, of dit nou intentioneel is of niet, ‘dubbelpublieksboeken’ te
noemen. Dit dekt de lading van een boek dat lezers uit meerdere leeftijdscategorieën
aanspreekt. In navolging van haar voorstel wordt deze term hier gebruikt als dit soort boeken
bedoeld wordt. Vaak gaat het om jeugdboeken die een dubbel publiek trekken en dus om
volwassen lezers die jeugdliteratuur crossoverlezen. Het tegenovergestelde komt veel minder
vaak voor. Over het crossoverlezen van Nederlandstalige youngadultliteratuur weten we tot
dusver nog weinig zeker.
Kraaijeveld stelde daarnaast voor boeken die omschreven worden als
adolescentenromans voortaan adolescentenliteratuur te noemen.9 Bierhuizen heeft hier in haar
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artikel in Literatuur zonder leeftijd terecht kritiek op.10 Deze term is nog steeds verwarrend
omdat hij minder eenduidig is dan hij lijkt. Hij kan immers gebruikt worden voor boeken met
als thema opgroeien en voor youngadultliteratuur. In haar omschrijving van
adolescentenliteratuur is al terug te zien dat Kraaijeveld zelf ook niet helemaal grip heeft op
wat dit nou precies is, aangezien ze zowel het thema als de kwaliteit aanhaalt. Ze heeft het
overigens helemaal niet over youngadultliteratuur, waarschijnlijk omdat ze deze term niet
kende aangezien die vier jaar later pas langzaam bekend werd in de Nederlandstalige
boekenwereld. Ze lijkt zich zelfs niet bewust van het bestaan van dit soort boeken, hoewel ze
in haar eigen verwarring over de kwaliteit van adolescentenliteratuur wel op het juiste pad zit
als ze constateert dat deze boeken zowel binnen de jeugdliteratuur als de
volwassenenliteratuur terug te vinden zijn.11 Youngadultliteratuur past ook niet in het
onderscheid dat ze maakt tussen crossovers die gemaakt worden door de lezer (volgens haar
de dubbelpublieksboeken) en door de tekst (volgens haar de adolescentenliteratuur) omdat het
bij youngadultboeken juist gaat om boeken waarvan het thema en de tekst zijn afgestemd op
de geïntendeerde lezer.12
De geïntendeerde lezer is een concept dat geïntroduceerd is door de Duitse
literatuurwetenschapper Wolfgang Iser. Hij bedoelt hiermee de theoretische lezer aan wie de
tekst geadresseerd is, het idee van de lezer dat de auteur voor ogen had en op wie hij zich
richt. Er is veel over dit concept te zeggen en het is veel complexer dan hoe het nu
voorgesteld wordt, maar in dit onderzoek gaat het vooral om het aspect van de beoogde
doelgroep van een boek en dat is dan ook wat bedoeld wordt als deze term gebruikt wordt.
Tegenover de geïntendeerde lezer staat de reële lezer: de lezer die deel uitmaakt van het
literaire publiek en die buiten de tekst bestaat. Dit concept verwijst naar een daadwerkelijk
bestaand persoon, namelijk de lezer die in de praktijk de tekst leest.13 Bij niet-intentionele
dubbelpublieksboeken komen de geïntendeerde lezer en de reële lezer enkel overeen als het
beoogde publiek bereikt wordt. In de andere gevallen is er dus sprake van een mismatch.
Om verwarring te voorkomen worden de boeken met als centrale thema opgroeien die
Kraaijeveld bedoelde als ze het had over adolescentenliteratuur hier coming-of-age-boeken
genoemd. In tegenstelling tot bij youngadultliteratuur gaat het niet primair om verhalen voor
jongeren, maar om verhalen over jongeren: literatuur (voor kinderen, voor jongvolwassenen
of voor volwassenen) die de overgang van jongere tot volwassene, van young naar adult,
beschrijft.14 Natuurlijk zijn coming-of-age-verhalen en youngadultverhalen niet strikt te
scheiden. Het coming-of-age-proces zit in veel boeken die bedoeld zijn voor deze
leeftijdsgroep omdat de thematiek van het opgroeien en het ontdekken wie je bent bij uitstek
interessant is voor jongeren.15 Crossoverliteratuur wordt enkel gebruikt als parapluterm omdat
de opkomst van de verschillende soorten literatuur die hieronder vallen niet volledig los van
elkaar gezien kan worden en omdat andere onderzoekers dit onderscheid niet altijd maken.
Het ontstaan van crossoverliteratuur is een direct gevolg van de literaire emancipatie
van jeugdliteratuur en hangt samen met het vervagen van de grenzen tussen boeken voor
kinderen en boeken voor volwassenen. Omdat jeugdliteratuur sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw een hogere status heeft gekregen, pakken oudere lezers steeds vaker een
jeugdboek op.16 Dat volwassenen steeds meer plezier beleven aan het lezen van jeugdboeken
10
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werd volgens Bierhuizen in 1998 al geconstateerd en beschreven door redacteur en recensent
Peter van den Hoven en buitengewoon hoogleraar Kinder- en jeugdliteratuur Helma van
Lierop-Debrauwer. Ze gebruikten de term crossoverlezen destijds nog niet, maar beschreven
wel hoe dit fenomeen zich in de twintigste eeuw ontwikkelde.17 In hun recenter verschenen
hoofdstuk in de nieuwe, in 2014 gepubliceerde geschiedenis van de Nederlandstalige
jeugdliteratuur Een land van waan en wijs gaan ze hier uitgebreider op in.
Van Lierop-Debrauwer en Van den Hoven wijzen erop dat het onderscheiden van de
adolescentie, de periode tussen kindertijd en volwassenheid, pas dateert van het einde van de
negentiende eeuw. Het is de fase van het zoeken naar de eigen identiteit en van het
experimenteren, een thema dat dankbaar opgenomen werd in de literatuur. Ook volwassenen
voelden zich tot dit thema aangetrokken.18 In de eerste helft van de twintigste eeuw (19001945) werden er zowel voor jeugdige als voor volwassen lezers coming-of-age-boeken
geschreven over personages die de ontwikkeling van kind tot volwassene doormaakten. In die
eerste vorm waren ze minder zichtbaar, omdat de termen ‘meisjesboeken’ en ‘jongensboeken’
hier vaak voor gebruikt werden.19 Van Lierop-Debrauwer en Van den Hoven gebruiken voor
dit soort boeken ook de benamingen ontwikkelingsroman en het verwarrende crossoverfictie.
Ze stellen deze boeken waarin adolescentie het hoofdthema is gelijk aan youngadultliteratuur,
al erkennen ze dat het coming-of-age-thema ook in andere soorten boeken voorkomt.20
Verwarrend genoeg noemen Van Lierop-Debrauwer en Van den Hoven zowel de
coming-of-age-roman als de literatuur voor een jongvolwassen doelgroep genres. Omdat ze
hetzelfde thema – dat van het opgroeien tot volwassene en alles wat dit met zich meebrengt –
deelden, werden ze behandeld als een apart genre boeken, hoewel hier tegenin te brengen is
dat hetzelfde thema in meerdere genres voor kan komen. Dat boeken bepaalde specifieke
kenmerken delen is uiteraard nog niet genoeg om te spreken over een apart genre. In dit
onderzoek wordt het onderwerp opgroeien gezien als een thema, juist omdat het zich
manifesteert in boeken van verschillende genres en voor verschillende doelgroepen.
Nog steeds wordt youngadultliteratuur wel eens omschreven als een genre, maar dat is
toch niet helemaal juist. Dat de boeken bepaalde kenmerken delen is vooral een gevolg van
het feit dat ze voor een bepaalde doelgroep geschreven zijn, net zoals jeugdliteratuur en
volwassenenliteratuur bepaalde herkenbare kenmerken hebben omdat ze gericht zijn op een
specifieke groep lezers. Dat youngadultliteratuur een genre noemen problematisch is wordt al
snel duidelijk als je je realiseert dat boeken voor deze leeftijd in elk denkbaar genre
aangeboden worden, zoals ook geldt voor jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur. Biblion
erkende dit bij de introductie van het D-etiket en benadrukte dat boeken uit verschillende
genres hiervoor in aanmerking komen: thrillers, detectives, fantasy- en sciencefictionboeken,
chicklits, psychologische romans etc.21
In haar artikel over youngadultliteratuur legt universitair docent Vergelijkende
literatuurwetenschap Leah Philipps uit dat youngadultliteratuur een genre noemen de
bestaande indeling van genres overhoop schopt en dat het geen recht doet aan de
veelzijdigheid van de boeken. Ze gaat nog verder door te stellen dat hiermee de aard van
youngadultliteratuur ontkend wordt.22
Ackermans is het ermee eens dat youngadultliteratuur geen genre is omdat deze vorm
van literatuur alle genres omvat. Ze noemt echter wel enkele kenmerken die worden
toegeschreven aan youngadultromans. De boeken hebben een thematiek voor adolescenten: de
17
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hoofdpersonen worstelen met identiteit, zingeving en volwassenheid en maken een
ontwikkeling door. Het verhaal wordt daarnaast meestal verteld vanuit het perspectief van de
jongvolwassen protagonist(en), wiens/wier emoties centraal staan. Tot slot is het taalgebruik
authentiek en herkenbaar voor jongeren. Volgens Ackermans kunnen deze kenmerken ervoor
zorgen dat jongeren sneller gegrepen worden door een verhaal, omdat de inhoud en de wijze
waarop het vorm krijgt aansluit bij hun leven en wat zij daarbinnen als zinvol ervaren. Ze
benadrukt wel dat dit niet wil zeggen dat youngadultliteratuur niet vernieuwend is, geen
nieuwe werelden kan openen en stilistisch weinig uitdaging biedt; het betekent enkel dat deze
literatuur erop gericht is jongeren aan te spreken en te raken.23
1.2 Doelgroepdenken en het grensverkeerdebat
Hoewel youngadultliteratuur dus geen genre is in de zuivere zin van het woord, is het wel een
term die opzettelijk geïntroduceerd is om een deel van de literaire productie af te scheiden van
de rest op grond van bepaalde kenmerken. De vraag is dan wat het doel hiervan is.
Bierhuizen gaat in haar artikel in Literatuur zonder leeftijd uitgebreid in op het labelen
van boeken voor bepaalde doelgroepen en op het grensverkeerdebat (naar het Nederlandse
equivalent voor crossover): de discussie over het onderscheid en de scheidslijn tussen
jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur die werd gevoerd als gevolg van de literaire
emancipatie van jeugdliteratuur en het vervagen van de grenzen tussen boeken voor kinderen
en boeken voor volwassenen.24 Ze schrijft dat de scheiding tussen jeugdliteratuur en
volwassenenliteratuur vaak dwaas gevonden wordt omdat jongeren het niet op prijs stellen als
wordt gesteld dat ze te jong zijn voor volwassenenliteratuur en volwassen lezers jeugdboeken
op basis van deze scheiding af zouden kunnen schrijven omdat de boeken niet voor hen
bedoeld zijn.25
Bierhuizen haalt schrijver en vertaler Edward van de Vendel aan, die in 2000 stelde
dat de doelgroep jongeren niet bestaat als groep waar je een literaire voorkeur aan kunt
hangen. Hij wilde dat het doelgroepdenken werd losgelaten. Auteurs zouden zich volgens
hem bezig moeten houden met het schrijven van het beste boek dat ze kunnen schrijven in
plaats van na te denken over voor welke leeftijdscategorie hun boek geschikt is en uitgevers
zouden zich af moeten vragen hoe ze een zo groot mogelijke groep lezers kunnen bereiken.26
Het is natuurlijk waar dat schrijvers op de eerste plaats alles uit hun verhaal moeten
halen en zich niet moeten laten beperken door doelgroeplabels. Dat dit kwalitatief goede en
succesvolle boeken kan opleveren die door lezers van alle leeftijden gelezen worden bewijzen
dubbelpublieksboeken als de Harry Potter-reeks van J.K. Rowling en de Noorderlicht-trilogie
van Philip Pullman. Soms ontkomen auteurs er echter niet aan terug te vallen op het
doelgroepdenken. Als de eerste versie af is kan het voor hen zinvol zijn om te evalueren voor
wie ze het verhaal geschreven hebben en de thematiek en schrijfstijl meer op deze doelgroep
af te stemmen zodat zij er zo veel mogelijk plezier aan beleven. Sommige boeken spreken nou
eenmaal overduidelijk primair een bepaalde groep lezers aan, en niet elk boek heeft de
potentie om een dubbelpublieksboek te zijn – en dat hoeft ook helemaal niet. Het is prima dat
ze vooral in de smaak vallen bij een bepaalde groep lezers. Dit betekent natuurlijk niet dat
deze boeken niet door lezers uit andere doelgroepen gelezen en leuk gevonden kunnen
worden. Boeken die op verschillende niveaus gelezen kunnen worden door verschillende
groepen lezers zijn echter in de minderheid. Bovendien zou je zelfs kunnen stellen dat een
auteur zich juist bewust moet zijn van de mogelijke doelgroepen als dit het doel is.
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Voor uitgevers ligt het nog gecompliceerder. De meeste medewerkers van uitgeverijen
hebben ongetwijfeld oprecht hart voor boeken, maar een uitgeverij is in de eerste plaats een
commercieel bedrijf dat zo veel mogelijk boeken moet verkopen om voldoende omzet te
genereren en te kunnen blijven bestaan. Bij regulier uitgegeven boeken is het uiteindelijk de
uitgever die het boek in de markt zet en die uitdraagt hoe het door het grote lezerspubliek
gezien moet worden. Hierbij moet een goede balans worden gezocht tussen het boek
aanprijzen voor de juiste doelgroep en het meepakken van een zo groot mogelijk bijpubliek
dat het boek mogelijk ook kan waarderen.
In de afgelopen jaren heeft er een opvallende verschuiving plaatsgevonden in de visie
op jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur en in hoeverre deze van elkaar verschillen die te
verklaren is vanuit de veranderingen in de maatschappij. Aan het begin van deze eeuw, de
periode waarin Van de Vendel deze uitspraak deed, was de consensus dat jeugdliteratuur bijna
volledig of zelfs helemaal gelijk te stellen is aan volwassenenliteratuur. Dit past in het beeld
van het vervagen van de grenzen door het opkomen van crossoverlezen. Vanaf 2008 zijn er
echter steeds meer onderzoekers die op de verschillen wijzen.27 Dit valt opvallend genoeg
samen met de opkomst van youngadultliteratuur in de Nederlandstalige boekenwereld. Het is
niet toevallig dat dit label succesvol werd in een periode waarin de voordelen van het
doelgroepdenken weer werden erkend. Paradoxaal genoeg breekt het onderscheiden van een
aparte categorie boeken voor jongvolwassenen enerzijds de oude indeling in leeftijdsgroepen
op en zorgt het tegelijkertijd voor een nieuwe scheidslijn tussen jeugdliteratuur en
volwassenliteratuur.
Hoewel literatuur inderdaad niet gebonden hoeft te zijn aan doelgroepen, zoals ook
criticus en docent kinder- en jeugdliteratuur Joke Linders bepleit, kan het nuttig zijn
categorieën te onderscheiden. Lezers houden zich in de praktijk immers graag vast aan
labels.28 Hierbij lijkt het wel van belang dat het aantal categorieën beperkt blijft, er geen
waardeoordeel aan gehangen wordt en geaccepteerd wordt dat sommige boeken gewoonweg
niet in een hokje geplaatst kunnen worden. De vraag voor wie een boek bedoeld is wordt
altijd gesteld, ook als een boek als leeftijdsloos in de markt wordt gezet. Harry Potter en de
Noorderlicht-trilogie ontkwamen hier ook niet aan, terwijl de boeken door zowel kinderen als
volwassenen gelezen werden. Misschien werd de neiging er een label op te plakken daardoor
juist nog wel groter. Mensen proberen nou eenmaal overzicht te creëren in het grote aanbod
aan boeken en hebben daarbij de intuïtieve neiging om onderscheid te maken tussen
jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur. Dit blijkt wel uit het feit dat de boekhandel en
bibliotheek nog steeds categoriseren en dat er zelfs speciale afdelingen en labels zijn
geïntroduceerd voor youngadultliteratuur. Dat doen ze omdat er duidelijk behoefte aan is.
Marieke Deinum sloot in 2010 haar master aan de Rijksuniversiteit Groningen af met
een onderzoek waarin de vraag centraal stond of en hoe kasten met boeken die jongeren
aanspreken de overgang van C-boeken naar volwassenenliteratuur kunnen bevorderen. Ze
concludeert dat jongeren het lastig vinden boeken te vinden die geschikt zijn voor hen; ze zijn
de kinderboeken ontgroeid, maar zijn nog niet toe aan de soms ingewikkelde boeken die op de
volwassenafdeling staan. Ook vinden ze het moeilijk uit het enorme aanbod daar verhalen te
kiezen die aansluiten bij hun belevingswereld en leesniveau.29 Ros ziet het feit dat het label
youngadultliteratuur een leeftijdsaanduiding is en dat het tevens als handig
marketinginstrument gebruikt kan worden dan ook juist als een groot voordeel: boeken
kunnen hierdoor specifiek voor een bepaalde groep in de markt gezet worden.30
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In haar scriptie over dubbeluitgaven als crossovers, dubbelpublieksboeken die in een
verschillende versie voor kinderen en volwassenen zijn uitgegeven, beschrijft masterstudente
Laura Bostoen (Universiteit Gent) hoe onder andere de Vlaamse jeugdboekenauteurs Marita
De Sterck en Annelies De Waele denken over het labelen van jeugdliteratuur.31 Hoewel ze
zich uitspreken tegen het opdelen van deze boeken in te smalle leeftijdscategorieën, zien ze
wel de voordelen van ruime labels, met name als er geen bovengrens op geplakt wordt. De
Waele stelt dat labels als 15+ en youngadult uitnodigend kunnen werken omdat vooral
meisjes enorm opwaarts lezen. Ze lezen boeken die eigenlijk bedoeld zijn voor oudere lezers
en een dergelijke aanduiding is dan een teaser. De Waele ontkracht het idee dat jongeren zich
af zouden zetten tegen het label youngadult. Ze ervaarde dat specifiek deze term – in
tegenstelling tot de aanduiding ‘adolescenten’ – wel gewaardeerd wordt door jongeren.
Daarnaast haalt ze ook het argument dat volwassen lezers op basis van deze aanduiding de
boeken af zouden schrijven onderuit. Volgens haar voelen ze juist minder weerstand tegen dit
label dan tegen vergelijkbare termen en kan het het crossoververkeer zelfs bevorderen. De
Sterck sluit zich hierbij aan. Zij denkt dat het label youngadult zowel jongeren als
volwassenen kan aantrekken.
De Waele concludeert dat labels kunnen dienen als wegwijzers die wie er behoefte aan
heeft kunnen helpen een weg te vinden in het immense aanbod aan boeken.32 Dit geldt
uiteraard net zozeer voor (jonge) lezers als voor leesbevorderaars als ouders en leerkrachten
die in moeten schatten welke boeken zij een kind aan moeten raden. Voor uitgevers is het
andersom een handige manier om een boek voor een specifieke doelgroep in de markt te
zetten. Als het dan uiteindelijk door een breder publiek gelezen en gewaardeerd blijkt te
worden, dan is dat uiteraard alleen maar voordelig.
Het labelen van boeken is ook prettig voor boekhandelaren en
bibliotheekmedewerkers, die lezers boeken willen aanraden waar zij van zullen genieten –
ook als ze deze zelf nog niet gelezen hebben en ze op basis van het onderwerp en de
doelgroep van een boek moeten beoordelen of het geschikt is voor een lezer – en die er
(financieel) belang bij hebben dat deze boeken in hun winkel of bibliotheek gevonden worden
door de juiste groep lezers. Dit vergroot immers de kans dat deze boeken gelezen worden
door de lezer die de auteur voor ogen had en dit is weer grotendeels bepalend voor het succes
van het boek. Een boek dat niet bij de beoogde groep lezers maar bij een totaal andere groep
terechtkomt, loopt ondanks de hoopvolle uitspraken van De Sterck en De Waele toch het
risico niet op waarde geschat te worden als het gelezen wordt als iets wat het niet is. Het is
immers onzinnig om het gemiddelde jeugdboek te beoordelen alsof het een boek voor
volwassenen is, omdat het gericht is op een andere groep lezers – wat dan weer niet wil
zeggen dat deze groep het per definitie niet kan waarderen. Het is echter van belang je ervan
bewust te zijn voor wie een boek dat je leest bedoeld is en het als dusdanig te beoordelen.
Dit blijkt al uit de rol die de paratekst speelt bij onze visie op een (nog ongelezen)
tekst. Een boek is namelijk meer dan enkel het verhaal. Alles er omheen – zoals de titel, de
auteursnaam, leeftijds- en genrelabels, de kaft, eventuele voorwoorden of illustraties – draagt
bij aan onze perceptie en duiding ervan. De Franse literatuurwetenschapper Gerard Genette
noemt dit de paratekst. Voordat je een tekst gaat lezen zegt de paratekst er al iets over.33 De
paratekstuele elementen hebben daarmee een sturende rol. De auteur en de uitgever zijn
verantwoordelijk voor de paratekst. Het is met name de uitgever die uiteindelijk bepaalt hoe
de tekst gepresenteerd wordt en welke informatie waar en op welke manier verstrekt wordt.
Zo openbaart de paratekst de intentie van de uitgever. Dit is ook de hoofdfunctie van genreen leeftijdslabels: ze geven aan het publiek prijs hoe de tekst gezien moet worden. Met deze
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labels wil de uitgever niet zeggen dat een boek bijvoorbeeld een youngadultboek ís (dat blijft
een construct, een label dat we om praktische redenen zelf bedacht hebben), maar de lezer
wordt wel uitgenodigd de tekst als zodanig te beschouwen.34 Via de paratekst doet een boek
dus een concreet voorstel over de geïntendeerde lezer. Als lezer ben je altijd vrij dit voorstel
af te slaan en het boek ook te lezen als je niet tot het beoogde publiek behoort, maar daarmee
blijft dat voorstel nog steeds staan.
Hoewel Bierhuizen kritisch durft te kijken naar het doelgroepdenken concludeert ook
zij uiteindelijk dat dit wel degelijk nut heeft. Het afmeten van jeugdliteratuur aan de
maatstaven van volwassenenliteratuur zal deze boeken volgens haar geen goed doen. Nog al
te vaak worden boeken voor jeugdige lezers immers als minderwaardig beschouwd.35
Hetzelfde geldt voor youngadultliteratuur, die zich op bepaalde punten bewust onderscheidt
van jeugd- en volwassenenliteratuur.
Het gevaar van boeken bewust of onbewust foutief labelen is evident: lezers krijgen
niet wat ze verwachten en worden teleurgesteld of de boeken geven een verkeerde indruk van
wat (in dit geval) youngadultliteratuur precies is. In beide gevallen kan dit ongewenste
gevolgen hebben voor de lezers voor wie deze boeken bedoeld zijn. Het kan er zelfs toe leiden
dat ze denken dat er geen boeken zijn die hen aanspreken en dat ze stoppen met lezen in hun
vrije tijd.
Hoogleraar Engelse letterkunde en YA-auteur Chris Crowe specialiseerde zich in
youngadultliteratuur. In een column hierover in The English Journal legt hij uit waarom deze
boeken nodig zijn en waarom het onwenselijk is dat dit label op de verkeerde boeken geplakt
wordt. Boeken die eigenlijk voor volwassenen geschreven zijn of klassiekers die als
youngadult gepresenteerd worden kunnen jongeren afschrikken omdat ze vaak te moeilijk of
te saai voor hen zijn. Ze staan te ver van de belevingswereld van jongeren af. Boeken die voor
jongere kinderen bedoeld zijn geven dan weer de indruk dat deze literatuur kinderachtig is. De
term ‘jeugdliteratuur’ is volgens hem sowieso problematisch omdat boeken die niet voor
volwassenen zijn in alle soorten en maten bestaan, van boeken met enkel plaatjes tot redelijk
ingewikkelde romans. Er is dus een aparte categorie nodig voor boeken voor
jongvolwassenen. Het label youngadultliteratuur is op zich nuttig omdat het jongeren kan
helpen geschikte boeken te vinden en zo te blijven lezen.36 Dit is wat youngadultliteratuur zo
waardevol maakt. Het wordt belangrijk gevonden dat jongeren plezier krijgen of blijven
houden in lezen en de algemene consensus is dat youngadultliteratuur hierbij kan helpen. Dat
is dan ook precies de reden waarom het label youngadult heel bewust in het Nederlands
taalgebied geïntroduceerd is.
1.3 De introductie van youngadultliteratuur in de Nederlandstalige boekenwereld
Ros schrijft in een themanummer van Literatuur zonder leeftijd dat de term
youngadultliteratuur is overgenomen uit de Verenigde Staten, waar onder deze naam in
boekhandels aparte afdelingen waren ingericht met boeken die bedoeld waren voor
jongvolwassenen. Deze afdelingen waren zo succesvol dat de filialen van een grote
boekhandelketen gemiddeld 74 planken met youngadultboeken hadden. Geïnspireerd hierdoor
introduceerde Lemniscaatdirecteur Jean Christophe Boele de term in september 2009 in
Nederland tijdens de (inmiddels verdwenen) boekenbeurs Manuscripta. Hij hoopte meer
jongeren aan het lezen te krijgen of te houden door boeken aan te bieden die geschikt zijn
voor hen en dacht dat dit label hen kon helpen deze boeken te vinden. Geheel belangeloos was
dit natuurlijk niet. Zoals eerder beschreven zijn uitgevers uiteindelijk toch commerciële

34

Genette 1997, pp. 10-11
Bierhuizen 2016, p. 79
36
Crowe 1998, pp. 120-121
35

12

bedrijven en wilde hij waarschijnlijk ook gewoonweg meer boeken uit zijn fonds verkopen
aan deze tot op dat moment moeilijk te bereiken doelgroep.
Voor middelbare scholieren (jongeren van gemiddeld twaalf tot achttien jaar), die
langzaam de jeugdboeken ontgroeien, was het tot die tijd lastig geschikte boeken te vinden op
de volwassenafdeling van boekhandels en bibliotheken, terwijl zij ook het stadium van het
lezen van jeugdboeken voorbij waren. Ondanks het vervagen van de grenzen tussen
jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur vielen zij dus tussen de wal en het schip; hoewel er
geschikte boeken voor hen waren, konden zij deze vaak niet vinden omdat er geen apart label
voor was en de boeken geen eigen plek hadden in de boekhandel of bibliotheek.37
In haar onderzoek naar de overgang van C-boeken naar volwassenenliteratuur
concludeert Deinum dat het problematisch is dat veel boeken die geschikt waren voor
jongvolwassenen op de kinderafdeling stonden, waar jongeren zich niet meer thuis voelen, of
op de volwassenafdeling, waar jongeren ze niet kunnen vinden. Ze stelde voor
jongerenafdelingen te maken met crossoverkasten. Deze zouden volgens haar boeken moeten
bevatten van zowel de jeugdafdeling als de volwassenafdeling die aantoonbaar graag gelezen
worden door jongeren.38 Haar onderzoek, dat door Ros aangehaald wordt in het
themanummer van Literatuur zonder leeftijd, had veel impact. Biblion, niet geheel toevallig
destijds nog de uitgever van deze publicatiereeks, verwees ernaar in het bericht over de
introductie van het D-etiket, waarmee gesuggereerd wordt dat dit onderzoek een grote rol
gespeeld heeft bij de beslissing om dit nieuwe etiket in te voeren. Boeken voor een
jongvolwassen doelgroep kregen dit etiket om ze makkelijker vindbaar te maken voor
jongeren van vijftien jaar en ouder.
De crossoverkasten die Deinum graag in elke bibliotheek zou zien kwamen er ook. In
de praktijk werden hier aanvankelijk nog vooral coming-of-age-boeken voor lezers van alle
leeftijden in gezet.39 Dat waren dan ook grotendeels de boeken die Deinum geschikt achtte om
de boekenkasten van de jongerenafdelingen te vullen.40 Met de razendsnelle opkomst van
echte youngadulttitels die ook als zodanig in de markt werden gezet, waarvan De
Hongerspelen van Suzanne Collins (2008, dystopisch) en Ik geef je de zon van Jandy Nelson
(2015, realistisch) bekende voorbeelden zijn, is hier inmiddels verandering in gekomen. De
kasten staan inmiddels vol met vooral veel realistische boeken, thrillers en
verbeeldingsliteratuur waarin jonge personages zichzelf moeten leren kennen en moeten
vechten voor wat ze belangrijk vinden.
In navolging van de opkomst van jongerenafdelingen in bibliotheken werd er ook in
boekhandels een begin gemaakt met het duidelijk in de markt zetten van boeken die voor
jongvolwassenen bedoeld zijn. Ros schrijft dat het in 2010 nog niet was gelukt in Nederland,
naar Amerikaans voorbeeld, in alle boekhandels aparte afdelingen voor deze doelgroep in te
richten, maar dat hier wel plannen voor waren.41 Tien jaar later is de situatie heel anders en is
het zelfs moeilijk boekhandels te vinden die geen aparte kast met youngadultliteratuur
hebben.
Youngadultliteratuur is inmiddels buitengewoon populair. De boeken worden veel
gekocht en artikelen erover worden veel gelezen. Zowel het (oorspronkelijk) anderstalige als
het oorspronkelijk Nederlandstalige aanbod aan youngadultliteratuur is groot. Hoewel Van
Hensbroek enkel ruimte zag voor realistische romans met een coming-of-age-thema die als
opstapje naar literatuur voor volwassenen konden fungeren – de boeken uit zijn eigen fonds –
is youngadultliteratuur uiteindelijk breder ingevuld doordat concurrerende uitgevers ook
37
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andere genres voor deze doelgroep in hun fonds opnamen.42 Uit een Amerikaans onderzoek
naar de boekenmarkt voor tieners bleek dat in 2009 realistische literatuur weliswaar
overheerste binnen de youngadultliteratuur, maar dat andere genres als fantasy, sciencefiction,
horror, thrillers, historische fictie, (auto)biografische verhalen en non-fictie toen ook al terug
te vinden waren in bestsellerlijsten en lijsten met boeken die belangrijke prijzen wonnen.43 In
Nederland bestaat het aanbod ook uit verschillende genres.
Het coming-of-age-thema wordt nog steeds in veel youngadultboeken gebruikt. Het
manifesteert zich ook in andere soorten boeken dan de realistische roman, bijvoorbeeld in
verbeeldingsliteratuur. J.K. Rowlings Harry Potter (1997-2007) en Philip Pullmans
Noorderlicht-trilogie (1995-2000) worden gezien als vroege voorbeelden die exemplarisch
zijn voor fantastische literatuur met een coming-of-age-thema (hoewel het dus discutabel is of
deze specifieke boeken onder youngadultliteratuur vallen of dat het eerder
dubbelpublieksboeken zijn). Een recenter en treffender voorbeeld als het gaat om
youngadultliteratuur is de Hongerspelen-trilogie van Suzanne Collins (2008-2010). In deze
verhalen zijn het fantastische plot en het thema van de groei naar volwassenheid met elkaar
verweven. In werelden waarin de personages niet kunnen vertrouwen op de oprechtheid van
volwassenen of de goedheid van de samenleving moeten ze hun eigen morele code
ontdekken. Dat de wereldorde in veel van dit soort boeken verstoord is, maakt de keuzes die
de personages maken voor hun eigen toekomst en die van anderen des te urgenter. De
zoektocht naar hun eigen identiteit loopt parallel aan hun strijd voor de ideale samenleving.44
1.4 Vervagende grenzen
Dat youngadultliteratuur juist in de afgelopen periode opkwam en snel succesvol werd heeft
alles te maken met veranderingen in de maatschappij. Julie van de Schoor sloot in 2013 haar
master Jeugdliteratuur aan de Universiteit van Tilburg af met een masterscriptie over
adolescentie in youngadultliteratuur. Ze schetst in Literatuur zonder leeftijd de veranderingen
rondom adolescentie in de samenleving en gaat na hoe deze weerspiegeld worden in
literatuur. Van de Schoor concludeert dat de huidige visie op volwassenheid sterk aan
verandering onderhevig is omdat de maatschappij vraagt om flexibiliteit. Dit is in strijd met
de kenmerken die voorheen gezien werden als typerend voor volwassenheid: houvast en
standvastigheid. Dit maakt mensen echter niet minder volwassen. Ze kunnen gewoonweg
steeds meer zelf beslissen aan welke zaken ze prioriteit geven. De mijlpalen die voorheen
golden bestaan nog, maar de focus ligt op het zelf kiezen waaraan je belang wil hechten. Voor
iedereen betekent de volwassen status dan ook iets anders.45
Door de veranderende blik op volwassenheid wordt ook anders gekeken naar
adolescenten. Jongvolwassenen bevinden zich tussen twee levensfasen in. Ze zijn geen kind
meer, maar worden ook nog niet beschouwd als volwaardige volwassenen. Het vormen van
een eigen cultuur helpt hen zich te onderscheiden van volwassenen en draagt bij aan het
vinden van een plaats in de maatschappij. In deze levensfase gaan jongvolwassenen op zoek
naar zichzelf. Ze moeten achterhalen wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Jonge twintigers
uit de westerse samenleving zijn de adolescentie ontgroeid, maar nemen ook nog niet volledig
deel aan het volwassen leven. Na de adolescentie is daardoor een fase ontstaan die gezien kan
worden als verlengde adolescentie, waarin jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen en ze
realistische toekomstplannen kunnen maken. Deze fase van emerging adulthood doorlopen
jongeren grofweg tussen de 18 en de 25 jaar. De fase wordt gekenmerkt door een hoge mate
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van verandering, experimenteren en instabiliteit. Hij lijkt op de adolescentie, maar het verschil
is dat jongeren beslissingen nemen voor de lange termijn.46
Het ontstaan van deze nieuwe levensfase is terug te zien in de toenemende populariteit
van youngadultliteratuur. Deze boeken zijn bedoeld voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar
en daarmee zijn ze gericht op lezers die de fase van adolescentie of emerging adulthood
doorlopen. In de boeken komen verschillende visies op volwassenheid naar voren en er wordt
gereflecteerd op maatschappelijke normen en waarden. De jonge hoofdpersonen proberen de
volwassen wereld te begrijpen. De verhalen draaien om de overgang van kind naar
volwassene en daarmee samenhangend om de zoektocht naar je eigen identiteit en het leren
omgaan met je veranderende rol in de samenleving. De laatste twee kwesties zijn echter niet
alleen voor jongeren relevant; ook volwassenen krijgen hier in de huidige samenleving mee te
maken. Door de veranderende maatschappij wegen zij voortdurend af welke rol ze in willen
nemen.47
Er kunnen interessante parallellen getrokken worden tussen het ontstaan van deze
nieuwe levensfase en de opkomst van youngadultliteratuur. Enerzijds worden de grenzen
tussen de adolescentie en het volwassen leven vager terwijl anderzijds het onderscheiden van
een nieuwe levensfase benadrukt dat er sprake is van een verschil. Tegelijkertijd zijn er geen
harde regels; deze levensfase kan op eerdere leeftijd beginnen en tot op oudere leeftijd
doorlopen en de duur varieert. Bovendien gaat een overgang vaak geleidelijk en is het
mogelijk dat kenmerken van meerdere levensfasen van toepassing kunnen zijn op dezelfde
persoon en liggen deze kenmerken soms zelfs in elkaars verlengde. Daarnaast is de visie op
volwassenheid dus ook veranderd. Sommige kenmerken van de emerging adulthoodlevensfase kunnen ook horen bij wat tegenwoordig gezien wordt als volwassenheid. Zo zijn er
volwassenen die wel vastigheid hebben op het gebied van werk, wonen en de liefde, maar die
er tegelijkertijd bewust voor kiezen zich (nog) niet vast te leggen op een of meerdere van de
andere vlakken. Het vinden van een vaste baan, het kopen van een huis of je aan een
levenspartner verbinden door middel van een huwelijk zijn niet langer zaligmakend. Er is
ruimte om het volwassen leven anders in te vullen terwijl je wel gewoon gezien wordt als een
volwassene.
Ook binnen de literatuur is er sprake van een trend waarin de grenzen tussen
jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur vervagen. Hierbinnen neemt youngadultliteratuur een
vreemde plaats in door de grenzen tegelijkertijd neer te halen en te versterken. Er is immers
een nieuwe soort literatuur ontstaan die tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur in zit
en die een brug kan vormen hiertussen. Vaak wordt gedacht dat youngadultliteratuur gelezen
wordt door jongeren die de jeugdliteratuur ontgroeid zijn, maar die nog niet toe zijn aan
boeken voor volwassenen. Inmiddels zijn er echter steeds meer redenen om te vermoeden dat
niet alleen de geïntendeerde lezers deze boeken verslinden, maar dat ook volwassenen
youngadultliteratuur crossoverlezen. Uit de leeftijd van de leden van Hebban die de
Genreclub voor Young Adult volgen of die reageren op artikels over youngadultliteratuur kan
voorzichtig de conclusie getrokken worden dat er vanuit oudere doelgroepen interesse is voor
deze literatuur en dat ze de boeken waarschijnlijk zelfs lezen en waarderen. Het
marktonderzoek van Bowker bewijst dat dit in elk geval opgaat voor Amerikaanse lezers.
De belangstelling van volwassenen voor literatuur die voor een jongere doelgroep is
geschreven past binnen de recente ontwikkelingen in de maatschappij en de boekenwereld. In
haar boek The Crossover Novel stelt hoogleraar moderne Engelse literatuur Rachel Falconer
dat steeds meer volwassenen jeugdboeken crossoverlezen, maar dat hier aanvankelijk op
neergekeken werd omdat jeugdliteratuur lange tijd als minderwaardig gezien werd. Het lezen
van kiddult fiction, boeken die gelezen worden door volwassenen die een ‘kinderlijke’ smaak
46
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hebben (kiddults), werd vaak gezien als iets wat afgekeurd moet worden. Toch laten
volwassenen zich er hierdoor zeker niet van weerhouden te lezen wat ze willen lezen, ook als
dit jeugdliteratuur is. Volgens Falconer is het crossoverlezen van jeugdliteratuur te verklaren
vanuit het flexibeler worden van concepten als jeugdigheid en volwassenheid. Hierdoor wordt
het normaler gevonden dat volwassenen hun innerlijke kind op sommige vlakken omarmen.
Dit komt tot uiting in hun literaire voorkeur.48 Toch kan het opmerkelijk genoemd worden dat
juist youngadultboeken nu ook door lezers van andere leeftijdsgroepen gelezen lijken te
worden. Deze categorie werd immers geïntroduceerd om de moeilijk bereikbare groep van
jongvolwassenen aan het lezen te krijgen en houden en de boeken zijn dan ook bedoeld om
deze leeftijdsgroep aan te spreken.
Aan de andere kant zou het volkomen logisch zijn. Dit nieuwe type literatuur dat in het
verlengde ligt van jeugdliteratuur en dat ook veel raakvlakken heeft met
volwassenenliteratuur is immers ook een volwaardige categorie op zich. Jongvolwassenen
hoeven youngadultliteratuur niet als brug te gebruiken; ze kunnen er ook voor kiezen meteen
de overstap van jeugdliteratuur naar volwassenenliteratuur te maken en ze kunnen het ook –
in elk geval als het gaat om lezen voor hun eigen plezier – houden bij het lezen van
youngadultboeken en de overstap naar boeken voor volwassenen nooit maken. Wellicht heeft
youngadultliteratuur volwassen lezers genoeg te bieden of zijn de verschillen met
volwassenenliteratuur in hun ogen helemaal niet zo groot. Net als bij de levensfases geldt dat
er minder waarde wordt gehecht aan dit soort mijlpalen en kun je moeilijk zeggen dat het gaat
om ‘blijven hangen’ in iets wat gezien wordt als ‘minderwaardig’. Het wordt steeds meer
geaccepteerd.
Dat een groot deel van de lezers van youngadultliteratuur waarschijnlijk ouder is dan
18 is niet zo verbazingwekkend. Waar youngadultliteratuur in de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk gezien wordt als literatuur voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar is de
doelgroep in Nederland eerder 15 tot en met 22 of zelfs 25 jaar.49 Dit zou wellicht ook deels
kunnen verklaren waarom hetzelfde boek in verschillende landen anders gelabeld wordt.
Vanuit ons perspectief bezien is het dus niet zo vreemd dat jongeren van 18 deze boeken ook
lezen. Dat het grootste deel van de Amerikaanse lezers van youngadultliteratuur ouder is dan
30 jaar, is dat echter wel. Dat roept de vraag op of de Nederlandstalige lezers van deze boeken
wellicht ook significant ouder zijn dan verwacht zou mogen worden op grond van de
doelgroep en waarom zij zich zo aangetrokken voelen tot literatuur die inhoudelijk en
stilistisch juist bedoeld is om jongvolwassenen aan te spreken.

1.5 Onderzoeksvraag
In dit onderzoek wordt de lezer van youngadultliteratuur binnen de Nederlandstalige
boekenwereld onderzocht. De onderzoeksvraag is: wie is de lezer van Nederlandstalige
youngadultliteratuur?
Om hier antwoord op te krijgen zijn de volgende drie deelvragen geformuleerd:
1. Wat zegt de paratekst van enerzijds youngadultboeken en anderzijds jeugdboeken en
volwassenboeken van dezelfde auteur over de geïntendeerde lezer?
2. Hoe ziet de reële lezer van youngadultliteratuur zoals die actief is op boekensite
Hebban eruit en hoe verhoudt die zich tot het geïntendeerde publiek?
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3. Waarom lezen deze reële lezers youngadultliteratuur, ook als ze niet de geïntendeerde
lezers van deze boeken zijn?
Onder de geïntendeerde lezer wordt de theoretische lezer verstaan die de auteur bij het
schrijven van de tekst in gedachten had en voor wie de uitgever het boek in de markt heeft
gezet en op wie de paratekst is afgestemd, oftewel de doelgroep van het boek. De doelgroep
van youngadultliteratuur wordt hier breed opgevat en beschouwd als de lezer die in de
leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar valt omdat dit vanaf het begin de meest genoemde
onder- en bovengrenzen zijn.50 De reële lezer is de daadwerkelijke lezer, die deel uitmaakt
van het literaire publiek en die buiten de tekst bestaat.
In dit onderzoek gaat het om youngadultliteratuur in het algemeen. De interesse ligt bij de
vraag of oudere lezers boeken voor deze jongere doelgroep lezen en waarom ze dit doen.
Omdat dit een verkennend onderzoek is zal dus niet uitgebreid gekeken worden naar redenen
om specifieke genres te lezen.
Het onderzoek is uitgevoerd onder lezers die op Hebban bijhouden welke boeken ze
lezen. Hebban heeft een vrij complete database van oudere en recenter verschenen
Nederlandstalige boeken, zowel oorspronkelijk Nederlandstalig als vertaald, en heeft
gegevens over wie deze boeken gelezen hebben. Vrijwel alle nieuwe (regulier uitgegeven)
boeken worden toegevoegd aan de database, die ook voortdurend aangevuld wordt met oudere
titels. Lezers kunnen aangeven dat ze het boek willen lezen, aan het lezen zijn of gelezen
hebben. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de youngadultlezer binnen de
Nederlandstalige boekenmarkt, omdat hier nog niet eerder onderzoek naar is gedaan en
daarom wordt enkel gekeken naar Nederlandstalige boeken (oorspronkelijk dan wel vertaald)
en dus ook naar lezers die in deze taal lezen.
Het gebruiken van gegevens van Hebbanleden heeft als voordeel dat er gekeken kan
worden naar lezers die een boek daadwerkelijk gelezen hebben in plaats van naar lezers die
dit van plan zijn, zoals in het onderzoek van Bowker, waardoor daadwerkelijk de reële lezers
en niet slechts de mogelijke lezers in kaart gebracht kunnen worden. Daarnaast geeft het een
vrij compleet beeld, omdat een online account aanmaken en vullen relatief laagdrempelig is
en omdat er zowel naar lezers die boeken lenen als lezers die (online) boeken kopen gekeken
kan worden. Het gebruik van Hebban heeft echter ook een nadeel: op Hebban zijn weinig
lezers actief die jonger zijn dan ongeveer 15 jaar en mogelijk is de gemiddelde
Hebbangebruiker sowieso wat ouder. Dat is de reden dat vooral gekeken wordt naar lezers die
qua leeftijd tot de doelgroep behoren en lezers die ouder zijn. De mogelijke bias die
veroorzaakt wordt door het corpus wordt meegewogen bij de interpretatie van de uiteindelijke
resultaten.
1.6 Hypotheses
Geïntendeerde lezer en paratekst
Omdat de paratekst een beeld kan geven van de geïntendeerde lezer van een boek en deze bij
youngadultliteratuur heel duidelijk een jongvolwassene is die ouder is dan 14 en jonger dan
26 jaar, wordt verwacht dat de paratekst gericht is op dit publiek. Vaak zal het label
youngadult gebruikt worden en de aanbevelingscitaten zullen veelal afkomstig zijn van jonge
lezers (mogelijk invloedrijke (YA-)boekbloggers of -vloggers) of andere bekende
youngadultauteurs. De cover is waarschijnlijk niet al te kinderlijk, maar ook niet te volwassen
(niet te statisch).
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Reële lezer
De verwachting is dat een groot deel van de Nederlandstalige reële lezers van
youngadultliteratuur ouder is dan 18 jaar, zoals het onderzoek van Bowker al uitwees voor
Engelstalige lezers.51 Gezien het feit dat youngadultliteratuur op de Nederlandstalige markt
wordt opgevat als fictie voor lezers in de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar zegt dat
echter weinig. Ook lezers van begin twintig zullen in hun vrije tijd nog graag deze boeken
lezen. Aangezien zo veel oudere lezers interesse lijken te hebben in deze boeken wordt dus
verwacht dat een aanzienlijk deel van de reële lezers niet binnen de leeftijdscategorie van 15
tot en met 25 jaar valt en dus niet samenvalt met de geïntendeerde lezer. Dit zullen deels 26tot en met 35-jarigen zijn die al youngadultliteratuur lazen toen ze zelf nog wel binnen de
leeftijdsgrens vielen en die deze boeken zijn blijven lezen, maar ook 35+’ers. Over hoe deze
groep er precies uitziet kunnen bij gebrek aan observaties hierover geen voorspellingen
gedaan worden. Net zoals bij het onderzoek van Bowker zullen er vermoedelijk veel lezers
tussen de 30 en de 45 jaar zijn, maar ongetwijfeld ook 45+’ers die via hun (klein)kinderen of
neefjes en nichtjes in aanraking zijn gekomen met deze boeken.
Leesmotieven
Jongeren en volwassenen kunnen diverse redenen hebben om youngadultliteratuur te lezen.
Falconers verklaring dat volwassenen zich steeds jeugdiger gedragen en dat ze daarom
jeugdliteratuur crossoverlezen kan ook van toepassing zijn op het crossoverlezen van
youngadultliteratuur.52 Hoewel Falconer vooral onderzoek gedaan heeft naar
dubbelpublieksboeken en haar definitie van youngadultliteratuur afwijkt van de definitie die
hier gehanteerd wordt, is wat ze over crossoverlezen schrijft wel interessant.53 Ze concludeert
dat sommige lezers trouw zijn aan auteurs en daarom al hun boeken lezen, niet alleen de
boeken die bedoeld zijn voor hun leeftijdscategorie.54 Dit zou kunnen verklaren waarom
specifiek deze boeken ook door oudere lezers gelezen worden.
In enkele achtergrondartikelen die volgden op het bericht dat Amerikaanse lezers van
youngadultliteratuur ouder zijn dan verwacht, werd een verklaring gezocht voor deze trend.
Journalist en student Engelse literatuur Georgina Howlett schreef een artikel voor de site van
The Guardian. Vanuit haar studie en haar eigen ervaringen met youngadultliteratuur komt ze
met een aantal punten die volgens haar een rol spelen. Volgens Howlett helpen
youngadultboeken ons ontsnappen aan het stressvolle moderne leven. Ze zijn herkenbaar
omdat ze volwassenen herinneren aan hun eigen tienertijd waardoor ze het saaie, volwassen
leven even kunnen vergeten. Daarnaast merkt ze op dat thema’s als liefde, vriendschap en
identiteit iedereen aanspreken omdat elk mens daarmee te maken krijgt en dat sommige
boeken zo goed zijn dat ze generatie na generatie gelezen worden.55
In het Amerikaanse literair-culturele tijdschrift The Atlantic noemen enkele experts in
youngadultliteratuur ook een aantal mogelijke verklaringen. Zij stellen eveneens dat enkele
boeken gewoonweg zo goed zijn dat ze ook door lezers die buiten de doelgroep vallen erkend
worden als geweldige verhalen. Deze verhalen zijn simpelweg leeftijdsloos. Het zijn
klassiekers. Inhoudelijk zijn youngadultboeken interessant omdat ze herkenbaar zijn. Iedereen
maakt immers het proces van volwassen worden door. Volwassenen herkennen zich in de
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personages uit youngadultliteratuur omdat zij ook ooit jongvolwassen zijn geweest. Daarnaast
weten ze dat volwassen worden een voortdurend proces is; we blijven ons hele leven
veranderen. Ook de gevoelens, uitdagingen en relaties waar de personages uit deze boeken
mee te maken krijgen zijn zowel voor jongeren als voor volwassenen herkenbaar. Verder
willen volwassenen de intensiteit van iets wat ze voor het eerst deden opnieuw ervaren: de
eerste keer dat ze gekust werden, de eerste keer dat ze in een auto reden, de eerste keer dat ze
een ernstige fout maakten etc. In youngadultboeken maken personages dit vaak voor het eerst
mee en dit doet volwassenen terugdenken aan hoe dit voor hen was. Tot slot kunnen ook juist
de verschillen met hun eigen leven als jongere volwassenen aantrekken. Youngadultliteratuur
laat zien hoe het is om een jongvolwassene te zijn in de moderne wereld waarin we leven,
waardoor volwassenen jongeren van nu beter kunnen gaan begrijpen. Volgens de experts
speelt escapisme, het willen vluchten in een fantasiewereld, enkel een rol bij
verbeeldingsliteratuur en is het geen reden waarom youngadultliteratuur in het algemeen door
oudere lezers gelezen wordt.56
In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijke interesse van oudere
lezers voor youngadultliteratuur, dus wordt er ook weinig over geschreven in artikelen of
studies. Van Lierop-Debrauwer en Van den Hoven proberen wel te verklaren waarom
volwassenen jeugdboeken lezen. Volgens hen komt dit mogelijk doordat ze terugverlangen
naar de zekerheden van de kindertijd.57 Een mini-enquête over de leesmotivatie van
volwassenen uitgevoerd door Kraaijeveld en aangehaald door Bierhuizen geeft een tweede
mogelijke verklaring: volwassenen zouden jeugdboeken lezen omdat ze het verhaal en het
taalgebruik ervan simpeler vinden.58 Beide redenen zouden ook kunnen gelden voor
youngadultliteratuur, waarvan immers vaak wordt gedacht dat het eenvoudiger is.
Bij gebrek aan verklaringen waarom volwassenen mogelijk youngadultboeken lezen,
moet er gekeken worden naar wat deze boeken de lezers precies te bieden hebben. Wellicht
lezen oudere lezers deze boeken om deels dezelfde redenen als de jongeren voor wie ze
bedoeld zijn. Ackermans beschrijft waarom jongvolwassenen zich aangetrokken voelen tot
youngadultliteratuur. Herkenning blijkt de belangrijkste factor te zijn. De hoofdpersonen zijn
veelal van dezelfde leeftijd als de jongeren. Ze bevinden zich in dezelfde levensfase waarin ze
op zoek gaan naar zichzelf. Jongeren kunnen zich herkennen in de twijfels en onzekerheden
van de hoofdpersonen. Verder maken de protagonisten een ontwikkeling door waardoor ze
zichzelf beter leren kennen. Omdat veel jongeren dezelfde ontwikkeling doormaken, kan
identificatie optreden, iets wat jongeren zeer belangrijk vinden bij boeken. Tot slot komen in
youngadultliteratuur onderwerpen voor waarmee jongeren in het dagelijks leven in aanraking
komen, bijvoorbeeld school, uitgaan, liefde, vriendschap, seks, drugs, eetstoornissen en
pestincidenten. Jongvolwassenen lezen graag over problemen van leeftijdsgenoten en kunnen
hier iets van leren. Sommige jongeren willen graag vluchten in een fantasiewereld. Hieruit is
het succes van verbeeldingsliteratuur te verklaren. Hoewel deze boeken in een totaal andere
maatschappij dan die van ons spelen, zijn de problemen van de hoofdpersonen herkenbaar. De
hoofdpersonen strijden bijvoorbeeld voor een wereld waarin ze eigen keuzes kunnen maken
en waarin ze kunnen zijn wie ze willen zijn, iets wat voor jongeren heel belangrijk is. Verder
zijn de hoofdpersonen in die andere wereld eveneens bezig met thema’s als vriendschap en
liefde, waardoor er alsnog identificatie kan optreden met de hoofdpersoon.59
Samenvattend lijkt dus vooral herkenning gezien te worden als een belangrijke reden
voor zowel jongeren als volwassenen om youngadultliteratuur te lezen. De verwachting is dat
beide groepen lezers zich aangetrokken voelen tot boeken waarin thema’s als liefde,
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vriendschap en identiteit voorkomen omdat mensen daar hun hele leven mee te maken
krijgen. Ook zullen beide leeftijdsgroepen de twijfels en onzekerheden van hoofdpersonen
herkenbaar vinden en dit aanvoeren als reden om deze boeken te lezen. Jongvolwassenen
hebben hier zelf vaak ook mee te maken. Volwassenen hebben hier vroeger mee te maken
gehad en ervaren dit soms nog. Dat maakt de ontwikkeling die de hoofdpersonen van
youngadultboeken doormaken ook herkenbaar voor zowel jongeren als volwassenen.
Jongeren zullen het bovendien leerzaam vinden om te lezen hoe de personages omgaan met
problemen waar ze zelf ook tegenaan lopen. Voor volwassenen zal dit minder gelden omdat
zij vaker zelf al te maken hebben gehad met deze problemen en hier eigen oplossingen voor
hebben gevonden. Wat volwassenen wel aan zal spreken is dat ze door het lezen van
youngadultboeken terug kunnen denken aan de romantiek van hun eigen tienertijd, die ze
achteraf wellicht idealiseren. Mogelijk hebben ze deze boeken in hun eigen tienertijd gemist.
Tot slot kan het voor hen een fijne manier zijn om inzicht te krijgen in het leven van
jongvolwassenen in deze tijd. Dit zal vooral gelden voor lezers die een stuk ouder zijn dan 25
jaar, omdat hun jeugd heel anders was. Het lezen van youngadultliteratuur kan dan een manier
zijn om jongere familieleden beter te begrijpen en als ze dezelfde boeken lezen kan het zelfs
hun band versterken.
Er wordt vaker gesteld dat youngadultboeken over het algemeen iets eenvoudiger zijn
qua taal en verhaal dan boeken voor volwassenen. Hoewel het idee dat dit zo zou kunnen zijn
wellicht aantrekkelijk is voor zowel jongeren als voor volwassenen, is het natuurlijk maar de
vraag of dit daadwerkelijk het geval is en hoe de lezers dit zelf ervaren. Het speelt wellicht
wel een rol, maar hierbij gaat het binnen de grenzen van dit onderzoek dan meer om iets wat
zo ervaren wordt dan om iets wat objectief bewezen kan worden.
Escapisme, het willen ontsnappen aan het stressvolle leven van alledag, wordt niet
gezien als een reden om specifiek youngadultliteratuur te lezen. Dit is eerder een functie van
verhalen in het algemeen en als het in verband gebracht moet worden met een bepaalde soort
boeken dan ligt het meer voor de hand dat dit de aantrekkingskracht is van
verbeeldingsliteratuur. Omdat veel youngadultboeken tot de genres fantasy of sciencefiction
behoren kan het lijken alsof dit wel een rol speelt.
Het trouw willen zijn aan auteurs is waarschijnlijk geen reden voor jongeren of
volwassenen om youngadultboeken te lezen, simpelweg omdat er niet veel youngadultauteurs
zijn die ook voor andere doelgroepen schrijven.60 Omdat het corpus uit relatief recente boeken
bestaat, hebben de meeste waarschijnlijk nog niet de kans gehad een klassiekerstatus op te
bouwen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat met name de oudere lezers youngadultboeken
lezen omdat deze er nog niet waren toen zij zelf jongvolwassen waren (of dat ze zich destijds
niet bewust waren van het bestaan ervan) en ze de kans aangrijpen nu wel te lezen wat ze
destijds graag hadden willen lezen. Tot slot zullen er ook lezers zijn die deze boeken lezen
omdat hun smaak heel breed is: ze lezen boeken uit alle genres en voor alle doelgroepen en
houden dus ook van youngadultliteratuur.
In de methodesectie wordt uiteengezet hoe het onderzoek is uitgevoerd. De resultaten van de
paratekstuele analyse worden samengevat in de resultatensectie. Hier worden ook de
antwoorden op een vragenlijst over youngadultliteratuur beschreven. Hieruit volgen een
beschrijving van wat de paratekst van youngadultboeken zegt over de geïntendeerde lezer, een
profielschets van de reële lezer van youngadultliteratuur en een overzicht van de scores voor
een aantal leesmotieven voor het lezen van deze boeken. In de analyse wordt uitvoerig
toegelicht wat dit allemaal betekent. Tot slot worden in de discussie de uitkomsten in een
breder licht geplaatst.
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2. Methode
Om een beeld te krijgen van wie de lezer van Nederlandstalige youngadultliteratuur is, is een
kwalitatief lezersonderzoek uitgevoerd. Begin 2019 werden alle op Hebban actieve lezers van
twaalf vooraf geselecteerde boeken uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen over
youngadultliteratuur.
2.1 Selectie boeken
Het corpus werd samengesteld uit tussen 2010 en 2015 verschenen boeken die van NBD
Biblion het label D toegekend hebben gekregen en die door een Biblionrecensent
gewaardeerd waren met drie, vier of vijf sterren.61 Er werd gekozen voor deze periode omdat
youngadultliteratuur rond 2010 in korte tijd erg populair werd, waardoor er vanaf dat moment
veel nieuwe titels uitgebracht werden. Door te kiezen voor boeken die ten tijden van het
onderzoek minstens drie jaar oud waren was de kans ook groter dat veel op Hebban
geregistreerde lezers enkele van deze boeken gelezen hadden. Het overzicht van deze boeken
werd door Biblion verstrekt. Het ging om 1263 unieke ISBN-nummers en 1086 unieke titels.62
Hier zaten ook omnibussen en heruitgaven van boeken die al voor 2010 voor het eerst
verschenen waren tussen.
Op basis van de bekendheid van het boek en de auteurs werd dit overzicht
teruggebracht tot een lijst van ongeveer 150 boeken. Van deze boeken werd gecontroleerd of
ze daadwerkelijk tussen 2010 en 2015 voor het eerst gepubliceerd werden in het Nederlands.
Eerder gepubliceerde boeken werden uit het overzicht verwijderd. Van de overgebleven
boeken werd het genre,63 de oorspronkelijke taal, de Nederlandse uitgever en het aantal keer
dat het boek op Hebban als ‘gelezen’ was geregistreerd genoteerd.64 Van boeken uit een serie
werden de serietitel en het seriedeel genoteerd.
Uit elk jaar werden twee boeken gekozen. Andere eisen waren dat er minstens twee
oorspronkelijk Nederlandstalige boeken, minstens twee boeken uit elk genre en minstens twee
op zichzelf staande boeken65 in het corpus moesten zitten. Er werd zoveel mogelijk voor
boeken van verschillende uitgevers gekozen en er werd niet meer dan één boek van één auteur
geselecteerd. Dit alles werd gedaan om het corpus zo divers mogelijk te maken, zodat
eventuele voorkeuren van de respondenten geen rol zouden spelen bij het beantwoorden van
de vragen. Bij series werd het eerste deel gekozen en als dat niet in de gekozen periode viel
het laatste deel. De enige uitzondering hierop is Scarlet, dat een tweede deel is, omdat er
weinig keuze was uit boeken die in 2013 gepubliceerd werden en dit de beste optie was. Bij
meerdere opties gaven de eerder aangehaalde criteria de doorslag. Oorspronkelijk
Nederlandstalige boeken werden verkozen boven vertalingen, boeken uit weinig
voorkomende genres werden eerder geselecteerd dan boeken uit een genre dat ruimschoots
vertegenwoordigd werd,66 standalones werden verkozen boven seriedelen, boeken van een
uitgever die nog niet vertegenwoordigd was werden verkozen boven boeken van uitgevers
waarvan al wel een boek in het corpus zat en als er dan nog meerdere boeken overbleven dan
werd het boek dat op Hebban het vaakst als ‘gelezen’ gemarkeerd was geselecteerd.
Boeken die kwalitatief als ‘voldoende’ beoordeeld werden.
Het is mogelijk dat hier boeken tussen zaten die onder verschillende titels zijn uitgegeven.
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In de praktijk hield dit in dat thrillers en niet-historische realistische boeken (contemporary) de voorkeur
kregen boven sciencefiction en fantasy, waar het overgrote deel van de boeken toe behoorde.
61
62

21

In tabel 1 zijn de gekozen boeken en hun kenmerken weergegeven.
Tabel 1: De geselecteerde boeken, gesorteerd op jaar van uitgave en auteursnaam

Auteur

Titel

Suzanne
Spotgaai
Collins
Mirjam
Vals spel
Mous
Natalie Koch De erfenis van
Richard Grenville
Tahereh
Vrees me
Mafi
Ransom
De bijzondere
Riggs
kinderen van
mevrouw
Peregrine
Veronica
Inwijding
Roth
Joelle
De test
Charbonneau
Marissa
Scarlet
Meyer

Sarah J.
Maas
Rainbow
Rowell
Jandy
Nelson
Mel Wallis
de Vries

Serie

Jaar
Taal
uitgave
Hongerspelen 3 2010
En

Genre

Uitgever

Sciencefiction Van Goor

2010

Ne

Thriller

Verborgen
universiteit 1
Touching
Juliette 1
Bijzondere
kinderen 1

2011

Ne

Fantasy

2011

En

Fantasy

2012

En

Fantasy

Divergent 1

2012

En

Sciencefiction Van Goor

De test 1

2013

En

Sciencefiction Karakter

Lunarkronieken 2

2013

En

Glazen troon 1

2014

En

Sciencefiction Blossom
Books
(voorheen
Manteau)
Fantasy
Boekerij

Eleanor & Park

2014

En

Contemporary Van Goor

Ik geef je de zon

2015

En

Schuld

2015

Ne

Contemporary Blossom
Books
Thriller
De Fontein

De glazen troon

Van Holkema
& Warendorf
Q (inmiddels
Volt)
Blossom
Books
Clavis

In tabel 1 is te zien dat 3 boeken oorspronkelijk in het Nederlands geschreven zijn. De overige
9 boeken zijn vertaald uit het Engels. Er zitten 2 thrillers en 2 contemporary boeken bij. De
overige 8 boeken zijn fantasy of sciencefiction. Alle contemporary boeken en thrillers zijn
standalones. Alle boeken die tot de verbeeldingsliteratuur behoren zijn delen van series. Er
zijn 6 eerste delen, 1 tweede deel en 1 derde deel. In totaal zijn 9 verschillende uitgevers
vertegenwoordigd. Enkel Van Goor en Blossom Books, die bekendstaan om hun grote
youngadultfonds, hebben meerdere van de geselecteerde boeken uitgegeven; allebei 3. Eén
boek heeft twee uitgevers. Scarlet verscheen aanvankelijk bij Manteau en werd later opnieuw
uitgegeven door Blossom Books.
2.2 Paratekstuele analyse
Van de gekozen boeken werd de paratekst in beeld gebracht. Dit werd gedaan om te
onderzoeken of de paratekst van de geselecteerde youngadultboeken er inderdaad op wijst dat
de geïntendeerde lezer een jongvolwassene is. De analyse bleef beperkt tot de kaft van het
boek, aangezien dat de informatie is die de lezer direct ziet en waarop hij zijn inschatting van
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de doelgroep baseert. De paratekstuele gegevens die meegenomen werden in de analyse
waren labels die verwezen naar de doelgroep (in de analyse afgekort tot ‘label’), het
vermelden van de leeftijd van de hoofdpersoon/hoofdpersonen (‘leeftijd’) en het voorkomen
van bekende youngadultthema’s (‘thema’) in de achterflaptekst, het voorkomen van personen
die duidelijk jongvolwassen waren op de coverafbeelding (‘afbeelding’), opvallende
vormgeving van met name de titel en auteursnaam (‘vormgeving’), citaten van
(amateur)recensenten en andere (youngadult)auteurs (‘citaat’) en de reputatie van het boek
(‘boek’), de auteur (‘auteur’) en de uitgever (‘uitgever’).
Volgens Ana Alacovska, die onderzoek doet naar de rol van genres, belichaamt een
paratekst een impliciet ‘genrecontract’ (of in dit geval een ‘doelgroepcontract’: de
verwachtingen die horen bij een boek voor deze doelgroep) tussen de uitgever en het publiek.
Door elementen te gebruiken die het publiek verwacht bij een bepaald soort boek wordt
aangegeven wat de geïntendeerde lezer is.
Ze stelt dat de naam van de auteur belangrijk is bij het in de markt zetten van het boek
omdat deze herkend wordt door het publiek.67 Een auteur die al eerder bekendheid vergaard
heeft met andere boeken heeft daardoor een bepaalde reputatie opgebouwd. Als andere
boeken ook youngadultromans waren dan staat een schrijver bekend als youngadultauteur,
terwijl eerder gepubliceerde kinderboeken of boeken voor volwassenen ervoor zorgen dat een
auteur bekendstaat als roman- of kinderboekenschrijver of juist als een auteur die voor alle
doelgroepen schrijft, waardoor lezers bij het zien van de auteursnaam niet meteen een
youngadultboek verwachten. Uiteraard speelt hierbij de omvang van het oeuvre ook mee. Een
auteur die één youngadultboek gepubliceerd heeft na een aantal boeken voor andere
doelgroepen wordt eerder in het hokje van roman- of kinderboekenauteur geplaatst,
afhankelijk van de doelgroep van de eerdere boeken. Van een nieuw boek zal sneller verwacht
worden dat het voor die doelgroep geschreven is dan dat het weer voor jongvolwassenen is.
Een schrijver die meerdere boeken voor verschillende doelgroepen uitgebracht heeft wordt
eerder als ‘brede auteur’ beschouwd. De kans dat een nieuw boek een youngadultboek is, is
bij een dergelijke auteur net zo groot als de kans dat het een boek voor een andere doelgroep
is. Verwijzingen naar andere boeken in de auteursinformatie op de achterkant van de kaft
geven natuurlijk een erg belangrijk signaal af. Als uit een veelzijdig oeuvre boeken voor een
bepaalde doelgroep naar voren worden geschoven dan wijst dat erop dat dit boek voor
diezelfde doelgroep geschreven is.
Bij het vaststellen van de reputatie van de auteur is uitgegaan van eventuele eerder
geschreven boeken die voor de publicatie van (de vertaling van) het youngadultboek al in het
Nederlands verschenen zijn. Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat lezers al eens van eerder
gepubliceerde Engelstalige boeken gehoord hadden en/of dat ze deze zelfs gelezen hadden is
er bewust voor gekozen het te houden bij de reputatie die de auteurs eventueel al in het
Nederlands taalgebied opgebouwd hadden aangezien dit in tegenstelling tot hun wereldwijde
reputatie enigszins in beeld te brengen was en dit onderzoek zich richt op lezers van
Nederlandstalige youngadultliteratuur.
Voor debuterende auteurs geldt over het algemeen dat zij nog niet bekendstaan als
schrijver voor een bepaalde doelgroep. In dit onderzoek is enkel gekeken naar of een schrijver
al eerder een boek gepubliceerd had en zijn andere factoren waardoor hij of zij al bekend had
kunnen zijn niet meegenomen. Nu er zoveel jaar verstreken zijn en onbekende debutanten zijn
uitgegroeid tot vrij bekende auteurs is onmogelijk te onderzoeken in hoeverre deze factoren
destijds meegespeeld kunnen hebben.
De naam van de uitgeverij, die bij regulier uitgegeven boeken altijd op de kaft vermeld
staat, kan ook herkend worden door lezers. Sommige uitgevers staan net als bepaalde auteurs
67
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bekend om hun boeken in een bepaald genre of voor een bepaalde doelgroep.68 Van elke
uitgeverij die een boek dat gebruikt werd in dit onderzoek heeft uitgegeven is opgezocht hoe
deze zichzelf op haar website profileert en er is nagegaan welke andere boeken door deze
uitgever zijn uitgegeven en of die bij het grote publiek bekendstaan als boeken voor kinderen,
voor jongvolwassenen of voor volwassenen.
Ook de boektitel kan natuurlijk herkend worden door de lezer. Als een boek al eerder
in het Engels verschenen is dan is het mogelijk dat de titel de lezer al iets zegt. Dat is zeker
het geval als de Engelse titel is overgenomen, maar ook als het een letterlijke vertaling is en
zelfs als het een vrije vertaling is, omdat dan nog de kans bestaat dat de lezer gehoord of
gelezen kan hebben dat de Nederlandstalige versie van het boek onder die titel verschenen is
of dat hij of zij deze in relatie met de Engelse titel gebruikt heeft zien worden. Dit geldt ook
als een boek onderdeel is van een serie waarvan al eerder delen verschenen zijn, zelfs als de
vertaling van dit deel gelijktijdig met het boek in de oorspronkelijke taal uitgekomen is of
direct na de publicatie daarvan verscheen. Er wordt verondersteld dat lezers de titel van het
boek herkennen, zeker als de serietitel genoemd wordt op de cover.
In deze paratekstuele analyse is de mogelijkheid tot het herkennen van de titel afgeleid
van de factoren of het Engelse boek geruime tijd (minstens een jaar) eerder verscheen dan de
Nederlandse vertaling en of het boek onderdeel was van een serie waarvan al eerder boeken
verschenen. Dit was natuurlijk extra sterk als de serietitel ook vermeld was of er op de kaft
gerefereerd werd naar een vorig deel. Eventuele vermeldingen van later gepubliceerde delen
uit dezelfde serie op boeken waarvan het niet gelukt is een eerste druk te bemachtigen zijn
niet meegenomen omdat gekeken is naar hoe de lezer deze boeken op basis van de
paratekstuele gegevens beoordeeld zou hebben toen het boek voor het eerst verscheen en het
niet representatief was latere drukken te vergelijking met boeken waarvan wel de eerste druk
geanalyseerd is. Met andere boeken van dezelfde schrijver is geen rekening gehouden omdat
het oeuvre al meegenomen werd in het hierboven genoemde element de reputatie van de
auteur.
Universitair docent literatuur en creatief schrijven Cat Yampell schreef een artikel
over publiceertrends bij youngadultboeken. Ze stelt dat de cover, de rug en het formaat van
een boek (niet relevant voor Nederlandstalige boeken) de belangrijkste paratekstuele
gegevens zijn die uitgevers gebruiken om de geïntendeerde lezer aan de trekken. Na de titel,
de auteur en het genre (dat niet relevant is voor deze specifieke analyse) is de cover zelf het
belangrijkste. Boeken voor jongvolwassenen moeten er cool maar verfijnd uitzien. Ze moeten
innovatief en vernieuwend zijn en tegelijkertijd ook een volwassen uitstraling hebben. Ze
moeten meer op boeken voor volwassenen lijken dan op boeken voor jongere lezers. Yampell
merkt ook op dat een uitgever met de cover soms bewust een groter publiek aan probeert te
spreken. Er wordt getracht naast de primaire doelgroep een zo groot mogelijk bijpubliek in de
vorm van lezers uit aangrenzende leeftijdsgroepen en mensen die houden van boeken in dit
genre aan te spreken in de hoop dat het boek beter verkoopt. Het gaat dan uiteraard vooral om
covers met een volwassen uitstraling omdat een cover die er te kinderlijk uitziet jongeren kan
afschrikken omdat zij het beschamend vinden om gezien te worden met een boek dat eruitziet
als een jeugdboek. Zowel een iets jonger als een ouder bijpubliek kan hiermee aangetrokken
worden.69
Kathleen O’Connell (University of North Carolina Wilmington) deed voor haar
scriptie die ze schreef voor de master Engels onderzoek naar de covers van populaire
youngadultboeken. Ze haalt Yampell aan en vertaalt haar omschrijvingen naar de praktijk.
O’Connell stelt dat de lay-out van een boek belangrijk is. Tieners voelen zich volgens haar het
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meest aangetrokken tot boeken met een uniek, experimenteel design.70 Bij deze analyse is een
opvallende vormgeving van de woorden op de cover dus ook meegenomen als paratekstueel
element dat zou kunnen wijzen op youngadultliteratuur.
Ook de coverafbeelding, de afbeelding die op de voorkant van de kaft staat, is een van
de paratekstuele elementen op de cover die door Yampell genoemd wordt. Als hier mensen op
afgebeeld zijn dan is hun leeftijd vaak afgestemd op de leeftijd van het beoogde publiek.71
O’Connell gaat hier dieper op in. Ze schrijft dat zowel de lay-out als de coverafbeelding erg
belangrijk zijn voor tieners en meer effect hebben dan geschreven tekst. Op de covers van
youngadultboeken staan vaak afbeeldingen of foto’s van tieners (of herkenbare
lichaamsdelen, zoals een gezicht) omdat de geïntendeerde lezer zich met hen kan
identificeren.72 Bij het paratekstuele analyse is daarom ook gekeken of deze op de
coverafbeelding stonden.
Hoewel tekst dus minder belangrijk is, kan de achterflaptekst ook aanwijzingen
bevatten dat een boek gericht is op een jongvolwassen doelgroep. Net zoals het afbeelden van
een tiener ervoor zorgt dat de geïntendeerde lezer zich in de geportretteerde persoon – vaak
een personage – herkent, kan het verwijzen naar de leeftijd van de hoofdpersoon of
hoofdpersonen of het noemen van bekende youngadultthema’s bewerkstelligen dat een
jongvolwassene geïnteresseerd raakt in het boek. Het feit dat dit kenmerken zijn van
youngadultliteratuur draagt er ook aan bij dat een boek beoordeeld zal worden als
youngadultroman. Youngadultboeken hebben immers vaak jongvolwassen personages en het
coming-of-age-thema is vrijwel altijd in deze boeken terug te vinden. Andersom is het niet zo
dat alle boeken met jonge personages en alle coming-of-age-romans youngadultliteratuur zijn,
zoals eerder beargumenteerd is, maar door kennis over youngadultboeken kan een lezer op
basis hiervan wel gaan vermoeden dat het boek voor deze doelgroep bedoeld zou kunnen zijn.
Een voor de hand liggend paratekstueel element dat de lezer erop wijst dat een boek
voor een jongvolwassen doelgroep is, is een leeftijdslabel. Als op een boek het label ‘YA’ of
‘Young Adult’ staat dan is meteen duidelijk voor welke doelgroep de uitgever het in de markt
gezet heeft.73 Er werd dus ook gekeken of een soortgelijk label op de boeken stond.
Een paratekstueel element dat in de literatuur niet genoemd werd, maar dat wel
relevant is, is een eventueel citaat van (amateur)recensenten of andere (younagdult)auteurs.
Het gaat hierbij zowel om wat er gezegd wordt als door wie het gezegd wordt. Als een boek
wordt vergeleken met een ander youngadultboek of er iets gezegd wordt over deze doelgroep
dan is dit een aanwijzing dat het boek in kwestie youngadultliteratuur is. Een aanprijzing van
een andere youngadultauteur wijst daar ook op, evenals een citaat dat duidelijk afkomstig is
van een jeugdige lezer. In de paratekstuele analyse werd hier dus ook naar gekeken.
Van alle geselecteerde boeken werd de kaft bekeken en beschreven en werd de reputatie van
de auteur, het boek en de uitgever in kaart gebracht.74 Hierbij werd gestreefd naar het
beschrijven van de eerste druk zodat de eerste indruk die lezers van het boek hadden toen het
net in het Nederlands taalgebied uitkwam in kaart gebracht kon worden en zodat de paratekst
van de boeken goed met elkaar vergeleken kon worden. Als dit niet mogelijk was dan werd
gekozen voor de vroegst beschikbare druk.75
O’Connell 2010, p. 20
Yampbell 2005, p. 360
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De volledige paratekstuele analyse is te vinden in de bijlage (7.1).
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In het geval van Scarlet, dat aanvankelijk door Manteau gepubliceerd werd en later opnieuw uitgegeven werd
door Blossom Books, werd dus de uitgave van Manteau geanalyseerd. Er waren overigens weinig verschillen
tussen de twee versies.
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In een tabel werd vervolgens genoteerd welke kenmerken elk boek had. ‘Ja’ staat voor
‘dit boek heeft dit kenmerk’ en ‘nee’ voor ‘dit boek heeft dit kenmerk niet’. Bij ‘ja/nee’ was
er sprake van een twijfelgeval. Een ‘ja’ bij ‘auteur’ betekent dus dat de auteur bekendstaat als
youngadultboekenschrijver en een ‘ja/nee’ dat hij of zij voor verschillende doelgroepen
schrijft, waaronder voor een youngadultpubliek. Omdat bij ‘boek’ gekeken werd of de titel
van het boek al bekend was van de oorspronkelijke versie, werd die alleen bij vertalingen
ingevuld en bleef hij bij oorspronkelijk Nederlandstalige boeken leeg.
Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over wat de paratekst van de
youngadultboeken zegt over de geïntendeerde lezer, werden ook twee boeken voor
volwassenen en twee jeugdboeken geanalyseerd die geschreven waren door de auteurs van de
geselecteerde boeken die eerder al een boek voor een andere doelgroep hadden gepubliceerd.
Hierbij ging het uiteraard enkel om oorspronkelijk Nederlandstalige of vertaalde boeken zodat
de kaften goed vergeleken konden worden met die van de youngadultromans. Ook bij deze
boeken werd gekeken of ze kenmerken hadden die typerend zijn voor youngadultboeken. Een
‘ja’ bij ‘auteur’ betekent hier dus nog steeds dat de auteur eerder youngadultboeken
geschreven heeft.
2.3 Vragenlijst
Om te onderzoeken wie de lezers van youngadultliteratuur zijn en waarom zij deze boeken
graag lezen werd een vragenlijst opgesteld die werd verspreid onder de lezers van de eerder
geselecteerde boeken. De e-mailadressen van de lezers die op Hebban hadden aangegeven dat
ze deze boeken gelezen hadden werden uit de database gehaald.76 In totaal ging het om ruim
4200 e-mailadressen. Na het verwijderen van dubbele e-mailadressen bleven er nog 3341
unieke e-mailadressen en evenzoveel potentiële respondenten over. Om achteraf te
controleren dat lezers van alle twaalf gekozen boeken vertegenwoordigd waren werd in de
vragenlijst een vraag opgenomen waarbij de respondenten konden aangeven welke van deze
boeken ze gelezen hadden.
De redactie van Hebban stuurde al deze lezers een mail met de uitnodiging deel te
nemen aan het onderzoek en een link naar de online vragenlijst.77 In totaal kwam deze mail bij
3322 lezers aan. De overige 19 mails werden automatisch teruggestuurd. De aangekomen
mails werden door 1612 mensen geopend, waarvan er 860 op de link naar de vragenlijst
klikten. 815 lezers vulden de vragenlijst volledig in.
In de mail stond dat de lezer was geselecteerd om deel te nemen aan een onderzoek
over youngadultliteratuur omdat hij of zij op Hebban had aangegeven een of meer boeken die
hieronder vallen gelezen te hebben. Om oudere lezers niet af te schrikken werd benadrukt dat
ook de mening van lezers die niet tot de youngadultdoelgroep behoorden werd gewaardeerd.
Ook werd er vermeld dat de potentiële respondenten door de vragenlijst in te vullen kans
maakten op een boekenbon en werden ze alvast bedankt voor hun deelname. Ze konden de
vragenlijst openen door op de meegestuurde link te klikken. Deze link was geanonimiseerd.
Hierdoor kon hij maar één keer gebruikt worden en werd voorkomen dat lezers de link
doorstuurden aan anderen die wellicht niet aan de voorwaarden voldeden.
Om verwarring te voorkomen werd de term ‘youngadultliteratuur’ nergens gebruikt.78
Er werd enkel gesproken over ‘youngadultboeken’. Voor de herkenbaarheid werd de meest
gebruikte schrijfwijze gebruikt in de mail en de vragenlijst: ‘Young Adult-boeken’, de eerste
keren met tussen haakjes de afkorting ‘YA’. In deze scriptie wordt gewoon de correcte
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De tekst van de mail (7.2) en de volledige vragenlijst (7.3) zijn te vinden in de bijlage.
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Het ging immers om literatuur in de brede zin van het woord (boeken) en niet om teksten die als ‘literair’
beschouwd worden.
77
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Nederlandse schrijfwijze ‘youngadultboeken’ aangehouden bij het bespreken van de
vragenlijst.
De vragenlijst werd gemaakt met behulp van het online enquêteprogramma Qualtrics. Met dit
programma was het mogelijk tekstuele vlakken met instructies toe te voegen en om bepaalde
vragen al dan niet te tonen op basis van antwoorden op eerdere vragen. Voordat de vragenlijst
begon werd een pagina getoond met uitleg over het onderzoek. Het daadwerkelijke doel van
het onderzoek werd hierin niet genoemd. Daarnaast werd boven elk nieuw deel aangekondigd
waar de vragen over gingen.
De vragenlijst bestond uit vier delen. Het eerste deel bevatte vier algemene vragen
over de respondent zelf. In het tweede deel van de vragenlijst werden drie algemene vragen
over lezen gesteld. Het derde en vierde deel gingen over het lezen van youngadultliteratuur.
De twee vragen van het derde deel werden gesteld voordat hier een definitie van gegeven
werd zodat de respondenten deze konden beantwoorden op basis van wat ze dachten dat
youngadultliteratuur was. Boven de zes vragen van het vierde deel werd een informatieblok
geplaatst waarin werd toegelicht wat er in de rest van de vragenlijst bedoeld werd met
youngadultliteratuur.
Op de algemene pagina voorafgaand aan de vragenlijst werd informatie gegeven over
het onderzoek. Er werd niet gezegd wat er precies onderzocht werd. Respondenten wisten
alleen dat het een vragenlijst was over youngadultliteratuur. Op de informatiepagina werd ook
uitgelegd dat het onderzoek uit veertien vragen bestond en dat het invullen van de vragenlijst
ongeveer vijf tot tien minuten zou duren. Er werd benadrukt dat de respondenten zo veel tijd
kregen voor het beantwoorden van de vragen als ze nodig hadden en dat er geen foute
antwoorden mogelijk waren. De respondenten deden vrijwillig mee aan het onderzoek en hun
anonimiteit werd gegarandeerd. Door het openen van de vragenlijst gaven ze toestemming
voor het gebruik van hun antwoorden. Het was mogelijk om het invullen te onderbreken en op
een later moment verder te gaan.
Door het volledig invullen van de vragenlijst maakten de respondenten kans op een
boekenbon. Op de laatste pagina konden ze hun e-mailadres invullen als ze hiervoor mee
wilden loten. Na het loten van de winnaars werden deze gegevens uit het databestand
verwijderd zodat de gegevens geheel anoniem waren. Alle vragen moesten verplicht
beantwoord worden, behalve deze vraag, die op de laatste pagina stond. Dit werd gedaan om
het snel afsluiten van de vragenlijst mogelijk te maken als de respondenten hier geen interesse
in hadden. Door het beantwoorden van de overige vragen verplicht te stellen konden
respondenten niet per ongeluk een vraag overslaan. Om te voorkomen dat respondenten
achteraf terug zouden gaan om antwoorden op eerdere vragen te wijzigen na het zien van de
definitie van youngadultliteratuur of na het beantwoorden van een vergelijkbare vraag werd
terugbladeren onmogelijk gemaakt.
Voorafgaand aan het deel met algemene vragen over de respondenten zelf werd verteld dat de
eerste vragen algemene vragen waren. Deze waren bedoeld om in kaart te brengen wie de
lezers van youngadultliteratuur waren.
Als eerste werd gevraagd naar het gender van de respondenten. Dit was een normale
meerkeuzevraag met vier antwoordmogelijkheden. Naast de opties ‘man’, ‘vrouw’ en ‘anders’
hadden de respondenten ook de mogelijkheid om aan te geven dat ze deze vraag om welke
reden dan ook liever niet wilden beantwoorden.
In de tweede vraag werd naar de leeftijd van de respondenten gevraagd. Omdat deze
vraag gekoppeld was aan een van de stellingen over youngadultliteratuur werd er gewerkt met
leeftijdsgroepen. Er kon één antwoord gekozen worden. De respondenten hadden de keuze uit
‘jonger dan 15’, ‘15-20 jaar’, ‘21-25 jaar’, ‘26-30 jaar’, ‘31-35 jaar’, ‘36-40 jaar’, ‘41-45
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jaar’, ‘46-50 jaar’, ‘51-55 jaar’, ‘56-60 jaar’, ‘61-65 jaar’, ‘66-70 jaar’, ‘71-75 jaar’, ‘76-80
jaar’ en ‘ouder dan 80 jaar’. Deze vraag werd op deze manier gesteld zodat in een latere vraag
over de redenen voor het lezen van youngadultliteratuur op basis van het hier gegeven
antwoord de stellingen die van toepassing waren getoond konden worden en zodat de
respondenten bij het analyseren van de resultaten makkelijk in verschillende groepen verdeeld
konden worden op basis van leeftijd.
Om in kaart te brengen waar de respondenten vandaan kwamen werd middels een
meerkeuzevraag gevraagd in welk land ze het grootste deel van hun jeugd woonden. Omdat
de vragenlijst werd verspreid onder Nederlandstalige lezers werden de opties ‘Nederland’,
‘België’ en ‘anders, namelijk’ gegeven. Bij de laatste optie werd een tekstvak toegevoegd
waar de respondenten konden invullen in welk land ze gewoond hadden.
Tot slot werd het opleidingsniveau van de respondenten in kaart gebracht met de vraag
‘Wat is je hoogst genoten opleiding (huidig of voltooid)?’ Van deze vraag werden twee
versies gemaakt. De ene versie was toegespitst op het Nederlandse schoolsysteem en deze
werd getoond aan de respondenten die het grootste deel van hun jeugd in Nederland gewoond
hadden. Er werd vanuit gegaan dat respondenten die het grootste deel van hun jeugd in
Nederland gewoond hadden op de hoogte waren van hoe het Nederlandse schoolsysteem in
elkaar zit. De andere versie was toegespitst op het Vlaamse schoolsysteem en deze werd
getoond aan de respondenten die het grootste deel van hun jeugd in België of een ander land
woonden. Voor dit laatste werd gekozen omdat het Vlaamse schoolsysteem overzichtelijker is
voor Nederlandse of Vlaamse respondenten die in het buitenland zijn opgegroeid mogelijk
niet op de hoogte zijn van de Nederlandse schoolniveaus.
In de versie die de in Nederland opgegroeide respondenten kregen kon gekozen
worden tussen ‘basisschool’, ‘VMBO, Huishoudschool of LTS’, ‘MAVO’, ‘HAVO’, ‘VWO’,
‘MBO’, ‘HBO’ en ‘WO’. In de versie die in België en het buitenland opgegroeide
respondenten kregen kon gekozen worden tussen ‘lager onderwijs’, ‘secundair onderwijs’,
‘hoger onderwijs (niet universitair)’ en ‘hoger onderwijs (universitair)’.
Boven de vragen van het tweede deel werd in een informatieblok aangekondigd dat de drie
vragen op die pagina over lezen in het algemeen gingen.
De vijfde vraag was een normale meerkeuzevraag waarin gevraagd werd hoe vaak de
respondent verzonnen verhalen las of luisterde. De antwoordopties waren ‘ongeveer elke
dag’, ‘meerdere keren per week’, ‘ongeveer één keer per week’, ‘ongeveer één keer per
maand’ en ‘minder dan één keer per maand’.
In de zesde vraag werd vervolgens gevraagd hoeveel boeken de respondent per jaar
ongeveer las of luisterde. De antwoordopties waren ‘minder dan 10’, ‘10 tot 20’, ‘21 tot 30’,
‘31 tot 40’, ‘41 tot 50’, ‘51 tot 60’ en ‘meer dan 60’. Lezers die meer dan 60 boeken per jaar
(gemiddeld meer dan een boek per week) lazen werden gezien als veellezers.
De zevende vraag bestond uit een aantal stellingen over lezen. Deze vraag diende als
controlevraag voor enkele stellingen over youngadultliteratuur uit een latere vraag die ook
van toepassing konden zijn op boeken in het algemeen. Hier wordt op teruggekomen in het
deel van deze sectie waarin die stellingen besproken worden.
Boven de vragen van het derde deel werd in een informatieblok aangekondigd dat de twee
vragen op die pagina over youngadultliteratuur gingen. Er werd nog geen definitie van
youngadultliteratuur gegeven omdat het de bedoeling was dat de lezer antwoord zou geven op
basis van zijn of haar eigen ideeën over wat dit was.
Vraag acht werd ingeleid met de mededeling dat de term ‘young adult’ in 2009 werd
geïntroduceerd in de Nederlandse en Vlaamse boekenwereld. Er werd de respondent gevraagd
wanneer hij of zij voor het eerst een youngadultboek las. Via een aflopend dropdownmenu
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kon gekozen worden voor ‘2019’, ‘2018’, ‘2017’, ‘2016’, ‘2015’, ‘2014’, ‘2013’, ‘2012’,
‘2011’, ‘2010’ en ‘2009’. Voor lezers die al eerder een youngadultboek in een andere taal
lazen of die het idee hadden dat ze voor 2009 al een boek hadden gelezen dat nu beschouwd
zou worden als young adult werd onderaan de lijst ook nog de optie ‘voor 2009’ toegevoegd.
Vraag negen was een open vraag waarin gevraagd werd wat volgens de lezer de
doelgroep van youngadultboeken was.
Boven de vragen van het vierde deel werd in een informatieblok verteld wat in de laatste vijf
vragen van de vragenlijst met de term ‘young adult’ bedoeld zou worden. Er werd uitgelegd
dat het een verzamelnaam is voor fictieve boeken die gericht zijn op 15- tot en met 25-jarigen
waarin jongvolwassen personages voorkomen die te maken krijgen met vragen over identiteit
en volwassen worden. Vervolgens werd benadrukt dat deze boeken natuurlijk ook door
jongere of oudere lezers gelezen kunnen worden.
In de tiende vraag werd gevraagd naar de leeftijd van de respondent toen hij of zij
youngadultboeken begon te lezen. Dit was een oplopend dropdownmenu met antwoordopties
van ‘10 jaar’ tot ‘100 jaar’.
In de elfde vraag werd de respondent gevraagd hoeveel van de boeken die hij of zij las
gezien werden als youngadultboeken. Ze konden kiezen uit ‘vrijwel geen’, ‘minder dan de
helft’, ‘ongeveer de helft’, ‘meer dan de helft’, ‘vrijwel alle’ en ‘alle’.
Bij de twaalfde vraag moest de respondent aangeven welke soort youngadultboeken
hij of zij las. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. De soorten boeken waaruit gekozen
kon worden waren ‘thrillers en/of detectives’, ‘fantasy-, sciencefiction- en/of horrorboeken’,
‘historische boeken’, ‘contemporary/realistische boeken (niet historisch)’, ‘romantische
boeken’, ‘poëtische YA/YA-gedichten’ en ‘anders, namelijk’, waarbij de lezer zelf kon
invullen welk genre of soort youngadultboek dat hij of zij graag las volgens hem of haar nog
ontbrak.
Om in beeld te brengen of de lezers ook boeken voor andere leeftijdsgroepen lazen
werd in vraag dertien gevraagd of ze naast youngadultboeken ook nog andere fictieboeken
lazen. Hierbij werd vermeld dat het ging om boeken die de lezer uit zichzelf en voor zijn of
haar eigen plezier las, zodat duidelijk was dat het niet ging om eventuele voorleesboekjes of
boeken voor de literatuurlijst. Om verwarring te voorkomen werd het woord
‘volwassenenboeken’ niet gebruikt. Een groot deel van de lezers die binnen de doelgroep van
youngadultliteratuur valt is immers ouder dan achttien jaar en dus volwassen. In plaats
daarvan werd gesproken over ‘overige fictieboeken’ en werd tussen haakjes toegevoegd ‘geen
Young Adult- of jeugdboeken’. De respondenten konden kiezen tussen ‘ik lees alleen Young
Adultboeken’, ‘ik lees ook jeugdboeken’, ‘ik lees ook overige fictieboeken’ en ‘ik lees ook
jeugdboeken en overige fictieboeken’. Het doel van deze vraag was vaststellen of veel lezers
van youngadultliteratuur een brede smaak hadden en of dit een van de redenen kon zijn
waarom ze deze boeken lazen.
Om te weten te komen welke van de twaalf geselecteerde boeken de respondenten
gelezen hadden, werd dit bij vraag veertien gevraagd. Het was mogelijk om meerdere boeken
aan te vinken.
De laatste vraag van de vragenlijst draaide om redenen om youngadultliteratuur te lezen.
Vanwege de lengte van deze vraag werd hij op een aparte pagina gezet. Boven de vraag werd
als instructie gegeven dat de respondenten moesten aangeven in hoeverre ze het eens waren
met vijftien stellingen. Om de respondenten te stimuleren deze lange vraag in te vullen werd
aangekondigd dat dit de laatste vraag was.
De in de hypothese genoemde redenen voor het lezen van jeugd- of
youngadultliteratuur werden omgeschreven naar stellingen. Hierbij was het belangrijk dat
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deze zo geformuleerd werden dat ze zowel van toepassing konden zijn op lezers die binnen de
doelgroep vielen als op oudere lezers. Voor de overzichtelijkheid werd de vraag opgedeeld in
blokken van bij elkaar passende stellingen. Elke stelling was op een vergelijkbare manier
opgebouwd. Boven elk blok stond de inleidende zin ‘Ik lees graag youngadultboeken
omdat…’. Er werd gebruikgemaakt van zevenpuntsschalen zodat de respondenten heel
precies aan konden geven hoe belangrijk ze elke reden om youngadultboeken te lezen vonden.
Uiterst links stond voor ‘helemaal niet mee eens’ en uiterst rechts voor ‘helemaal mee eens’.
Falconers constatering dat volwassenen zich steeds jeugdiger gedragen omdat ze graag
terugdenken aan hoe fijn hun kindertijd was en de theorie van Lierop-Debrauwer en Van den
Hoven dat volwassenen terugverlangen naar de zekerheden van de kindertijd werden
gecombineerd in de stelling ‘(Ik lees graag youngadultboeken omdat) youngadultboeken me
eraan herinneren hoe leuk het is/was om jongvolwassen te zijn’.
Het idee dat de thematiek van deze boeken door zowel jongeren als volwassenen
interessant gevonden worden werd omgeschreven naar ‘(Ik lees graag youngadultboeken
omdat) de thema’s die in youngadultboeken voorkomen me aanspreken’.
Het idee dat volwassenen graag de intensiteit van bijzondere dingen die kenmerkend
zijn voor het jongvolwassen leven opnieuw beleven werd omgeschreven naar ‘(Ik lees graag
youngadultboeken omdat) ik graag lees over “eerste keren”’. Tussen haakjes werd als
voorbeeld gegeven ‘de eerste kus, de eerste keer autorijden, de eerste keer zonder ouders op
vakantie etc.’.
De theorie van Ackermans dat zowel jongeren als volwassenen het prettig vinden zich
te herkennen in de jongvolwassen personages en/of in iets wat ze zelf meemaken of
meegemaakt hebben werd omgeschreven naar ‘(Ik lees graag youngadultboeken omdat) ik de
gevoelens, uitdagingen en relaties waar jongvolwassen personages mee te maken krijgen
herkenbaar vind’.
Naast herkenbaarheid werd ook leerzaamheid door Ackermans genoemd als reden om
youngadultliteratuur te lezen. Dit idee werd omgeschreven naar ‘(Ik lees graag
youngadultboeken omdat) ik het leerzaam vind om te lezen over de uitdagingen waar
jongvolwassenen mee te maken krijgen’.
In het verlengde daarvan ligt de theorie dat youngadultliteratuur zowel jongeren als
volwassenen kan helpen om jongeren van nu beter te begrijpen. Dit werd omgeschreven naar
‘(Ik lees graag youngadultboeken omdat) ik (andere) jongvolwassenen beter leer begrijpen
door over hen te lezen’.
De mogelijkheid dat lezers youngadultboeken lezen in de hoop dat dit bijdraagt aan
hun band met (jongere) familieleden of vrienden die dezelfde boeken lezen werd
omgeschreven naar ‘(Ik lees graag youngadultboeken omdat) het lezen van youngadultboeken
mijn band met familieleden/vrienden die deze boeken ook lezen versterkt’.
Het argument dat lezers die ouder zijn dan 25 jaar graag youngadultboeken hadden
willen lezen toen ze zelf jongvolwassen waren maar dat deze er toen niet waren werd
geformuleerd als ‘(Ik lees graag youngadultboeken omdat) ik dit soort boeken graag had
willen lezen toen ik zelf jongvolwassen was’. Omdat deze stelling niet voorgelegd kan
worden aan lezers die binnen de doelgroep vallen kregen zij de variant ‘(Ik lees graag
youngadultboeken omdat) ik het fijn vind/vond om boeken te kunnen lezen die speciaal voor
lezers van mijn leeftijd geschreven zijn’. Lezers tussen de 25 en 35 jaar die wellicht al
youngadultboeken lazen toen ze wel tot de doelgroep behoorden kregen beide stellingen
voorgelegd. Voor het geval een enkele respondent jonger dan 15 zou zijn werd de stelling
voor deze leeftijdscategorie omgeschreven naar ‘(Ik lees graag youngadultboeken omdat) ik
graag boeken lees die geschreven zijn voor lezers die ouder zijn dan ik’. Hierin werd dus
gebruikgemaakt van de theorie van De Waele dat sommige jongeren graag ‘opwaarts lezen’.
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Zes theorieën bleken niet per definitie redenen om youngadultliteratuur te lezen, maar konden
ook van toepassing zijn op andere boeken. Deze werden beschouwd als algemene redenen om
fictie te lezen. Het ging om het argument van escapisme, het idee dat lezers graag verhalen
lezen waarvan de schrijfstijl makkelijk is of waarvan het verhaal toegankelijk is, het argument
dat lezers trouw zijn aan auteurs en daarom al hun boeken lezen, het argument dat sommige
lezers een brede smaak hebben en boeken uit meerdere genres en voor verschillende
doelgroepen lezen en het idee dat sommige lezers graag boeken lezen die een klassiekerstatus
hebben en die ook door lezers buiten de doelgroep erkend worden als geweldige verhalen.
Vier van deze redenen werden omgezet in stellingen die algemeen geformuleerd werden en
die ook geformuleerd werden als reden om youngadultliteratuur te lezen zodat de antwoorden
met elkaar vergeleken konden worden.
De youngadultliteratuurvariant werd wederom ingeleid met de zin ‘Ik lees graag
youngadultboeken omdat…’. De vier stellingen waren ‘(Ik lees graag youngadultboeken
omdat) ik de wereld om me heen even kan vergeten als ik youngadultboeken lees’, ‘(Ik lees
graag youngadultboeken omdat) ‘ik de schrijfstijl van youngadultboeken toegankelijk vind’,
‘(Ik lees graag youngadultboeken omdat) ik alle boeken van auteurs van wie ik fan ben lees,
ook de youngadult-boeken’ en ‘(Ik lees graag youngadultboeken omdat) er veel klassiekers
tussen zitten.
De algemene stellingen begonnen allemaal met ‘Ik lees graag…’. In deze versie
werden ze geformuleerd als ‘Ik lees graag om de wereld om me heen even te kunnen
vergeten’, ‘Ik lees graag verhalen met een toegankelijke schrijfstijl’, ‘Ik lees graag nieuwe
boeken van auteurs van wie ik fan ben’ en ‘Ik lees graag klassiekers’.
Het idee dat lezers graag verhalen lezen waarvan het verhaal makkelijk te volgen is
was niet te vertalen in een stelling en werd daarom weggelaten. Het bleek onmogelijk goed te
formuleren wat een toegankelijk verhaal is. De theorie dat sommige lezers een brede smaak
hebben en boeken voor verschillende doelgroepen lezen bleek ook onmogelijk om te
schrijven en dit leesmotief bleek ook niet op een zevenpuntsschaal te scoren, dus dit werd
getoetst met de vraag over andere boeken die vrijwillig gelezen werden (vraag 13).
Helaas was het niet mogelijk om in de vraag een mogelijkheid in te bouwen om lezers
zelf aan te laten geven of een bepaald argument enkel voor een bepaald genre boeken gold. In
de analyse werd daarom bij stellingen waarbij vermoed werd dat dit relevant kon zijn gekeken
of lezers die boeken uit een bepaald genre lezen gemiddeld een hoger cijfer gaven aan een
stelling dan lezers die geen boeken uit dit genre lezen.
Om te controleren of er geen voor de hand liggende redenen om youngadultliteratuur te lezen
gemist werden, werd een klein vooronderzoek uitgevoerd. Een van de redacteuren van
Hebban vroeg de leden van de Hebban Young Adult Club waarom zij graag
youngadultliteratuur lazen. Negen lezers van tussen de 17 en 35 jaar schreven een stukje over
waarom zij dit soort boeken aantrekkelijk vinden.79
Veel genoemde redenen kwamen overeen met al bekende leesmotieven. Zo werden
herkenbaarheid (4), de toegankelijke schrijfstijl (5), het toegankelijke verhaal (1),
leerzaamheid (1) en de aansprekende thema’s (4) genoemd en werd uitgesproken dat
youngadultboeken het gat vullen tussen kinderboeken en volwassenenliteratuur, waardoor
lezers die de kinderboeken ontgroeid zijn (of ze nou wel of niet al tot de doelgroep van
youngadultliteratuur behoren) toch blijven lezen (1).80
Er werden ook enkele nieuwe redenen genoemd. Vrijwel alle lezers in het
vooronderzoek gaven aan dat ze het fijn vonden dat er veel youngadultboeken in hun
favoriete genre(s) waren (7). Vooral lezers van verbeeldingsliteratuur waren hier blij mee,
79
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De Clubleden waren 17, 17, 18, 19, 21, 21, 24, 33 en 35 jaar.
De cijfers geven het aantal keer dat elke reden genoemd werd aan.
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omdat er volgens hen voorheen weinig fantasy en sciencefiction gepubliceerd werd in het
Nederlands taalgebied. Bij de antwoorden viel op dat deze lezers youngadultliteratuur als een
genre zagen en de daadwerkelijke genres als subgenres hiervan. Omdat het ging om het idee
van de lezer dat dit het geval is was dit echter geen probleem. Het resulteerde in de stelling
‘(Ik lees graag youngadultliteratuur omdat) er veel youngadultboeken in mijn favoriete
genre(s) zijn’. Eigenlijk kan deze reden ook gelden voor jeugdliteratuur en
volwassenenliteratuur, maar het bleek niet mogelijk de stelling om te schrijven naar een
algemene stelling, omdat het voor de hand ligt dat lezers liever boeken lezen uit hun favoriete
genres dan uit genres die hen minder aanspreken.
Verder noemde iemand de frisheid van youngadultboeken. Volgens haar werd er vaak
een originele draai gegeven aan bekende onderwerpen. Dit resulteerde in de stelling ‘(Ik lees
graag youngadultliteratuur omdat) bekende onderwerpen hierin op een verfrissende manier
benaderd worden’.
Twee lezers noemen ook de mogelijkheid om in contact te komen met auteurs of met
andere lezers die ze eerder nog niet kenden. Communityvorming dus in plaats van het
versterken van een band met de eigen community (vrienden of familie). Dit resulteerde in de
stelling ‘(Ik lees graag youngadultliteratuur omdat) het lezen van Young Adult-boeken ervoor
zorgt dat ik nieuwe mensen (auteurs en andere lezers) leer kennen die ook van deze boeken
houden’.
Enkele andere redenen bleken niet relevant of niet te vertalen naar een stelling. Tot de
eerste groep behoorden redenen als ‘toen ik jonger was hadden de personages in mijn ogen
een magische leeftijd’, ‘de personages maken dingen mee die wij niet mee kunnen maken’ en
‘de boeken laten je nieuwe werelden ontdekken’, die te algemeen of juist te persoonlijk waren
of die van toepassing waren op fictie in het algemeen. Tot de tweede groep behoorden
redenen als ‘de boeken zijn spannend’, ‘er gebeurt veel in de boeken’ en ‘de boeken hebben
precies de juiste mix tussen actie en romantiek’. Deze redenen waren te ongrijpbaar. Ze
kwamen allemaal op ongeveer hetzelfde neer, maar het waren typische antwoorden op een
open vraag die niet gevat konden worden in een stelling die van toepassing moest kunnen zijn
op iedereen.
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3. Resultaten
3.1 Paratekstuele analyse
Uit de paratekstuele analyse kwam naar voren welke kenmerken van youngadultliteratuur de
geselecteerde youngadultboeken hebben. De resultaten van deze analyse zijn samengevat in
tabel 2.81
Tabel 2: Kenmerken van youngadultboeken op de covers van de gekozen boeken (in alfabetische
volgorde van auteursnaam). ‘Ja’ is aanwezig, ‘nee’ is afwezig, ‘ja/nee’ is twijfelgeval.

Titel

Label

Leef- Thema Afbeel- Vormtijd
ding
geving

Citaat Boek

Auteur

Uitgever

De test
Spotgaai
De erfenis
van
Richard
Grenville
De glazen
troon
Vrees me
Scarlet
Vals spel
Ik geef je
de zon
De
bijzondere
kinderen
van
mevrouw
Peregrine
Inwijding
Eleanor &
Park
Schuld
Totaal per
kenmerk

Nee
Nee
Nee

Ja
Nee
Ja

Ja
Nee
Ja

Nee
Nee
Ja

Ja
Nee
Nee

Nee
Nee
Ja

Nee
Ja

Nee
Ja
Nee

Nee
Ja
Ja

Totaal
per
boek
3
3
5

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6

Nee
Ja
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Ja

Ja
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Ja/Nee Ja
Ja
Nee
Ja

Nee
Ja
Ja/Nee
Ja

Ja
Nee
Ja
Ja

4
4-5
3-4
5

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

4

Nee
Ja
Ja/Nee Ja

Ja
Ja

Nee
Ja

Ja
Ja

Nee
Ja

Ja
Ja

Ja
Nee

Ja
Ja

6
7-8

Ja/Nee Ja
2-4
7

Nee
5

Ja
4

Ja
10

Ja
7-8

Nee
8

4-6

6

Ja/Nee
5-7

Alle bestudeerde youngadultboeken hebben paratekstuele kenmerken van
youngadultliteratuur. Elk boek heeft ten minste drie van deze kenmerken. Twee boeken (De
test, Spotgaai) hadden slechts drie kenmerken. Eén boek (Eleanor & Park) voldoet op de
reputatie van de auteur als youngadultauteur na aan alle kenmerken, met één twijfelgeval
vanwege een verwarrend label (op de voorkant van het boek staat dat het een roman is wat
doet vermoeden dat het een literair boek voor volwassenen is, terwijl op de achterkant een
youngadultlabel staat). De meeste titels hebben vier, vijf of zes youngadultkenmerken.
Het meestvoorkomende paratekstuele element dat erop wijst dat een boek
youngadultliteratuur is, is een opvallende vormgeving. Hier is bij tien van de twaalf boeken
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De volledige paratekstuele analyse is te vinden in de bijlage (7.1).
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sprake van. De uitgevers waarbij de boeken verschenen zijn staan ook redelijk vaak (in acht
van de twaalf gevallen) bekend als uitgevers die dit soort boeken publiceren. Het gebruik van
een aanprijzing van een youngadultauteur, van een jonge recensent of van een medium voor
jongeren of het gebruik van een citaat waarin het boek vergeleken wordt met een ander
youngadultboek komt ook relatief vaak voor, evenals het noemen van of verwijzen naar de
leeftijd van de hoofdpersonen (allebei zeven keer).
Er staat daarentegen weer slechts in een derde van de boeken een persoon op de cover
die duidelijk ongeveer even oud is als de geïntendeerde lezer (vier keer). Leeftijdslabels
worden opvallend weinig gebruikt: twee keer is er sprake van een duidelijk label en dan zijn
er nog twee twijfelgevallen. De eerste is het al eerder aangehaalde voorbeeld van het boek dat
op de voorkant van de kaft een roman wordt genoemd terwijl op de achterkant een
youngadultlogo staat. De tweede is een boek waarbij in plaats van het label ‘youngadult’ het
label ‘jeugdthriller’ gebruikt is.
Uit de paratekstuele analyse kwam ook naar voren welke kenmerken van youngadultliteratuur
de geselecteerde boeken van dezelfde auteurs die geschreven zijn voor een andere doelgroep
hebben. De resultaten van deze analyse zijn samengevat in tabel 3.82
Tabel 3: Kenmerken van youngadultboeken op de covers van boeken van dezelfde auteurs die
geschreven zijn voor andere doelgroepen (in alfabetische volgorde van auteursnaam). ‘Ja’ is aanwezig,
‘nee’ is afwezig, ‘ja/nee’ is twijfelgeval.

Titel

Label

Leef- Thema Afbeel- Vormtijd
ding
geving

Citaat Boek

Auteur

Uitgever

Gregor
de Bovenlander
Streken
Maffe
meiden
Klik
Totaal per
kenmerk

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Totaal
per
boek
2

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Ja/Nee

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Ja

1
1-2

Nee
0

Nee
0

Nee
0

Nee
0-1

Ja
4

Nee
0

Nee
1

Ja
2

3

Nee

Ja
1

Ook alle boeken die geschreven zijn voor kinderen of voor volwassenen hebben enkele
paratekstuele kenmerken van youngadultliteratuur, maar aanzienlijk minder dan de meeste
youngadultboeken. De twee jeugdboeken hebben allebei twee kenmerken en bij één van de
twee is er daarnaast één twijfelgeval. Op de afbeelding is een jong persoon te zien en het is
niet duidelijk of dit een kind of een tiener is. Eén van de twee boeken voor volwassenen heeft
één kenmerk van youngadultliteratuur, namelijk een bijzondere vormgeving. Het andere boek
voldoet aan drie kenmerken, maar dit zijn naast vormgeving nog twee factoren waar weinig
invloed op uitgeoefend kan worden als het gaat om het in de markt zetten van een specifiek
boek: de reputatie van het boek (omdat het al eerder uitgegeven was in het Nederlands) en van
de uitgever.
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De volledige paratekstuele analyse is te vinden in de bijlage (7.1).
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3.2 Lezersprofiel
Leeftijd
Van de 815 respondenten vielen er 298 (36.56%) binnen de doelgroep. De overige 517
(63.44%) waren jonger dan 15 of ouder dan 25 jaar. In grafiek 1 is te zien dat het aantal lezers
van youngadultliteratuur geleidelijk afneemt naarmate de leeftijd van de respondenten stijgt.
In elke leeftijdsgroep en leeftijdscategorie zitten steeds iets minder lezers.83
Met 171 lezers (20.98%) wordt de leeftijdsgroep 15-20 jaar het meest
vertegenwoordigd, gevolgd door de leeftijdsgroep 21-25 jaar met 127 lezers (15.58%).
Daarna volgen bij de lezers die ouder zijn dan de geïntendeerde lezer, respectievelijk de
leeftijdsgroepen 26-30 jaar met 102 respondenten (12.52%), 31-35 jaar met 94 (11.53%), 3640 jaar met 80 (9.82%), 41-45 jaar met 65 (7.98%), 46-50 jaar met 64 (7.85%), 51-55 jaar met
44 (5.40%), 56-60 jaar met 34 (4.17%), 61-65 jaar met 13 (1.60%), 66-70 jaar met 8 (0.98%),
71-75 jaar met 2 (0.25%) en de leeftijdsgroepen 76-80 jaar en ouder dan 80 jaar met elk 1
respondent (0.12%). In totaal zijn dit 508 lezers (62.34%) die ouder zijn dan de geïntendeerde
lezer, waarvan er 196 (24.05%) in de afgelopen 10 jaar tot de doelgroep hebben behoord en er
312 (37.85%) op het moment dat de term youngadultliteratuur in het Nederlands taalgebied
geïntroduceerd werd al niet meer binnen de doelgroep vielen. 9 respondenten (1.10%) vielen
in de categorie lezers die jonger waren dan de geïntendeerde lezer.
Gerekend met de gemiddelde leeftijd per leeftijdsgroep is de gemiddelde leeftijd van
de respondenten ongeveer 33 jaar.84
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Grafiek 1: Leeftijd lezers youngadultliteratuur
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Met leeftijdsgroepen worden de vijftien groepen bedoeld die onderscheiden kunnen worden op leeftijd zoals
weergegeven in grafiek 1. Hieruit komen weer vier leeftijdscategorieën voort die gebruikt zullen worden in de
analyse: de lezer die jonger is dan de geïntendeerde lezer (alle lezers die jonger zijn dan 15 jaar), de
geïntendeerde lezer (de lezers van 15 tot en met 25 jaar), de groep lezers die binnen de doelgroep viel op het
moment dat het label geïntroduceerd werd in het Nederlands taalgebied en die inmiddels buiten de doelgroep
valt (de lezers van 26 tot en met 35 jaar) en de lezers die op het moment dat uitgevers het label begonnen te
gebruiken al ouder waren dan de geïntendeerde lezers (alle lezers die ouder zijn dan 35 jaar).
84
Bij het berekenen van het gemiddelde werden de leeftijden 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73 en 78
aangehouden omdat dit de gemiddelde waarde is binnen de leeftijdsgroepen. In lijn hiermee werd ook voor 13,
18 en 83 gekozen voor de groepen waarbij de leeftijden meer dan vijf jaar bestreken. Als 17 aangehouden wordt
in plaats van 18 dan scheelt dit slechts 0.21 (33.07 tegenover 32.86).
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> 80 jaar

Gender
Het merendeel van de lezers van youngadultliteratuur, 752 respondenten (92.27%),
identificeerde zichzelf als vrouw. Verder waren er 57 mannen (6.99%) onder de respondenten,
identificeerden 5 lezers (0.61%) zich noch als man noch als vrouw en gaf 1 persoon (0.12%)
aan de vraag niet te willen beantwoorden.
Land
700 respondenten (85.89%) waren opgegroeid in Nederland. 111 respondenten (13.62%)
brachten het grootste deel van hun jeugd door in België. 4 lezers (0.49%) waren elders
opgegroeid. Zij kwamen uit Duitsland, Kroatië, St. Vincent en de Grenadines of woonden in
hun jeugd in diverse landen.
Opleidingsniveau
Van de Nederlandse respondenten was er 1 persoon (0.14%) die enkel de basisschool
afgerond had, zitten of zaten er 9 (1.29%) op het VMBO, de Huishoudschool of het LTS, 18
(2.57%) op de MAVO, 46 (6.57%) op de HAVO, 78 (11.14%) op het VWO, 141 (20.14%) op
het MBO, 229 (32.71%) op het HBO en 178 (25.43%) op het WO.
Van de respondenten die in België of elders waren opgegroeid was er 1 persoon (0.87%) die
enkel het lager onderwijs afgerond had, volgden er 45 (39.13%) secundair onderwijs, 42
(36.52%) niet-universitair hoger onderwijs en 27 (23.48%) universiteit hoger onderwijs.
Leesgedrag
Het merendeel van de respondenten (58.65%) las elke dag en anders tenminste meerdere
keren per week (27.73%). Dit gold voor lezers in alle leeftijdscategorieën Een klein deel van
de lezers las ongeveer één keer per week (7.61%), ongeveer één keer per maand (3.80%) of
minder dan één keer per maand (2.21%).
Tabel 4: Leesfrequentie per leeftijdscategorie (procentueel)

Leesfrequentie
Ongeveer elke dag
Meerdere keren per week
Ongeveer één keer per week
Ongeveer één keer per
maand
Minder dan één keer per
maand
N

Iedereen
58.65
27.73
7.61
3.80

< 15
55.55
44.44
0
0

15-25
47.99
32.89
9.73
6.04

26-35
59.18
26.02
9.69
1.53

> 35
68.59
23.40
4.49
3.21

2.21

0

3.36

3.57

0.32

815

9

298

196

312

Ruim een kwart van de respondenten (25.64%) gaf aan per jaar meer dan 60 boeken te lezen.
Hierbij valt op dat dit vooral geldt voor de lezers die ouder zijn dan 35 jaar. 33.33% van de
lezers uit deze leeftijdscategorie las meer dan één boek per week ten opzichte van 11.11% van
de lezers die jonger zijn dan 15, 17.45% van de 15- tot en met 25-jarigen en 26.53% van de
26 tot en met 35-jarigen.
12.15% van de respondenten zei 51-60 boeken per jaar te lezen en nog eens 12.15%
zei jaarlijks 41-50 boeken te lezen. 13.13% van de respondenten haalde jaarlijks 31-40
boeken, 17.06% 21-30 boeken en 16.20% 10-20 boeken. Slechts 3.68% gaf aan jaarlijks
minder dan 10 boeken te lezen.
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Tabel 5: Boeken per jaar per leeftijdscategorie (procentueel)

Boeken per jaar
< 10
10-20
21-30
31-40
41-50
51-60
> 60
N

Iedereen
3.68
16.20
17.06
13.13
12.15
12.15
25.64
815

< 15
0
11.11
44.44
0
0
33.33
11.11
9

15-25
6.04
20.47
21.48
12.75
10.40
11.41
17.45
298

26-35
4.59
16.33
15.82
14.80
12.24
9.69
26.53
196

> 35
0.96
12.18
12.82
12.82
14.10
13.78
33.33
312

Kennismaking met youngadultliteratuur
Het merendeel van de respondenten, 269 lezers (33.01%), dacht dat hij of zij voor 2009 al zijn
of haar eerste youngadultboek las. 10.80% las in 2009 het eerste boek dat gericht was op deze
doelgroep. 9.33% maakte kennis met youngadultboeken in 2010, 8.22% in 2011, 9.57% in
2012, 7.61% in 2013, 6.75% in 2014, 6.26% in 2015, 4.05% in 2016, 3.31% in 2017 en
0.86% in 2018. Tot slot waren er 2 respondenten (0.25%) die in 2019 hun eerste
youngadultboek lazen.
De leeftijd waarop de respondenten hun eerste youngadultboek lazen loopt net zo ver uiteen
als hun huidige leeftijd. De vroegste leeftijd waarop respondenten met het lezen van
youngadultliteratuur begonnen was 10 jaar. De oudste leeftijd waarop respondenten met het
lezen van youngadultliteratuur begonnen was 80 jaar. Gemiddeld waren de respondenten
20.38 jaar (SD = 11.46) toen ze voor het eerst een youngadultboek lazen.
De respondenten uit de leeftijdscategorie jonger dan 15 jaar waren gemiddeld 11.33
jaar (SD = 1.12). De jongst genoemde leeftijd is 10, de oudste 13. De respondenten uit de
leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar waren gemiddeld 13.07 jaar (SD = 2.06). De jongst
genoemde leeftijd was 10, de oudste 22. De respondenten uit de leeftijdscategorie 26 tot en
met 35 jaar waren gemiddeld 18.03 jaar (SD = 5.12). De jongst genoemde leeftijd was 10, de
oudste 32. De respondenten uit de leeftijdscategorie ouder dan 35 jaar waren gemiddeld 29.10
jaar (SD = 13.77). De jongst genoemde leeftijd was 10, de oudste 80. Hierbij valt op dat de
oudst genoemde leeftijd en het gemiddelde logischerwijs hoger lagen in hogere
leeftijdscategorieën, dat er zelfs in de oudste leeftijdscategorieën respondenten zijn die menen
dat ze al heel lang geleden begonnen met het lezen van youngadultboeken (wat overeenkomt
met het antwoord dat veel lezers gaven op de vraag in welk jaar zij deze boeken voor het eerst
lazen, namelijk voor 2009, terwijl dit eigenlijk niet mogelijk is) en dat de verschillen in de
oudere leeftijdscategorieën groter zijn omdat de leeftijd van deze lezers meer uiteenloopt.
Op de vraag wat volgens de respondenten de doelgroep is van youngadultliteratuur werden
uiteenlopende antwoorden gegeven. Grofweg zijn deze in twee categorieën te verdelen:
enerzijds de antwoorden waarbij leeftijden genoemd werden of waarbij iets gezegd werd over
de leeftijdsgroep waartoe de lezers behoren en anderzijds variaties op het antwoord dat er
geen specifieke doelgroep is. De respondenten die dit als antwoord gaven vonden ofwel dat de
boeken geschikt zijn voor iedereen die ze wil lezen ofwel dat niet de doelgroep maar de
inhoud van het boek bepaalt of iets youngadultliteratuur is.
De specifieke leeftijden die het meest genoemd werden waren 12 tot en met 16, 14 tot
en met 18 en 15 tot en met 25. De jongst genoemde ondergrenzen waren 8 (eenmaal
genoemd) en 10 (een vijftal keer genoemd) jaar. De oudst concreet genoemde bovengrenzen
van respondenten die niet als antwoord ‘iedereen’ gaven waren 30 en 35 jaar en een enkele
keer 40 en 55 jaar. Als antwoord werd ook vaak gegeven ‘jongeren’, ‘tieners’, ‘scholieren’,
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‘jongvolwassenen’/’adolescenten’ en zelfs ‘studenten’. Door enkele respondenten werd
benoemd dat de onderleeftijdsgrens persoonlijk is en afhankelijk is van persoonlijke
ontwikkeling, levenservaring en leesvaardigheid.
De respondenten die een antwoord gaven dat erop neerkwam dat ze vonden dat
youngadultboeken voor iedereen waren vulden hier in ‘iedereen’, ‘iedereen die de boeken wil
lezen’, ‘iedereen die de kinderboeken ontgroeid is (en nog niet toe is aan
volwassenenliteratuur)’ en ‘iedereen die zich nog een jongvolwassene voelt’. Enkele van de
redenen om youngadultliteratuur te lezen die in dit onderzoek onderzocht werden, werden hier
ook al genoemd, bijvoorbeeld ‘iedereen die de thema’s interessant vindt’, ‘iedereen omdat de
beschreven situaties voor iedereen herkenbaar zijn’, ‘iedereen die de wereld om zich heen
even wil vergeten’, ‘iedereen die een toegankelijk boek wil lezen’ en ‘mensen die graag een
bepaald soort boeken lezen die er weinig zijn binnen de volwassenenliteratuur’. Hierbij werd
altijd expliciet benoemd dat het ging om verbeeldingsliteratuur. Enkele respondenten vonden
ook nog dat youngadultliteratuur vooral bedoeld was voor vrouwelijke lezers.
Opvallend genoeg benadrukten enkele respondenten al dat de doelgroep steeds meer
lijkt te verschuiven of groter lijkt te worden. Volgens hen zijn jongvolwassenen wel de
oorspronkelijke doelgroep en zijn ze nog steeds de primaire geïntendeerde lezer, maar zijn
oudere lezers er als secundair publiek bij gekomen.
Tot slot waren er lezers die de inhoud zwaarder vonden wegen dan de geïntendeerde
lezer en die van mening waren dat een boek youngadultliteratuur is als het een bepaalde
thematiek heeft of over personages van een bepaalde leeftijd gaat.
De meeste respondenten lazen naast youngadultliteratuur ook nog andere soorten fictie. Het
merendeel (54.60%) hiervan las ook volwassenenliteratuur. Dit gold voor alle
leeftijdscategorieën, met uitzondering van de lezers die jonger waren dan 15 jaar. Van hen las
een klein deel – 33.33% – beide soorten boeken, ten opzichte van 54.03% van de 15- tot en
met 25-jarigen, 56.63% van de 26- tot en met 35-jarigen en 54.49% van de lezers ouder dan
35 jaar.
Hierna werden de lezers die jeugd-, youngadult- en volwassenenliteratuur lazen het
meest vertegenwoordigd, met 36.20%. Uitgesplitst naar leeftijdscategorie valt op dat dit
wederom overeenkomt met het procentuele aandeel per leeftijdscategorie, met uitzondering
van de lezers die jonger waren dan 15 jaar, waarbij slechts 11.11% al deze soorten boeken las.
Bij de 15- tot en met 25-jarigen, de 26- tot en met 35-jarigen en de lezers ouder dan 35 jaar
was dit respectievelijk 30.87%, 35.71% en 42.31%.
Slechts 6.01% gaf aan enkel youngadultliteratuur te lezen. Dit gold voor 0% van de
lezers jonger dan 15, voor 11.41% van de 15- tot en met 25-jarigen, voor 4.08% van de 26- tot
en met 35-jarigen en voor 2.24% van de lezers ouder dan 35 jaar.
De kleinste groep (3.19%) las naast youngadultboeken ook jeugdliteratuur. Dit gold
voor 3.69% van de 15- tot en met 25-jarigen, voor 3.57% van de 26- tot en met 35-jarigen en
voor 0.96% van de lezers ouder dan 35 jaar. Bij de lezers jonger dan 15 jaar was deze groep
met 55.56% wel het grootst.
Tabel 6: Soort boeken ingedeeld naar doelgroep per leeftijdscategorie (procentueel)

Soort boeken
Alleen YA-literatuur
YA- en jeugdliteratuur
YA- en volwassenenliteratuur
YA-, jeugd- en volwassenenliteratuur
N

Iedereen
6.01
3.19
54.60
36.20
815
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< 15
0
55.56
33.33
11.11
9

15-25
11.41
3.69
54.03
30.87
298

26-35
4.08
3.57
56.63
35.71
196

> 35
2.24
0.96
54.49
42.31
312

36.07% van de respondenten gaf aan dat minder dan de helft van de boeken die ze voor hun
eigen plezier lazen youngadultliteratuur was. 7.98% las zelfs vrijwel geen youngadultboeken.
De groepen voor wie de helft van de boeken, meer dan de helft van de boeken of vrijwel alle
boeken die ze lazen tot de youngadultliteratuur behoorden, waren ongeveer even groot:
respectievelijk 17.91%, 18.40% en 18.53%. De laatste groep was het grootst bij de lezers die
jonger waren dan 15 jaar (66.67%) en de lezers die tot de doelgroep behoorden (38.59%).
Voor het grootste deel van de lezers die ouder waren dan de geïntendeerde lezer
behoorde youngadultliteratuur tot meer dan de helft van de boeken die ze lazen,
respectievelijk voor 37.24% van de lezers van 26 tot en met 35 jaar en voor maar liefst
56.73% van de lezers die ouder waren dan 35 jaar. Andersom was de groep die dit soort
boeken vrijwel niet las ook het grootst bij de lezers die ouder waren dan 35 jaar. 12.82% ten
opzichte van 6.63% van de 26- tot en met 35-jarigen, 4.03% van de 15- tot en met 25-jarigen
en 0% van de lezers jonger dan 15.
Tabel 7: Deel gelezen youngadultboeken per leeftijdscategorie (procentueel)

Deel YA-boeken
Vrijwel geen
Minder dan de helft
Ongeveer de helft
Meer dan de helft
Vrijwel alle
N

Iedereen
7.98
36.07
17.91
18.40
18.53
815

< 15
0
11.11
0
22.22
66.67
9

15-25
4.03
14.43
15.44
25.84
38.59
298

26-35
6.63
8.67
27.04
37.24
19.39
196

> 35
12.82
4.17
15.06
56.73
10.58
312

Boekkeuze
De respondenten lazen verschillende soorten youngadultboeken. In totaal werd er door de 815
lezers 2241 keer een genre of soort verhaal aangevinkt; 27 keer door de 9 lezers uit de
leeftijdscategorie jonger dan 15 jaar, 905 keer door de 298 lezers van 15-25 jaar, 537 keer
door de 196 lezers van 26-35 jaar en 778 keer door de 312 lezers uit de leeftijdscategorie
ouder dan 35 jaar.
Verbeeldingsliteratuur werd met 31.24% het meest gelezen, op ruime afstand gevolgd
door romantische boeken (19.05%), spannende boeken (18.61%) en realistische hedendaagse
boeken (16.33%). Ook historische boeken werden nog aardig vertegenwoordigd (11.42%).
Poëtische youngadult en youngadultgedichten werden het minst gelezen (2.28%). Slechts een
klein aantal van de respondenten las deze. Per leeftijd zijn de trends vergelijkbaar. Lezers uit
de leeftijdscategorieën jonger dan 15 jaar en 15 tot en met 25 jaar lazen iets minder vaak
thrillers en/of detectives dan lezers van 26 tot en met 35 jaar en lezers ouder dan 35 jaar
(14.81% en 15.03% tegenover 20.48% en 21.47%). Die laatste lazen dan weer iets vaker dan
gemiddeld historische boeken (14.65%). Overige grote verschillen met het gemiddelde zaten
enkel bij de leeftijdsgroep van lezers jonger dan 15 jaar. Zij lazen iets minder vaak dan
gemiddeld verbeeldingsliteratuur (25.93%) en contemporary boeken (11.11%) en iets vaker
romantische boeken (29.63%) en poëtische youngadult en youngadultgedichten (7.41%). Hier
is echter weinig uit af te leiden aangezien deze leeftijdsgroep zo slecht vertegenwoordigd
was.85
28 lezers (1.34%) gaven aan dat ze ook nog andere soorten boeken lazen. Soms
hadden ze ook andere soorten boeken aangevinkt en soms niet. Hun antwoorden liepen uiteen
van ‘chicklit’ tot ‘alles’. Sommige respondenten gaven zelf al aan geen idee te hebben waar
de boeken onder vielen en gaven voorbeelden. Anderen hadden de vraag duidelijk niet goed
gelezen en vulden in ‘niemand’ of ‘non-fictie’ (wat genegeerd werd, omdat gevraagd werd
85

Dit zijn de percentages na het verwerken van de antwoorden uit de categorie ‘overig’.
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naar fictie). Waar mogelijk werd het antwoord vertaald naar het best passende antwoord uit de
antwoordopties. ‘Chicklit’ werd dus meegeteld bij ‘romantische boeken’ en bij ‘alles’ werden
alle soorten boeken meegeteld bij die specifieke respondent. Meestal was deze antwoordoptie
ook al aangevinkt en hoefde het extra antwoord niet bij het percentage opgeteld te worden.
Hierbij viel op dat veel lezers dystopische boeken en paranormal fantasy niet beschouwden
als verbeeldingsliteratuur of dat ze nog even wilden benadrukken dat ze enkel fantasy lazen of
juist geen horror. In gevallen waarbij het antwoord niet omgeschreven kon worden bleef het
als ‘overig’ staan.
Zes respondenten bleken een antwoord te hebben gegeven dat overeenkwam met een
van de antwoordopties en dat ze zelf nog niet hadden aangevinkt. In de leeftijdsgroep 21-25
jaar werd een keer het antwoord spannende boeken toegevoegd (de respondent gaf aan ‘lt’ te
lezen, wat waarschijnlijk bedoeld was als afkorting van ‘legal thriller’ of mogelijk van
‘literary/literaire thriller’. Het ging in ieder geval om een thriller en dus om een spannend
boek), in de leeftijdsgroep 26-30 jaar drie keer verbeeldingsliteratuur (respondenten gaven
aan dat ze alleen fantasy lazen of dat ze geen idee hadden waar de boeken onder vielen maar
dat ze graag series als Divergent en De Hongerspelen lazen), in de leeftijdsgroep 31-35 jaar
een keer spannende boeken, historische boeken en contemporary boeken (de respondent gaf
aan naast verbeeldingsliteratuur – wat wel aangevinkt was – in mindere mate ook thrillers,
contemporary boeken en historische youngadult te lezen) en in de leeftijdsgroep 41-45 jaar
werd een extra antwoord opgeteld bij alle antwoordopties (bij een respondent die aangaf alles
te lezen en dus geen specifieke genres te kunnen noemen).86
Tabel 8: Soort youngadultboeken ingedeeld naar genre per leeftijdscategorie (procentueel)

Soort boeken
Thrillers en/of detectives
Fantasy-, sciencefiction- en/of
horrorboeken
Historische boeken
Contemporary/realistische
boeken (niet historisch)
Romantische boeken
Poëtische YA/YA-gedichten
Anders
N

Procentueel < 15
18.61
14.81
31.24
25.93

15-25
15.03
29.94

26-35
20.48
32.22

>35
21.47
32.13

11.42
16.33

11.11
11.11

9.72
18.78

9.68
16.01

14.65
13.88

19.05
2.28
1.07
815 (2241)

29.63
7.41
0.00
9 (27)

21.66
3.87
0.99
298 (905)

20.00
1.12
0.56
196 (537)

15.04
1.16
1.67
312 (778)

Elk van de twaalf geselecteerde boeken was door enkele respondenten gelezen. Sommigen
hadden meerdere van deze boeken gelezen. Het boek dat door de meeste respondenten was
gelezen was Spotgaai van Suzanne Collins. 611 respondenten (18.56%) hadden dit boek
gelezen. Vals spel van Mirjam Mous, dat gelezen was door 120 lezers (3.65%), was het boek
dat door de minste respondenten was gelezen. Inwijding van Veronica Roth, De bijzondere
kinderen van mevrouw Peregrine van Ransom Riggs, Vrees me van Tahereh Mafi, De glazen
troon van Sarah J. Maas, De test van Joelle Charbonneau, Scarlet van Marissa Meyer, Ik geef
je de zon van Jandy Nelson, Eleanor & Park van Rainbow Rowell, Schuld van Mel Wallis de
Vries en De erfenis van Richard Grenville van Natalie Koch waren respectievelijk gelezen
door 416 (12.64%), 367 (11.15%), 287 (8.72%), 267 (8.11%), 262 (7.96%), 239 (7.26%), 213
(6.47%), 190 (5.77%), 178 (5.41%) en 142 (4.31%) van de respondenten.
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Een volledig overzicht van de antwoorden van de respondenten en een verantwoording van hoe deze verwerkt
zijn is te vinden in de bijlage (7.4).
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Tabel 9: Aantal lezers per boek (absoluut en procentueel)

Titel
De test
Spotgaai
De erfenis van Richard Grenville
De glazen troon
Vrees me
Scarlet
Vals spel
Ik geef je de zon
De bijzondere kinderen van
mevrouw Peregrine
Inwijding
Eleanor & Park
Schuld

Auteur
Joelle Charbonneau
Suzanne Collins
Natalie Koch
Sarah J. Maas
Tahereh Mafi
Marissa Meyer
Mirjam Mous
Jandy Nelson
Ransom Riggs

Aantal
262
611
142
267
287
239
120
213
367

Procentueel
7.96
18.56
4.31
8.11
8.72
7.26
3.65
6.47
11.15

Veronica Roth
Rainbow Rowell
Mel Wallis de Vries

416
190
178

12.64
5.77
5.41

3.3 Leesmotieven
Stellingen algemene redenen om te lezen
De eerste stellingen die werden voorgelegd hadden betrekking op algemene redenen om te
lezen. De respondenten scoorden op een zevenpuntsschaal de mate waarin ze graag boeken
lazen om de wereld om zich heen te kunnen vergeten (escapisme), het belang van een
toegankelijke schrijfstijl (schrijfstijl), in hoeverre ze graag nieuwe boeken lazen van auteurs
van wie ze fan waren (trouw) en hoe graag ze klassiekers lazen (klassiekers). Escapisme
scoorde een gemiddelde van 5.54 (SD = 1.60), schrijfstijl een gemiddelde van 5.87 (SD =
1.25), trouw een gemiddelde van 4.57 (SD = 1.87) en klassiekers een gemiddelde van 3.26
(SD = 1.57).
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Escapisme, schrijfstijl, trouw en klassiekers
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Grafiek 2: Gemiddelde scores algemene redenen om youngadultliteratuur te lezen per
leeftijdscategorie
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Bij de controlevraag werden dezelfde stellingen voorgelegd. De respondenten moesten
wederom op een zevenpuntsschaal scoren in hoeverre deze leesmotieven op hen van
toepassing waren. Escapisme scoorde een gemiddelde van 5.88 (SD = 1.40), schrijfstijl een
gemiddelde van 5.67 (SD = 1.24), trouw een gemiddelde van 6.16 (SD = 1.11) en klassiekers
een gemiddelde van 4.15 (SD = 1.53).

Stellingen 5, algemeen (controlevraag)
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Grafiek 3: Gemiddelde scores algemene redenen om fictie te lezen per leeftijdscategorie

Een paired samples t-test werd uitgevoerd om de scores die de respondenten hadden
toegekend aan escapisme, schrijfstijl, trouw en klassiekers bij youngadultliteratuur en
literatuur in het algemeen te vergelijken.
Er was een significant verschil tussen de scores voor escapisme als reden om boeken
in het algemeen te lezen (M = 5.88, SD =1.41) en om youngadultliteratuur te lezen (M = 5.54,
SD = 1.60); t(814)=8.15, p<.0001) (gemiddeld 0.24 punt lager bij youngadultliteratuur).
Er was een significant verschil tussen de scores voor schrijfstijl als reden om boeken
in het algemeen te lezen (M = 5.67, SD = 1.24) en om youngadultliteratuur te lezen (M = 5.87,
SD = 1.25; t(814)=-4.50, p<.0001) (gemiddeld 0.20 punt hoger bij youngadultliteratuur).
Er was een significant verschil tussen de scores voor klassiekers als reden om boeken
in het algemeen te lezen (M = 4.15, SD = 1.53) en om youngadultliteratuur te lezen (M = 3.26,
SD = 1.58); t(814)=15.34, p<.0001) (gemiddeld 0.89 punt lager bij youngadultliteratuur).
Er was een significant verschil tussen de scores voor trouw als reden om boeken in het
algemeen te lezen (M = 6.16, SD = 1.11) en om youngadultliteratuur te lezen (M = 4.57, SD =
1.87); t(814)=25.40, p<.0001) (met gemiddeld 1.59 punt lager bij youngadultliteratuur is er
bij dit leesmotief het grootste verschil tussen boeken in het algemeen en youngadultliteratuur
in het bijzonder).
Vanwege de grootte van de steekproef zijn kleinere verschillen zoals bij het lezen om
de wereld om je heen te vergeten en het waarde hechten aan een toegankelijke schrijfstijl al
significant. Het verschil tussen het belang van dit leesmotief bij het lezen van
youngadultliteratuur en bij het lezen van literatuur in het algemeen is echter duidelijk het
grootst bij het lezen van nieuwe boeken van auteurs van wie de lezers fan zijn en bij het lezen
van klassiekers. Deze leesmotieven wegen een stuk zwaarder bij het lezen van literatuur in het
algemeen dan bij het lezen van youngadultliteratuur in het bijzonder.
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Stellingen YA tegenover alle fictie
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Grafiek 4: Gemiddelde scores algemene redenen om youngadultliteratuur en fictie in het algemeen te
lezen

Als gekeken wordt naar de scores per leeftijdscategorie dan zijn er enkele interessante
verschillen. Hierbij geldt uiteraard wederom dat vanwege de grootte van de steekproef
kleinere verschillen al snel significant zijn. Bij het uitvoeren van de statistische toetsen werd
de leeftijdscategorie jonger dan vijftien jaar niet meegenomen omdat de groep te klein was
om betrouwbare resultaten te kunnen krijgen. Wat wel opvalt is dat lezers uit deze
leeftijdscategorie bij de controlestelling al aangeven dat de klassiekerstatus van een boek voor
hen geen belangrijke reden is om een boek te kiezen. Deze reden om fictie te lezen scoort
gemiddeld 3.22 (SD = 1.40). De lezers uit deze leeftijdscategorie kennen deze gemiddelde
score van 3.22 (SD = 1.13) ook toe aan deze reden als het gaat om het lezen van
youngadultliteratuur. Zoals eerder aangegeven scoort deze reden daar het laagst. Bij de
leeftijdscategorie 26-35 jaar is dat zelfs nog iets lager dan bij de lezers die jonger zijn dan 15
jaar; bij hen haalt deze reden een gemiddelde van 3.16 (SD = 1.56), waar die bij fictie in het
algemeen nog gemiddeld 4.11 (SD = 1.60) scoorde.
Een eenweg variantie-analyse (ANOVA) werd uitgevoerd om de scores van de
leeftijdscategorieën 15 tot en met 25 jaar, 26 tot en met 35 jaar en ouder dan 35 jaar voor
escapisme, schrijfstijl, trouw en klassiekers voor zowel het lezen van literatuur in het
algemeen als het lezen van youngadultliteratuur te vergelijken. Met een ANOVA kan
achterhaald worden of drie of meer groepen significant van elkaar verschillen. Hier werd
getoetst of de drie genoemde groepen significant van elkaar verschillen wat betreft de
toegekende scores aan escapisme, schrijfstijl, trouw en klassiekers.
Uit de eenweg variantie-analyse bleek een significant verschil van schrijfstijl bij
literatuur in het algemeen (F(2, 803) = 3.04; p = .048) en bij youngadultliteratuur (F(2, 803) =
9.00; p = <.0001). Bij de leeftijdscategorie ouder dan 35 jaar speelt dit leesmotief bij
youngadultliteratuur een veel minder belangrijke rol en bij literatuur in het algemeen juist een
grotere.
Uit de eenweg variantie-analyse bleek een significant verschil voor escapisme bij
yountadultliteratuur (F(2, 803) = 10.64; p = <.0001), maar geen significant verschil bij
literatuur in het algemeen (F(2, 803) = 1.57; p = .208). Dit leesmotief speelt dus bij alle
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leeftijdscategorieën voor zowel literatuur in het algemeen als voor youngadultliteratuur een
belangrijke rol, maar bij youngadultliteratuur is het minder belangrijk dan bij literatuur in het
algemeen en het belang dat hieraan gehecht wordt neemt per leeftijdscategorie af.
Uit de eenweg variantie-analyse bleek een marginaal significant verschil voor trouw
bij literatuur in het algemeen (F(2, 803) = 2,92; p = 0.55), maar geen significant verschil bij
youngadultliteratuur (F(2, 803) = .25; p = .783). Lezers uit de leeftijdscategorie 15 tot en met
25 jaar vinden dit leesmotief iets minder belangrijk bij literatuur in het algemeen. Bij
youngadultliteratuur speelt dit bij alle leeftijdscategorieën geen grote rol.
Uit de eenweg variantie-analyse bleek geen significant verschil voor klassiekers,
zowel niet bij literatuur in het algemeen (F(2, 803) = .43; p = .653) als bij
youngadultliteratuur (F(2, 803) = 1.08; p = .342). Dit leesmotief speelt dus bij alle
leeftijdscategorieën geen belangrijke rol.
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Grafiek 5: Gemiddelde scores algemene redenen om youngadultliteratuur en fictie in het algemeen te
lezen per leeftijdscategorie

Er zijn geen opvallende trends in de redenen om te lezen als gekeken wordt naar welke genres
de respondenten lezen, behalve bij escapisme, maar dat gaat alleen op bij het lezen van
youngadultliteratuur. Lezers van verbeeldingsliteratuur kenden hier voor fictie in het
algemeen een gemiddelde score van 5.93 (SD = 1.38) aan toe, waar het bij lezers die geen
verbeeldingsliteratuur lezen gemiddeld 5.58 (SD = 1.53) scoort. Dat is een verschil van 0.35
punt. Als reden om youngadultliteratuur te lezen scoort escapisme onder lezers van deze
genres gemiddeld 5.71 (SD = 1.50) terwijl het onder lezers die deze genres niet lezen
gemiddeld 4.58 (SD = 1.81) scoort, een verschil van 1.13. Bij lezers van
verbeeldingsliteratuur is er een verschil van gemiddeld 0.21 in het belang van escapisme bij
fictie in het algemeen en bij youngadultliteratuur en bij lezers die dit soort boeken niet lezen
een verschil van gemiddeld 1.00.
Overige redenen om youngadultliteratuur te lezen
Ook de andere redenen om youngadultliteratuur te lezen moesten door de respondenten op
een zevenpuntsschaal gescoord worden. De reden dat er veel youngadultboeken in favoriete
genres zijn (genre) scoorde gemiddeld 5.18 (SD = 1.55). De reden dat de boeken de lezer
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eraan herinneren hoe leuk het was om jongvolwassenen te zijn (nostalgie) scoorde gemiddeld
3.67 (SD = 1.84). Lezers die jonger zijn dan 15 jaar hechten hier iets meer waarde aan. Bij
hen scoorde deze reden gemiddeld 4.44 (SD = 1.42). De reden dat bekende onderwerpen op
een verfrissende manier benaderd worden (onderwerpen) scoorde gemiddeld 4.83 (SD =
1.51). De reden dat de thema’s die in de boeken voorkomen de lezer aanspreken (thema’s)
scoorde gemiddeld 5.53 (SD = 1.28).
Uit een eenweg variantie-analyse bleek geen significant verschil tussen de drie
leeftijdscategorieën voor nostalgie (F(2, 803) = 1.61; p = .200) en onderwerpen (F(2, 803) =
1.22; p = .297). Het herinnerd worden aan hoe leuk het jongvolwassen leven is is voor lezers
uit alle drie de leeftijdscategorieën geen belangrijk leesmotief voor het lezen van
youngadultliteratuur terwijl aan verfrissende benadering van onderwerpen voor alle drie de
leeftijdscategorieën wel relatief veel waarde wordt gehecht.
Er bleek wel een significant verschil tussen de drie leeftijdscategorieën voor genre
(F(2, 803) = 19.63; p = < .0001) en thema’s (F(2, 803) = 18.69; p = <.0001). Vooral lezers
van 15 tot en met 25 jaar vinden het erg belangrijk dat er veel youngadultboeken in hun
favoriete genre zijn. De 26- tot en met 35-jarigen vinden dat al een stuk minder belangrijk en
bij de 36+’ers is dit nog minder vaak een motief voor het lezen van deze boeken. Voor het
leesmotief aansprekende thema’s geldt precies hetzelfde.
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Grafiek 6: Gemiddelde scores redenen om youngadultliteratuur te lezen (genre, nostalgie,
onderwerpen en thema’s) per leeftijdscategorie

De reden dat de lezer in youngadultboeken kan lezen over dingen die de personages voor het
eerst meemaken (eerste keren) scoorde gemiddeld 3.01 (SD = 1.72). De reden dat de
gevoelens, uitdagingen en relaties waar personages mee te maken krijgen herkenbaar zijn
(herkenbaarheid) scoorde gemiddeld 4.66 (SD = 1.57). De reden dat het leerzaam is om te
lezen over de uitdagingen waar jongvolwassenen mee te maken krijgen (leerzaamheid)
scoorde gemiddeld 4.30 (SD = 1.72). De reden dat het mogelijk is (andere) jongvolwassenen
beter te gaan begrijpen door over hen te lezen (begrip) scoorde gemiddeld 3.74 (SD = 1.74).
Uit een eenweg variantie-analyse bleek een significant verschil tussen de drie
leeftijdscategorieën voor eerste keren (F(2, 803) = 9.19; p = <.0001) en herkenbaarheid (F(2,
803) = 20.05; p = <.0001). Het leesmotief graag lezen over de eerste keer dat een personage
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iets meemaakt wordt door lezers uit de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar al niet erg
belangrijk gevonden, maar voor lezers uit de leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar is het nog
minder belangrijk en lezers die ouder zijn dan 35 jaar hechten er nog minder waarde aan. De
herkenbaarheid van wat de personages ervaren wordt door alle drie de leeftijdscategorieën
belangrijk gevonden, maar ook hier is sprake van een afname per leeftijdscategorie.
Uit een eenweg variantie-analyse bleek ook een significant verschil tussen de drie
leeftijdscategorieën voor leerzaamheid (F(2, 803) = 4.83; p = .008) en begrip (F(2, 803) =
7.47; p = .001). Ook deze leesmotieven worden door de 15- tot en met 25-jarigen het
belangrijkst gevonden, maar de leerzaamheid van het lezen over uitdagingen van
jongvolwassenen en het leren begrijpen van (andere) jongvolwassenen spelen juist een grotere
rol bij het lezen van youngadultliteratuur bij de 36+’ers dan bij de 26 tot en met 35-jarigen.

Stellingen 2:
Eerste keren, herkenbaarheid, leerzaamheid en begrip
6,00

Iedereen

5,00

< 15 jaar

4,00

15-25 jaar

3,00

26-35 jaar
> 35 jaar

2,00
1,00
0,00
Iedereen
< 15 jaar
15-25 jaar
26-35 jaar
> 35 jaar

Eerste keren
3,01
3,33
3,31
3,01
2,72

Herkenbaarheid
4,66
4,89
5,06
4,65
4,27

Leerzaamheid
4,30
4,44
4,51
4,03
4,27

Begrip
3,74
4,00
4,02
3,42
3,67

Grafiek 7: Gemiddelde scores redenen om youngadultliteratuur te lezen (eerste keren, herkenbaarheid,
leerzaamheid en begrip) per leeftijdscategorie

De reden dat het lezen van youngadultliteratuur mogelijk de band met familieleden of
vrienden die deze boeken ook lezen versterkt (versterken community) scoorde gemiddeld 2.91
(SD = 1.72). De reden dat het lezen van youngadultboeken ervoor kan zorgen dat lezers
nieuwe mensen leren kennen die deze boeken ook lezen (communityvorming) scoorde
gemiddeld 3.78 (SD = 1.90).
Uit een eenweg variantie-analyse bleek ook een significant verschil tussen de drie
leeftijdscategorieën voor versterken community (F(2, 803) = 3.76; p = .024) en
communityvorming (F(2, 803) = 4.00; p = .019). Ook hier werden de leesmotieven het
versterken van de band met familieleden en vrienden en het leren kennen van nieuwe mensen
die ook van youngdadultboeken houden door de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar het
belangrijkste gevonden. Het vormen van een nieuwe community is vervolgens voor de
leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar iets belangrijker dan voor de leeftijdscategorie 36 jaar
en ouder, terwijl het versterken van de eigen community weer een belangrijkere reden om
youngadultliteratuur te lezen voor de 36+’ers dan voor de 26 tot en met 35-jarigen.
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Stellingen 3:
Versterken community en communityvorming
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Grafiek 8: Gemiddelde scores redenen om youngadultliteratuur te lezen (versterken community en
communityvorming) per leeftijdscategorie

De reden dat lezers die jonger zijn dan de doelgroep het fijn vinden om boeken te lezen die
geschreven zijn voor lezers die ouder zijn dan zij (omhoog lezen) scoorde gemiddeld 3.56 (SD
= 1.83).
Een independent samples t-test werd uitgevoerd om de scores voor het willen lezen
van youngadultboeken omdat ze geschreven zijn voor de eigen leeftijd en het als
jongvolwassene hebben willen lezen van youngadultboeken te vergelijken.
Er was een significant verschil tussen de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar (lezers
die tot de doelgroep behoren) en de leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar (lezers die in de
afgelopen tien jaar tot de doelgroep behoord hebben) bij het willen lezen van
youngadultboeken omdat ze speciaal voor jongvolwassenen geschreven zijn (t(492) = 10.55,
p<.0001). Voor lezers uit de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar (M = 4.74, SD = 1.76)
was dit leesmotief belangrijker dan voor de lezers uit de leeftijdscategorie 26 tot en met 35
jaar (M = 3.03, SD = 1.75).
Er was een significant verschil tussen de leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar (lezers
die in de afgelopen tien jaar tijdens de opkomst van youngadultliteratuur in het Nederlands
taalgebied tot de doelgroep behoord hebben) en de leeftijdscategorie 36 jaar en ouder (lezers
die al niet meer tot de doelgroep behoorden op het moment dat youngadultliteratuur opkwam
in het Nederlands taalgebied) bij het hebben willen lezen van youngdadultboeken tijdens de
periode van de adolescentie (t(506) =-3.04, p = .002). Voor lezers uit de leeftijdscategorie
ouder dan 35 jaar (M = 5.22, SD = 1.80) was dit leesmotief belangrijker dan voor de lezers uit
de leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar (M = 4.72, SD = 1.85).
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Stellingen 4:
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Grafiek 9: Gemiddelde scores redenen om youngadultliteratuur te lezen (omhoog lezen, doelgroep,
had willen lezen) per leeftijdscategorie

In tabel 10 zijn de gemiddelde scores van alle redenen om youngadultliteratuur te lezen
weergegeven van hoog naar laag.
Tabel 10: Gemiddelde scores alle redenen om youngadultliteratuur te lezen, van hoogst (meest
belangrijk) naar laagst (minst belangrijk). Leesmotieven waarvan de score gemarkeerd is met een
asterisk gaan in hogere mate op voor het lezen van literatuur in het algemeen en zijn dus niet specifiek
voor youngadultliteratuur.

Leesmotief
Schrijfstijl
Escapisme
Thema’s
Genre
Had willen lezen
Onderwerpen
Herkenbaarheid
Trouw
Leerzaamheid
Doelgroep
Communityvorming
Begrip
Nostalgie
Klassiekers
Eerste keren
Versterken community
Gemiddelde

Gem.
5.87
5.54*
5.53
5.18
5.03
4.83
4.66
4.57*
4.30
4.06
3.78
3.74
3.67*
3.26
3.01
2.91
4.37

Zoals te zien is in tabel 10 kennen de respondenten een gemiddelde score van 4.37 toe aan de
redenen om youngadultliteratuur te lezen. Een toegankelijke schrijfstijl, het willen vergeten
van de wereld om je heen en de aansprekende thema’s scoren het hoogst, gevolgd door het
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bestaan van veel youngadultboeken in favoriete genres, het als jongvolwassene hebben willen
lezen van youngadultliteratuur, de verfrissende benadering van bekende onderwerpen, de
herkenbaarheid van de ervaringen van de personages, het trouw blijven aan auteurs van wie
de lezer fan is, de leerzaamheid van het lezen over de uitdagingen waar jongvolwassenen mee
te maken krijgen, het fijn vinden om boeken te lezen die speciaal voor de eigen
leeftijdscategorie geschreven zijn. Die laatste twee leesmotieven zitten net iets onder de
gemiddelde score. De andere hiervoor genoemde leesmotieven halen een score boven het
gemiddelde.
Het ontmoeten van nieuwe mensen die ook van youngadultliteratuur houden, het leren
begrijpen van (andere) jongvolwassenen, het herinneren van hoe leuk het is om
jongvolwassen te zijn, het lezen van deze boeken omdat het klassiekers zijn, het graag lezen
over de eerste keer dat personages iets meemaken en het versterken van de band met
familieleden en vrienden die deze boeken ook lezen scoren het laagst. Deze komen onder het
gemiddelde uit.
Het willen vergeten van de wereld om je heen, het trouw blijven aan auteurs van wie
de lezer fan is en het lezen van een boek omdat het een klassieker is zijn belangrijker bij het
lezen van literatuur in het algemeen dan bij het lezen van youngadultliteratuur, dus die gelden
niet als reden om youngadultliteratuur te lezen. Bij het graag lezen van boeken met een
toegankelijke schrijfstijl is het andersom, dus dat is wel degelijk een motief voor het lezen van
deze boeken.
In tabel 11 zijn de gemiddelde scores van alle redenen om youngadultliteratuur te lezen
weergegeven van hoog naar laag voor de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar.
Tabel 11: Gemiddelde scores alle redenen om youngadultliteratuur te lezen leeftijdscategorie 15 tot en
met 25 jaar, van hoogst (meest belangrijk) naar laagst (minst belangrijk). Leesmotieven waarvan de
score gemarkeerd is met een asterisk gaan in hogere mate op voor het lezen van literatuur in het
algemeen en zijn dus niet specifiek voor youngadultliteratuur.

Leesmotief
Schrijfstijl
Thema’s
Escapisme
Genre
Herkenbaarheid
Onderwerpen
Doelgroep
Trouw
Leerzaamheid
Begrip
Communityvorming
Nostalgie
Klassiekers
Eerste keren
Versterken community
Gemiddelde en standaarddeviatie

Gemiddelde
6.03
5.84
5.79*
5.56
5.06
4.89
4.74
4.61*
4.51
4.02
4.00
3.53
3.36*
3.31
3.06
4.55

Deviatie
+ 1.48
+ 1.29
+ 1.24
+ 1.01
+ 0.51
+ 0.34
+ 0.19
+ 0.06
- 0.04
- 0.53
- 0.55
- 1.02
- 1.19
- 1.24
- 1.49
0.81

Zoals te zien is in tabel 11 kennen de lezers uit de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar
gemiddeld een score van 4.55 toe aan de redenen om youngadultliteratuur te lezen. Een
toegankelijke schrijfstijl, de aansprekende thema’s en het willen vergeten van de wereld om je
heen scoren het hoogst, gevolgd door het bestaan van veel youngadultboeken in favoriete
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genres, de herkenbaarheid van de ervaringen van de personages, de verfrissende benadering
van bekende onderwerpen, het fijn vinden om boeken te lezen die speciaal voor de eigen
leeftijdscategorie geschreven zijn het trouw blijven aan auteurs van wie de lezer fan is en de
leerzaamheid van het lezen over de uitdagingen waar jongvolwassenen mee te maken krijgen.
Het laatstgenoemde leesmotief zit rond de gemiddelde score en scoort feitelijk zelfs net iets
lager, maar er zit vervolgens een opmerkelijk groot gat van 0,49 punt tussen dit leesmotief en
het leesmotief dat hierop volgt. De andere hiervoor genoemde leesmotieven halen een score
boven het gemiddelde.
Het leren begrijpen van (andere) jongvolwassenen, het ontmoeten van nieuwe mensen
die ook van youngadultliteratuur houden, het herinneren van hoe leuk het is om
jongvolwassen te zijn, het lezen van deze boeken omdat het klassiekers zijn, het graag lezen
over de eerste keer dat personages iets meemaken en het versterken van de band met
familieleden en vrienden die deze boeken ook lezen scoren het laagst. Deze komen onder het
gemiddelde uit.
Het willen vergeten van de wereld om je heen, het trouw blijven aan auteurs van wie
de lezer fan is en het lezen van een boek omdat het een klassieker is zijn belangrijker bij het
lezen van literatuur in het algemeen dan bij het lezen van youngadultliteratuur, dus die gelden
niet als reden om youngadultliteratuur te lezen. Bij het graag lezen van boeken met een
toegankelijke schrijfstijl is het andersom, dus dat is wel degelijk een motief voor het lezen van
deze boeken.
In tabel 12 zijn de gemiddelde scores van alle redenen om youngadultliteratuur te lezen
weergegeven van hoog naar laag voor de leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar.
Tabel 12: Gemiddelde scores alle redenen om youngadultliteratuur te lezen leeftijdscategorie 26 tot en
met 35 jaar, van hoogst (meest belangrijk) naar laagst (minst belangrijk). Leesmotieven waarvan de
score gemarkeerd is met een asterisk gaan in hogere mate op voor het lezen van literatuur in het
algemeen en zijn dus niet specifiek voor youngadultliteratuur.

Leesmotief
Schrijfstijl
Escapisme
Thema’s
Genre
Onderwerpen
Had willen lezen
Herkenbaarheid
Trouw
Leerzaamheid
Communityvorming
Nostalgie
Begrip
Klassiekers
Doelgroep
Eerste keren
Versterken community
Gemiddelde en standaarddeviatie

Gemiddelde
6.01
5.66*
5.56
5.22
4.91
4.72
4.65
4.59*
4.03
3.66
3.62
3.42
3.16*
3.03
3.01
2.63
4,24

Deviatie
+ 1.77
+ 1.42
+ 1.32
+ 0.98
+ 0.67
+ 0.48
+ 0.41
+ 0.35
- 0.21
- 0.58
- 0.62
- 0.82
- 1.08
- 1.21
- 1.23
- 1.61
0.92

Zoals te zien is in tabel 12 kennen de lezers uit de leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar
gemiddeld een score van 4.24 toe aan de toe redenen om youngadultliteratuur te lezen (0.31
lager dan de lezers uit de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar). Een toegankelijke
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schrijfstijl, het willen vergeten van de wereld om je heen en de aansprekende thema’s scoren
het hoogst, gevolgd door het bestaan van veel youngadultboeken in favoriete genres, de
verfrissende benadering van bekende onderwerpen, het als jongvolwassene hebben willen
lezen van youngadultliteratuur, de herkenbaarheid van de ervaringen van de personages, het
trouw blijven aan auteurs van wie de lezer fan is en de leerzaamheid van het lezen over de
uitdagingen waar jongvolwassenen mee te maken krijgen. Het laatstgenoemde leesmotief
scoort iets lager dan de gemiddelde score, maar er zit vervolgens een opmerkelijk groot gat
van 0.47 punt tussen dit leesmotief en het leesmotief dat hierop volgt. De andere hiervoor
genoemde leesmotieven halen een score boven het gemiddelde.
Het ontmoeten van nieuwe mensen die ook van youngadultliteratuur houden, het
herinneren van hoe leuk het is om jongvolwassen te zijn, het leren begrijpen van (andere)
jongvolwassenen, het lezen van deze boeken omdat het klassiekers zijn, het fijn vinden om
boeken te lezen die speciaal voor de eigen leeftijdscategorie geschreven zijn, het graag lezen
over de eerste keer dat personages iets meemaken en het versterken van de band met
familieleden en vrienden die deze boeken ook lezen scoren het laagst. Deze komen onder het
gemiddelde uit.
Het willen vergeten van de wereld om je heen, het trouw blijven aan auteurs van wie
de lezer fan is en het lezen van een boek omdat het een klassieker is zijn belangrijker bij het
lezen van literatuur in het algemeen dan bij het lezen van youngadultliteratuur, dus die gelden
niet als reden om youngadultliteratuur te lezen. Bij het graag lezen van boeken met een
toegankelijke schrijfstijl is het andersom, dus dat is wel degelijk een motief voor het lezen van
deze boeken.
In tabel 13 zijn de gemiddelde scores van alle redenen om youngadultliteratuur te lezen
weergegeven van hoog naar laag voor de leeftijdscategorie ouder dan 35 jaar.
Tabel 13: Gemiddelde scores alle redenen om youngadultliteratuur te lezen leeftijdscategorie ouder
dan 35 jaar, van hoogst (meest belangrijk) naar laagst (minst belangrijk). Leesmotieven waarvan de
score gemarkeerd is met een asterisk gaan in dezelfde of hogere mate op voor het lezen van literatuur
in het algemeen en zijn dus niet specifiek voor youngadultliteratuur.

Leesmotief
Schrijfstijl
Had willen lezen
Escapisme
Thema’s
Genre
Onderwerpen
Trouw
Herkenbaarheid
Leerzaamheid
Nostalgie
Begrip
Communityvorming
Klassiekers
Versterken community
Eerste keren
Gemiddelde en standaarddeviatie

Gemiddelde
5.64*
5.22
5.22*
5.21
4.79
4.73
4.51*
4.27
4.27
3.80
3.67
3.59
3.23*
2.91
2.72
4,25

Deviatie
+ 1.39
+ 0.97
+ 0.97
+ 0.96
+ 0.54
+ 0.48
+ 0.26
+ 0.02
+ 0.02
- 0.45
- 0.58
- 0.66
- 1.02
- 1.34
- 1.53
0.75

Zoals te zien is in tabel 13 kennen de lezers uit de leeftijdscategorie ouder dan 35 jaar
gemiddeld een score van 4.25 toe aan de toe redenen om youngadultliteratuur te lezen (0.30
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lager dan de lezers uit de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar en 0.01 hoger dan de lezers
uit de leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar). Een toegankelijke schrijfstijl, het als
jongvolwassene hebben willen lezen van youngadultliteratuur, het willen vergeten van de
wereld om je heen en de aansprekende thema’s scoren het hoogst, gevolgd door het bestaan
van veel youngadultboeken in favoriete genres, de verfrissende benadering van bekende
onderwerpen, het trouw blijven aan auteurs van wie de lezer fan is, de herkenbaarheid van de
ervaringen van de personages en de leerzaamheid van het lezen over de uitdagingen waar
jongvolwassenen mee te maken krijgen. Al deze leesmotieven halen een score boven het
gemiddelde. Leerzaamheid zit er net boven, maar er zit vervolgens een opmerkelijk groot gat
van 0,47 punt tussen dit leesmotief en het leesmotief dat hierop volgt
Het herinneren van hoe leuk het is om jongvolwassen te zijn, het leren begrijpen van
(andere) jongvolwassenen, het ontmoeten van nieuwe mensen die ook van
youngadultliteratuur houden, het lezen van deze boeken omdat het klassiekers zijn, het
versterken van de band met familieleden en vrienden die deze boeken ook lezen en het graag
lezen over de eerste keer dat personages iets meemaken scoren het laagst. Deze komen onder
het gemiddelde uit.
Het willen vergeten van de wereld om je heen, het trouw blijven aan auteurs van wie
de lezer fan is en het lezen van een boek omdat het een klassieker is zijn belangrijker bij het
lezen van literatuur in het algemeen dan bij het lezen van youngadultliteratuur, dus die gelden
niet als reden om youngadultliteratuur te lezen. Het graag lezen van boeken met een
toegankelijke schrijfstijl wordt bij youngadultliteratuur even belangrijk gevonden als bij het
lezen van literatuur in het algemeen, dus dat kan wel gelden als motief voor het lezen van
deze boeken.
Zie de bijlage (7.4) voor een totaaloverzicht van de gemiddelde scores van de leesmotieven en
een tabel waarin de gemiddelde scores per leeftijdscategorie zijn uitgesplitst.
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4. Analyse
4.1 Voorstel geïntendeerde lezer op basis van de paratekst
Elk van de twaalf geanalyseerde boeken heeft ten minste drie van de negen paratekstuele
kenmerken die je van youngadultliteratuur zou verwachten. Het gaat wel vrijwel altijd om
elementen die heel bewust zijn ingezet bij het in de markt zetten van het boek, zoals het
noemen van de leeftijd van de hoofdpersoon, het voorkomen van youngadultthema’s in de
achterflaptekst of het gebruik van een relevant citaat dat duidelijk maakt dat het boek bedoeld
is voor jongvolwassenen. De enige uitzondering is een boek dat verscheen toen
youngadultliteratuur pas net in opkomst was en dat bovendien een derde deel was van een
serie en dat dus moest passen bij de eerdere delen.
Er werd opvallend weinig gebruikgemaakt van een youngadultlabel. Dit is te verklaren
vanuit het feit dat sommige boeken uitgegeven zijn bij een uitgever die al bekendstaat om een
fonds dat enkel uit youngadultboeken bestaat, waardoor de reputatie van de uitgever een
leeftijdslabel dus overbodig maakt. De boeken waarbij dat niet het geval is, zijn boeken die in
de eerste jaren na de introductie van het label zijn uitgegeven, toen het wellicht nog niet zo
gebruikelijk was om de doelgroep op het boek te vermelden.
Mogelijk heeft het ontbreken van een leeftijdslabel ook te maken met de
marketingstrategie van uitgevers. Zoals eerder beschreven willen zij een boek het liefst aan zo
veel mogelijk mensen verkopen. Ze willen primair de doelgroep bereiken, maar hopen op een
zo groot mogelijk bijpubliek, zoals lezers uit aangrenzende leeftijdsgroepen en mensen die
houden van boeken in dit genre. Hieruit blijkt wel dat niet alle paratekstuele elementen
uitwisselbaar zijn. De signaalfunctie van leeftijdslabels is veel groter. Uitgevers zoeken naar
de balans tussen het aantrekken van een bepaalde groep voor wie een boek bedoeld is en het
bereiken van andere lezers die niet binnen de doelgroep vallen, maar voor wie het boek
mogelijk wel interessant kan zijn. Ze kunnen om deze reden paratekstuele signalen verkiezen
die subtieler zijn en die de doelgroep aantrekken zonder de groep potentiële nietdoelgroeplezers af te schrikken.
Als boeken voor kinderen of voor volwassenen al paratekstuele kenmerken hebben die
je van youngadultliteratuur zou verwachten dan gaat het om een afbeelding met een jong
persoon erop van wie de leeftijd lastig ingeschat kan worden, om algemene kenmerken waar
weinig invloed op uitgeoefend kan worden bij het in de markt zetten van één specifiek boek,
zoals de reputatie van de auteur of de uitgever of om een bijzondere vormgeving. Dat laatste
komt bij alle boeken voor. Hieruit kan geconcludeerd worden dat uitgevers in het algemeen
graag een bijzondere vormgeving gebruiken om een boek op te laten vallen – ook onderdeel
van hun marketingstrategie – en dat dit geen erg onderscheidend criterium voor
youngadultliteratuur is.
Boeken die bedoeld zijn voor een youngadultpubliek hebben dus altijd minstens drie
paratekstuele elementen die je verwacht bij youngadultboeken en waaruit lezers die op zoek
zijn naar een boek voor deze doelgroep kunnen afleiden dat dit boek geschikt is. Er zit wel
variatie in de hoeveelheid en het soort elementen. Boeken voor kinderen of voor volwassenen
hebben slechts maximaal drie van deze kenmerken en dat zijn bovendien bovengemiddeld
vaak een bijzondere vormgeving en de reputatie van de uitgever. Op basis van de
paratekstuele analyse kan dus geconcludeerd worden dat de paratekst van de
youngadultboeken er inderdaad op wijst dat deze boeken bedoeld zijn voor een andere
doelgroep dan de doelgroepen van jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur en dat de lezers
die tot deze doelgroep behoren, de geïntendeerde lezers van dit soort boeken, omschreven
kunnen worden als jongvolwassenen of young adults. Hoewel dit opvallend genoeg zelden
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benoemd wordt door middel van een doelgroeplabel blijkt het wel uit de aanwezigheid van
andere kenmerken die verwacht zouden kunnen worden van deze boeken.
4.2 Profiel reële lezer op basis van de vragenlijst
Op basis van het profiel van de respondenten kan geconcludeerd worden dat de meeste lezers
van youngadultliteratuur (63.44%) niet tot de leeftijdscategorie 15 tot en met 25 jaar behoren
en dus niet binnen de doelgroep vallen. Van deze lezers is verreweg het grootste deel ouder
dan de geïntendeerde lezer (62.34%). Een te verwaarlozen deel is jonger (1.10%). Hierbij
moet wel in gedachten worden gehouden dat het te verwachten is dat er minder opmerkelijk
jonge en opmerkelijk oude – en mogelijk minder computervaardige – lezers actief zijn op
Hebban en dat deze resultaten wellicht niet helemaal representatief zijn. Mogelijk gebruiken
jongeren in het algemeen minder vaak websites als Hebban. Hoewel er vrij veel respondenten
in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar waren (36.56%), is het dus mogelijk dat het deel van de
lezers van youngadultliteratuur dat binnen de doelgroep valt in werkelijkheid iets hoger
uitvalt.
Met zekerheid kan vastgesteld worden dat de leeftijdscategorie die binnen de
doelgroep valt met ruim 35% het grootst is en dat het aantal lezers per leeftijdsgroep in de
volgende leeftijdscategorieën steeds een beetje afneemt. De piek ligt bij jongeren uit de
leeftijdsgroep 15 tot en met 20 jaar (20.98%). Het deel van de lezers dat tussen de 21 en de 26
jaar oud is, is opvallend minder groot maar alsnog aanzienlijk (15.58%). Bijna een kwart van
de lezers (24.05%) heeft de afgelopen tien jaar tot de doelgroep behoord. Daarna daalt het
aantal lezers langzaam per leeftijdsgroep. Enkele lezers zijn zelfs ouder dan 70 jaar (0.37%).
De gemiddelde leeftijd van de youngadultlezer is 33 jaar. De gemiddelde leeftijd
waarop de lezers naar eigen zeggen voor het eerst een youngadultboek lazen is 20 jaar.
Hierbij moet echter opgemerkt worden dat het vermoeden bestaat dat de respondenten dit
soort dingen verkeerd inschatten (in dit geval vermoedelijk een lagere leeftijd noemen). In
hun beleving lazen de meeste ondervraagde lezers namelijk ook al een youngadultboek
voordat dit label in het Nederlandse taalgebied geïntroduceerd werd of in een van de eerste
jaren dat het gebruikt werd. Ze lazen dus een anderstalig youngadultboek, ze lazen een boek
dat ze achteraf gezien als youngadult zouden typeren of ze overschatten simpelweg hoe snel
na de introductie ze deze boeken begonnen te lezen. De overige lezers maakten meestal snel
daarna kennis met deze boeken, maar er zijn nog altijd mensen van verschillende leeftijden
die de boeken pas recent ontdekt hebben.
Er is een duidelijk verschil te zien tussen de gemiddelde youngadultlezer en het
algemene leespubliek, dat voornamelijk bestaat uit lezers die van middelbare leeftijd of ouder
zijn; eveneens het profiel van het gemiddelde Hebban-lid.87 Lezers van youngadultliteratuur
zijn over het algemeen een stuk jonger en het zwaartepunt ligt zelfs bij adolescenten, maar ze
kunnen van alle leeftijden zijn. Op basis van de leeftijden van de respondenten is er geen
reden om aan te nemen dat lezers deze boeken gaan lezen omdat jongere familieleden, zoals
kinderen of kleinkinderen, deze boeken ook lezen. Er zijn immers veel meer lezers in jongere
leeftijdsgroepen en die hebben meestal nog geen kinderen in de tienerleeftijd. Bovendien is
juist een enorme afname in lezers van youngadultliteratuur te zien vanaf 50 jaar – bij uitstek
de groep die mogelijk kinderen van deze leeftijd heeft. Deze theorie was ook als stelling
opgenomen in de vragenlijst en daar wordt later op teruggekomen.
In gender is een duidelijkere trend te zien: lezers van youngadultliteratuur zijn
overwegend vrouwelijk. Dat is ook te verwachten, want vrouwen lezen over het algemeen
meer en vaker fictie dan mannen. Wat dit betreft komt de lezer van youngadultliteratuur dus
wel overeen met de traditionele lezer.88 Daarnaast moet opgemerkt worden dat ze vaker actief
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zijn op boekensites en in online leesgroepen, waardoor meer vrouwen dan mannen de
uitnodiging voor het onderzoek hebben ontvangen en er sprake was van een ongelijke
uitgangssituatie. In werkelijkheid kunnen er iets meer mannelijke lezers zijn dan op basis van
deze gegevens verwacht kan worden.
Bijna alle lezers komen uit Nederland of België. Dit komt overeen met het beeld dat
de Leesmonitor 2019 schetst van de algemene lezer in het Nederlands taalgebied. Dat er
nauwelijks lezers die buiten Europa zijn opgegroeid tussen de respondenten zitten, komt
vermoedelijk doordat zij mogelijk minder Nederlandstalige boeken lezen en ze mogelijk
minder actief zijn op Nederlandstalige boekensites. Het grootste deel van de youngadultlezers
doet of deed daarnaast theoretisch georiënteerd hoger beroepsonderwijs of universitair
onderwijs of volgde secundair onderwijs dat daarop voorbereidde, ook een overeenkomst met
de traditionele lezer.89
Vrijwel alle ondervraagde lezers van youngadultliteratuur lezen ongeveer elke dag of in ieder
geval meerdere keren per week en een kwart leest zelfs meer dan zestig boeken per jaar (meer
dan een boek per week). Er zijn nauwelijks lezers die slechts één keer per maand of minder
lezen en die jaarlijks nog geen tien boeken lezen. De meeste youngadultlezers lezen dus veel
en het aantal boeken dat ze lezen stijgt per leeftijdscategorie. Deze cijfers zijn hoger dan
verwacht, mogelijk omdat Hebbanleden verschillen van de gemiddelde lezer doordat ze meer
tijd en energie investeren in hun hobby. Ze houden actief hun leesgedrag bij en lezen mogelijk
meer dankzij de door Hebban georganiseerde Reading Challenge waarin lezers zichzelf een
leesdoel kunnen stellen, en door het sociale aspect van een community die elkaar met artikels,
leestips en het bijhouden van gelezen boeken inspireert meer te lezen. Hierdoor kan richting
henzelf of andere leden een soort prestatiedrang ontstaan die hen aan het lezen houdt. Het is
ook mogelijk dat de respondenten denken of gewoonweg graag beweren dat ze meer lezen
dan daadwerkelijk het geval is.
Er zijn vrijwel geen lezers van youngadultliteratuur die enkel dit soort boeken lezen
(6.01%). Het deel dat alleen youngadultliteratuur en jeugdliteratuur leest, is zelfs nog kleiner
(3.19%). Meer dan de helft van de youngadultlezers leest ook volwassenenliteratuur (54.60%)
en dan is er ook nog een aanzienlijke groep die boeken voor alle drie de doelgroepen leest
(36.20%).
De gemiddelde youngadultlezer die uit dit onderzoek naar voren komt is dus een vrouwelijke,
theoretisch opgeleide veellezer van ongeveer 33 jaar oud voor wie ongeveer de helft van de
boeken die ze leest uit youngadultliteratuur bestaat, die al voor of snel na de introductie van
dit label in het Nederlands taalgebied kennismaakte met dit soort boeken, die in ieder geval
ook volwassenenliteratuur leest en soms ook jeugdliteratuur en die meerdere genres leest.
4.3 Leesmotieven youngadultliteratuur
Veel van de leesmotieven zijn inderdaad belangrijke redenen om younagdultliteratuur te
lezen. Gemiddeld scoren ze 4.37 op een zevenpuntsschaal. Lezers uit de leeftijdscategorie 15
tot en met 25 jaar kenden een gemiddelde score van 4.55 toe aan de leesmotieven. Hoewel het
dus inderdaad zo is dat youngadultliteratuur gelezen wordt door lezers van alle leeftijden en
zij deze boeken allemaal waarderen moet dus opgemerkt worden dat de leesmotieven voor het
lezen van youngadultliteratuur in de sterkste mate opgaan voor lezers uit de doelgroep.
Mogelijk waarderen zij youngadultboeken ook meer dan lezers die ouder zijn dan 25 jaar,
maar dit kan niet met zekerheid gesteld worden omdat hier niet naar gevraagd is.
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Er zit weinig verschil in de score die de lezers van 26 tot en met 35 jaar en lezers
ouder dan 35 jaar hebben toegekend aan de leesmotieven: respectievelijk 4.24 en 4.25. Zowel
in de volgorde van belangrijkheid en de scores per leesmotief zitten echter wel grote
verschillen tussen deze twee leeftijdscategorieën. Per leesmotief wordt daar hieronder
uitgebreider op in gegaan. Verder is de afwijking van het gemiddelde (de deviatie) bij de
lezers in de leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar oud het grootst. De scores die zijn
toegekend aan de leesmotieven liggen bij deze leeftijdscategorie ook het verst uit elkaar.
De scores voor elk leesmotief van de leeftijdscategorie jonger dan 15 jaar zijn wel
genoteerd, maar het aantal respondenten dat binnen deze leeftijdscategorie valt was te klein
om hier betrouwbare conclusies uit te trekken. Er wordt dus niet uitgebreid ingegaan op de
redenen die lezers uit deze leeftijdscategorie hebben voor het lezen van
youngadultliteratuur.90
Het willen vergeten van de echte wereld blijkt een belangrijke reden om fictie in het algemeen
te lezen en ook specifiek om youngadultliteratuur te lezen. Escapisme is echter een
belangrijker leesmotief voor het lezen van fictie in het algemeen, dus het is geen
onderscheidende reden om youngadultliteratuur te lezen. Zoals verwacht kan het willen
vergeten van de wereld in verband gebracht worden met een specifiek soort boeken: boeken
die tot de verbeeldingsliteratuur behoren. Dit is echter alleen het geval bij
youngadultliteratuur. Hier vinden lezers die speculatieve fictie lezen escapisme een
belangrijkere reden om te lezen dan de lezers die dit niet lezen. Bij fictie in het algemeen is
deze trend niet zichtbaar. Als gekeken wordt naar de antwoorden van beide soorten lezers dan
is er nauwelijks een verschil tussen het belang van escapisme bij fictie in het algemeen en bij
youngadultliteratuur. Bij allebei speelt het een grote rol. Er is wel een verschil tussen de
leeftijdscategorieën: de score voor escapisme daalt per leeftijdscategorie als deze rechtstreeks
met elkaar worden vergeleken.
Een toegankelijke schrijfstijl wordt ook belangrijk gevonden. Bij youngadultliteratuur
wordt hier iets meer waarde aan gehecht dan bij literatuur in het algemeen. Hoewel het om
een significant verschil gaat, is het verschil kleiner dan bij de andere leesmotieven. Opvallend
hierbij is dat voor lezers van 35 jaar een toegankelijke schrijfstijl een veel minder belangrijk
leesmotief is om youngadultliteratuur te lezen dan voor lezers van 15 tot en met 25 en 26 tot
en met 35 jaar, terwijl ze daar in het algemeen juist meer waarde aan hechten. Ditzelfde komt
naar voren als de scores in perspectief geplaatst worden en wordt uitgegaan van de deviatie.
Het is dus niet per se zo dat oudere lezers youngadultliteratuur lezen omdat ze het idee hebben
dat de schrijfstijl in youngadultboeken simpeler is of zou moeten zijn. Dit geldt in hogere
mate wel voor de 26- tot en met 35-jarigen, meer nog dan voor de 15- tot en met 25-jarigen.
Zij lezen wel graag youngadultliteratuur vanwege de toegankelijke schrijfstijl van deze
boeken. Omdat de meeste lezers ook andere soorten boeken lezen kan niet gesteld worden dat
deze leeftijdscategorie youngadultliteratuur leest om de stap naar boeken voor volwassenen
met wellicht een minder toegankelijke schrijfstijl niet te hoeven maken. Het betekent alleen
dat zij de manier waarop deze boeken geschreven zijn waarderen.
Bij het trouw blijven aan auteurs en dus het willen lezen van hun nieuwe boek zijn
grote verschillen te zien tussen het lezen van fictie in het algemeen en het lezen van
youngadultliteratuur in het bijzonder. Deze reden blijkt echter belangrijker bij fictie in het
algemeen, dus het is geen onderscheidend leesmotief voor het lezen van youngadultliteratuur.
Dit zou te verklaren kunnen zijn vanuit de achtergrond van de auteurs, die vaak voor
verschillende doelgroepen schrijven. Een auteur die al naam heeft gemaakt met boeken voor
andere doelgroepen zal met het uitbrengen van een youngadultboek lezers die normaal geen
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De tabel met de scores per leesmotief van alle leeftijdscategorieën, inclusief van deze leeftijdscategorie, is te
vinden in de bijlage (7.4).
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youngadultliteratuur lezen dus vermoedelijk niet kunnen overtuigen om dit wel te gaan doen,
maar als die persoon inmiddels al wat youngadultboeken op zijn of haar naam heeft staan dan
lezen mensen die al wel youngadultliteratuur lezen graag zijn of haar nieuwe boek. Bij dit
leesmotief zijn er geen verschillen tussen de leeftijdscategorieën.
Het lezen van een boek omdat het bekendstaat als een klassieker is geen belangrijke
reden om te lezen. Als het gaat om fictie in het algemeen dan wordt hier duidelijk minder
waarde aan gehecht dan aan de drie andere algemene redenen om te lezen. Bij het lezen van
youngadultliteratuur in het bijzonder is het helemaal geen belangrijk en dus ook geen
onderscheidend leesmotief. Dit is mogelijk inderdaad omdat er nog minder youngadultboeken
met een klassiekerstatus zijn of het heeft er simpelweg mee te maken dat weinig waarde wordt
gehecht aan die klassiekerstatus. Ook zou het kunnen dat lezers bij klassiekers vaak enkel
denken aan hele oude boeken met een klassiekerstatus en niet aan de recenter gepubliceerde
boeken die in korte tijd eigentijdse klassiekers geworden zijn. Er zijn geen verschillen per
leeftijdscategorie, dus het argument dat sommige youngadultklassiekers leeftijdsloos zijn
geworden gaat (nog) niet op.
De belangrijkste redenen om youngadultliteratuur te lezen zijn naast een toegankelijke
schrijfstijl respectievelijk dat de thema’s die in de boeken voorkomen de lezers aanspreken,
dat er veel boeken in favoriete genres zijn, dat de onderwerpen op een verfrissende manier
benaderd worden en dat de gevoelens, uitdagingen en relaties waar jongvolwassen personages
mee te maken krijgen herkenbaar zijn. Dat het leerzaam is om te lezen over de uitdagingen
van het jongvolwassen leven speelt ook mee.
Er zijn geen verschillen tussen de leeftijdscategorieën bij de verfrissende benadering
van de onderwerpen. De overige leesmotieven scoren wel verschillend als de
leeftijdscategorieën rechtstreeks met elkaar vergeleken worden. Voor alle leesmotieven geldt
dat 15- tot en met 25-jarigen er de hoogste score aan toekenden. Bij aansprekende thema’s,
het lezen van boeken in favoriete genres en de herkenbaarheid van de ervaringen van de
personages is er sprake van een afname per leeftijdscategorie. De 25- tot en met 35-jarigen
scoorden deze leesmotieven iets lager en de 35+’ers gaven de laagste score. Bij de
leerzaamheid van het lezen over de uitdagingen van jongvolwassenheid is sprake van een
ander beeld. Hier geven de 35+’ers juist een hogere score aan dan de 26- tot en met 35jarigen.
Hierbij gaat het echter om het vergelijken van de scores tussen de leeftijdscategorieën
zonder het binnen de context te zien. Het is echter belangrijk om op te merken dat de
gemiddelde score van alle leesmotieven bij elkaar bij de lezers van 26 tot en met 35 jaar en de
lezers van 35 jaar en ouder lager is dan bij de lezers van 15 tot en met 25 jaar en dat bijna alle
leesmotieven bij deze twee leeftijdscategorieën lager scoren dan bij de lezers uit de doelgroep.
Hoewel het zeker zinvol is de score per leeftijdscategorie te vergelijken is het veelzeggender
om per leesmotief de deviatie (de afwijking van het gemiddelde) te vergelijken.
Aansprekende thema’s worden door lezers van alle leeftijdscategorieën erg belangrijk
gevonden. Voor lezers ouder dan 35 jaar is dit wel een minder belangrijke reden voor het
lezen van youngadultliteratuur dan voor lezers uit de twee andere leeftijdscategorieën. Het is
dus inderdaad zo dat de thema’s die in youngadultboeken voorkomen – liefde, vriendschap,
opgroeien en ontdekken wie je bent en welke rol je in de samenleving wil vervullen –
universeel interessant gevonden worden omdat ieder mens daarmee te maken krijgt. Dit kan
ook te maken hebben met de veranderende visie op volwassenheid, waardoor volwassenen
hier op latere leeftijd nog mee te maken krijgen. Tegelijkertijd is de specifieke thematiek van
youngadultboeken wel dusdanig gericht op jongvolwassenen dat zij hier het meest door
aangesproken worden.
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Dat er veel boeken in favoriete genres zijn wordt door lezers van alle
leeftijdscategorieën in verhouding erg belangrijk gevonden. Voor lezers ouder dan 35 jaar is
dit een minder belangrijke reden om youngadultliteratuur te lezen. Voor lezers van 15 tot en
met 25 en 26 tot en met 35 is dit ongeveer even belangrijk.
Bij lezers van 15 tot en met 25 jaar oud speelt de herkenbaarheid van de ervaringen
van de personages meer bij de keuze voor het lezen van youngadultboeken dan bij lezers van
26 tot en met 35 jaar oud en voor lezers ouder dan 35 jaar is dit nog veel minder belangrijke
reden om youngadultliteratuur te lezen. Dit is natuurlijk niet zo vreemd. De personages in
youngadultboeken zijn vaak jong en krijgen te maken met gevoelens en relaties ten opzichte
van anderen die voor jongvolwassenen herkenbaar zouden moeten zijn en dat blijkt dus
inderdaad het geval. Dit is sterker bij lezers van deze leeftijd dan bij lezers die net iets ouder
zijn.
Dat het leerzaam is om te lezen over de uitdagingen van het jongvolwassen leven
wordt middelmatig belangrijk gevonden. Het opvallende hierbij is dat lezers van 15 tot en met
25 jaar en lezers ouder dan 35 jaar dit ongeveer even belangrijk vinden, maar dat het voor
lezers van 26 tot en met 35 jaar een veel minder belangrijke reden is voor het lezen van
youngadultliteratuur. Bij deze leeftijdscategorie scoort dit leesmotief zelfs iets onder het
gemiddelde. Daaruit kan geconcludeerd worden dat jongvolwassenen die tot de doelgroep van
youngadultliteratuur behoren het fijn vinden dat deze boeken hen iets leren over hoe ze in het
dagelijkse leven zelf kunnen omgaan met uitdagingen en dat ze hier ook bewust naar op zoek
gaan. Als ze deze fase eenmaal voorbij zijn dan is dit een stuk minder interessant, tot ze ouder
worden en misschien meer jongvolwassenen in hun directe omgeving hebben die ze door
hierover te lezen kunnen ondersteunen bij de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen.
De verfrissende benadering van de onderwerpen is tot slot een bijzonder geval, want
bij het vergelijken van de scores zonder de context van de andere leesmotieven waren er
hierbij geen verschillen te zien tussen de leeftijdscategorieën en leek dit door alle groepen
redelijk belangrijk gevonden te worden. Als dit leesmotief in de juiste context geplaatst wordt
dan zijn er echter wel degelijk verschillen zichtbaar. Voor lezers van 25 tot en met 35 jaar oud
is dit een belangrijkere reden voor het lezen van youngadultliteratuur dan voor respectievelijk
lezers ouder dan 35 jaar en lezers van 15 tot en met 25 jaar.
De minst belangrijke redenen om youngadultliteratuur te lezen zijn respectievelijk het willen
versterken van de band met familieleden of vrienden die deze boeken ook lezen, het willen
lezen over dingen die de personages voor het eerst meemaken, het herinnerd willen worden
aan hoe leuk het jongvolwassen leven is, het willen begrijpen van (andere) jongvolwassen en
het leren kennen van nieuwe mensen die deze boeken ook lezen.
Vreemd genoeg scoorden de lezers die jonger zijn dan vijftien jaar het herinnerd
worden aan hoe leuk het jongvolwassen leven is het hoogst, wellicht omdat zij de
ontwikkelingen die met het beginnen van de puberteit gepaard gaan als lastig ervaren en ze
over de leuke kanten willen lezen of omdat ze erg uitkijken naar het jongvolwassen leven dat
voor hen misschien mysterieus lijkt of vrijheden biedt die zij nu missen. Hier moet echter de
kanttekening geplaatst worden dat deze leeftijdscategorie amper vertegenwoordigd werd. Er
zijn geen verschillen tussen de overige leeftijdscategorieën.
Bij de andere leesmotieven zijn er wel verschillen tussen de leeftijdscategorieën die
genoeg vertegenwoordigd waren. Wederom kenden de 15- tot en met 25-jarigen overal de
hoogste score aan toe. Bij het graag willen lezen over de eerste keer dat personages iets
meemaken en het leren kennen van nieuwe mensen die ook graag youngadultboeken is er
sprake van een afname per leeftijdscategorie. Bij de 25- tot en met 35-jarigen scoorden deze
leesmotieven lager en bij de 35+’ers spelen het laagst. Bij het willen begrijpen van (andere)
jongvolwassen en het versterken van de band met vrienden en familieleden die deze boeken
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ook lezen is sprake van een ander beeld. Hieraan kenden 35+’ers juist een hogere score toe
dan 26- tot en met 35-jarigen. Ook hierbij gaat het echter om het vergelijken van de scores per
leeftijdscategorie zonder ze in de juiste context te plaatsen terwijl het relevanter is om de
deviaties te vergelijken.
Voor lezers van 15 tot en met 25 jaar en lezers van 26 tot en met 35 jaar is het willen
lezen over dingen die de personages voor het eerst meemaken een even onbelangrijke reden
om youngadultliteratuur te lezen. Lezers ouder dan 35 jaar vinden dit met afstand het minst
belangrijk. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat deze gebeurtenissen nog iets dichter
bij jongere dan bij iets oudere lezers staan. 26-jarigen hebben door de veranderende mijlpalen
van het volwassen leven ook nog niet altijd alles voor het eerst ervaren of willen gewoonweg
graag lezen over dingen die voor hen nog niet zo lang geleden zijn, om zo de eerste keer dat
zij dit meemaakten opnieuw te beleven, terwijl het veel verder van de 35+’ers af staat en zij
niet zozeer de behoefte voelen dit te herleven.
Ook het leren kennen van nieuwe mensen die deze boeken ook lezen is voor lezers van
15 tot en met 25 jaar en lezers van 26 tot 35 jaar een ongeveer even belangrijke reden om
youngadultliteratuur te lezen. Voor lezers ouder dan 35 jaar is het zelfs een nog iets minder
belangrijk leesmotief. Dit is niet heel verbazingwekkend, want er is een veel grotere
youngadultgemeenschap waar jongeren leeftijdsgenoten kunnen treffen, van social mediakanalen als Bookstagram en Booktube tot online boekengroepen en festivals als YALFest en
YALFU, waarbij het algemene beeld toch is dat vooral jongeren hier actief zijn. Lezers die
een stuk ouder zijn dan de doelgroep van deze boeken hebben een grotere kans zich een
vreemde eend in de bijt te voelen tussen al die jongere lezers die veel zichtbaarder zijn.
Het versterken van de band met familieleden of vrienden die deze boeken ook lezen is
juist in verhouding het belangrijkst voor lezers ouder dan 35 jaar, terwijl dit voor lezers van
15 tot en met 25 jaar een veel minder belangrijke reden is voor het lezen van
youngadultliteratuur en het een nog kleinere rol speelt voor lezers van 26 tot en met 35 jaar.
Ook dit is te verklaren. Het lijkt er toch wel op dat 35+’ers het fijn vinden de ervaring van het
lezen van deze boeken te kunnen delen met een waarschijnlijk jonger familielid dat deze
boeken ook leest. Voor lezers tussen de 26 en 35 jaar speelt dit veel minder, omdat zij minder
familieleden hebben die een generatie jonger zijn. Bij de 15- tot en met 25-jarigen gaat het
waarschijnlijk vooral om het kunnen delen van deze ervaringen met vrienden.
Het willen begrijpen van (andere) jongvolwassenen wordt eveneens door lezers van 26
tot en met 35 jaar het minst belangrijk gevonden. Voor lezers van 15 tot en met 25 jaar en
lezers ouder dan 35 jaar is dit een ongeveer even belangrijke reden voor het lezen van
youngadultliteratuur. Dit kan op dezelfde manier verklaard worden en het ligt natuurlijk ook
in elkaars verlengde. 15- tot en met 25-jarigen waarderen het vooral dat ze zichzelf en
vrienden beter kunnen gaan begrijpen en de 35+’ers willen juist jongere mensen in hun
omgeving beter begrijpen. Bij hen kan ook meespelen dat de wereld van jongeren nu heel
anders is dan die van hen destijds. Door meer te weten te komen over het leven van
jongvolwassenen nu krijgen ze meer begrip voor hen en dat kan weer de band met elkaar
versterken. Lezers van 26 tot en met 35 jaar zijn wellicht zo ver in hun ontwikkeling dat ze
zichzelf en vrienden al goed genoeg begrijpen of dat ze zich inmiddels niet erg meer
herkennen in de vaak net iets jongere personages waardoor het lezen over hun ervaringen hen
minder helpt op het gebied van begrip. Zij lazen immers ook al minder graag
youngadultliteratuur omdat ze de ervaringen van de personages herkenbaar vonden dan lezers
uit een leeftijdscategorie onder hen. Tegelijkertijd hebben zij nog geen jongere generatie in
hun omgeving die ze moeten gaan begrijpen en is veel nog hetzelfde als toen zij
jongvolwassen waren.
Het herinnerd worden aan hoe leuk het jongvolwassen leven is speelt nauwelijks een
rol bij lezers tussen de 15 en 25 jaar. Zij hebben duidelijk genoeg aan hun eigen leven dat niet
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altijd even leuk is. 26- tot en met 35-jarigen denken al met iets meer weemoed terug aan deze
periode. Voor hen weegt dit in verhouding zwaarder. Voor de 35+’ers is het een nog iets
belangrijkere reden voor het lezen van youngadultliteratuur. Voor hen is de adolescentie
langer geleden en zij idealiseren deze periode wellicht meer, of ze vinden het fijn om terug te
denken aan de tijd waarin de wereld nog voor hen open lag.
Hoewel het kunnen terugdenken aan hoe fijn het jongvolwassen leven was een van de minder
belangrijke redenen is voor het lezen van youngadultliteratuur is dit voor lezers ouder dan 35
jaar wel belangrijker dan voor jongere lezers. Ze grijpen daarnaast nu de kans dingen te
ervaren die ze als jongvolwassene gemist hebben, zoals het lezen van de boeken die ze
destijds graag hadden willen lezen. Ook dit scoorde hoog als reden voor het lezen van
youngadultliteratuur, met name bij de lezers ouder dan 35 jaar. Voor hen is dit na de
toegankelijke schrijfstijl zelfs de belangrijkste reden voor het lezen van deze boeken. Voor de
lezers in de leeftijdscategorie 26 tot en met 35 jaar zijn andere leesmotieven juist belangrijker.
Het lezen van youngadultboeken omdat ze specifiek geschreven voor zijn voor lezers
van de leeftijd die zij nog niet zo lang geleden hadden scoorde opvallend genoeg erg laag bij
de lezers van 26 tot en met 35 jaar een stuk lager. Het is voor hen zelfs een van de minst
belangrijke redenen voor het lezen van youngadultliteratuur, terwijl het bestaan van boeken
die speciaal voor hen geschreven zijn duidelijk wel belangrijk is voor lezers die op dit
moment tot de doelgroep behoren. Deze reden om youngadultliteratuur te lezen wordt door
lezers van 15 tot en met 25 jaar net zo belangrijk gevonden als het hebben willen lezen van
deze boeken toen ze zelf tot de doelgroep behoorden gevonden wordt door de lezers van 26
tot en met 35 jaar. Waarschijnlijk duidt dit erop dat veel lezers uit deze leeftijdscategorie deze
boeken alsnog gemist hebben toen ze binnen de doelgroep vielen. Dat geldt echter
waarschijnlijk niet voor iedereen, aangezien het voor deze leeftijdscategorie ook weer een
minder belangrijk leesmotief voor youngadultliteratuur is dan voor de lezers die ouder zijn
dan 35 jaar.
Het willen lezen van boeken die geschreven zijn voor lezers die ouder zijn, het
zogenaamde omhooglezen, scoorde juist weer een stuk lager bij de lezers die jonger zijn dan
15 jaar. Dit lijkt erop te wijzen dat zij zelf niet het idee hebben dat ze boeken lezen die voor
iets oudere lezers zijn bedoeld. Het zou ook kunnen dat ze gewoonweg lezen wat ze graag
willen lezen en ze het label dat op de boeken van hun keuze geplakt wordt niet belangrijk
vinden. Ook hierbij echter weer de kanttekening dat er te weinig respondenten van deze
leeftijd waren om hier betrouwbare uitspraken over te doen.
Uit het feit dat vrijwel geen enkele lezer alleen youngadultliteratuur leest kan geconcludeerd
worden dat veel van hen deze boeken oppakken omdat ze breed lezen. Het is geen verrassing
dat veel volwassen lezers voor hun eigen plezier ook volwassenenliteratuur lezen, maar het is
wel verrassend dat hetzelfde geldt voor jongvolwassenen. Dat een aanzienlijk deel zowel
jeugd-, youngadult- als volwassenenliteratuur leest laat zien dat sommige lezers een brede
interesse en smaak hebben. Weinig lezers lezen enkel jeugd- en youngadultliteratuur.
Dit plaatst de discussie over de status van youngadultliteratuur als genre dan wel als
leeftijdslabel enigszins in een ander perspectief. Er kan voorzichtig gesteld worden dan
youngadultboeken minder dan jeugdboeken die echt primair op jonge lezers gericht zijn in de
praktijk echte doelgroepboeken zijn. Oorspronkelijk waren ze weliswaar eveneens bedoeld
voor een specifieke doelgroep en werd youngadultliteratuur meer als leeftijdslabel dan als
genre in de markt gezet, maar inmiddels worden deze boeken niet meer enkel door de
beoogde doelgroep gelezen en is het zelfs niet zo dat de beoogde doelgroep enkel dit soort
boeken leest. In de afgelopen jaren lijkt er een soort verschuiving te hebben plaatsgevonden.
Hier wordt in de discussie uitgebreider op ingegaan.
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5. Conclusie en discussie
De paratekstuele analyse toonde aan dat de paratekst van youngadultboeken erop wijst dat de
geïntendeerde lezers van dit soort boeken omschreven kunnen worden als jongvolwassenen.
Uit dit onderzoek blijkt echter dat slechts ruim een derde van de reële lezers daadwerkelijk
binnen deze leeftijdscategorie valt. Van de overige lezers is een klein deel jonger en een grote
meerderheid ouder. Ondanks de mogelijke discrepantie tussen de steekproef en het
daadwerkelijke lezerspubliek waardoor er waarschijnlijk in werkelijkheid nog iets meer lezers
zullen zijn die binnen de doelgroep vallen, kan er dus geconcludeerd worden dat er inderdaad
enigszins sprake is van een mismatch tussen de geïntendeerde en de reële lezer van
youngadultliteratuur wanneer wordt uitgegaan van een vaste bovengrens in leeftijd. Dit wordt
ondersteund als gekeken wordt naar de gemiddelde leeftijd van de youngadultlezer: ongeveer
33 jaar.
Opvallend is dat het aantal lezers van youngadultliteratuur geleidelijk afneemt
naarmate de lezers ouder worden. In elke hogere leeftijdscategorie zijn net wat minder lezers
die deze boeken lezen, maar er is duidelijk geen grens waarboven helemaal geen lezers meer
te vinden zijn. De boeken worden dus door (volwassen) lezers van alle leeftijden gelezen. Er
zijn zelfs lezers die ouder zijn dan 80 jaar.
Hoewel het dus inderdaad zo is dat youngadultliteratuur gelezen wordt door lezers van
alle leeftijden en zij deze boeken allemaal waarderen gelden de leesmotieven voor het lezen
van youngadultliteratuur in de sterkste mate voor lezers uit de doelgroep. Mogelijk waarderen
zij youngadultboeken dus ook meer dan lezers die ouder zijn dan 25 jaar, maar dit kan niet
met zekerheid gesteld worden omdat hier niet naar gevraagd is. Bij een herhaling van dit
onderzoek is het raadzaam de respondenten ook op een zevenpuntsschaal te laten scoren hoe
graag zij youngadultliteratuur lezen en dit ook te vragen voor eventuele andere soorten
boeken die ze lezen. Dit maakt het ook mogelijk lezers die toevallig één keer een
youngadultboek gelezen hebben en die daardoor ontdekten dat ze niet van deze boeken
houden eruit te filteren. In dit onderzoek werd aangenomen dat lezers die niets met
youngadultliteratuur hadden niet de moeite zouden nemen de vragenlijst in te vullen en in de
praktijk bleek meer dan de helft ook regelmatig youngdadultliteratuur te lezen, maar het
stellen van deze vragen zou de resultaten betrouwbaarder gemaakt hebben en zou ervoor
gezorgd hebben dat ze beter in perspectief geplaatst konden worden.
Lezers van youngadultliteratuur lezen deze boeken om verschillende redenen. De
belangrijkste reden om specifiek youngadultliteratuur te lezen is dat de thema’s die in de
boeken voorkomen de lezers aanspreken. Daarnaast zijn er veel youngadultboeken in genres
waar lezers van houden, waarderen ze de frisse manier waarop de onderwerpen in deze
boeken benaderd worden en spelen herkenbaarheid en leerzaamheid een belangrijke rol.
Verder hebben de meeste lezers gewoon een brede smaak en lezen ze dus boeken in
verschillende genres en voor verschillende doelgroepen. De lezers die niet tot de doelgroep
behoren hebben deze boeken bovendien gemist toen ze zelf jonger waren en lezers die nu
binnen de doelgroep vallen zijn blij dat er boeken bestaan die speciaal voor mensen van hun
leeftijd geschreven zijn. Het kunnen ontsnappen aan de wereld door te lezen en een
toegankelijke schrijfstijl scoren ook hoog, maar enkel de toegankelijke schrijfstijl is
daadwerkelijk een belangrijkere reden om youngadultliteratuur in het bijzonder te lezen dan
om fictie in het algemeen te lezen. Dit wordt in het algemeen dus al gewaardeerd, maar het
speelt een nog grotere rol bij het lezen van youngadultliteratuur.
Youngadultliteratuur wordt dus door een veel grotere groep lezers gelezen dan de naam doet
vermoeden. De lezers van dezen boeken zijn soms veel ouder dan de doelgroep. Er lijkt dan
ook enigszins sprake van een mismatch tussen de geïntendeerde en de reële lezer van deze
boeken. Het is echter de vraag of dat wel echt zo is. Betekent het feit dat ook lezers die (veel)
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ouder zijn dan 25 jaar deze boeken lezen dat youngadultliteratuur niet de functie vervult die
eraan is toegedicht, of zit dit anders? En is dat per se negatief of heeft het ook positieve
implicaties?
Hier komt opnieuw de kwestie van de definitie van youngadultliteratuur om de hoek
kijken en dan in het bijzonder de vraag of het primair of zelfs volledig een label is dat gaat
over de inhoud van de boeken of over de beoogde lezers. Youngadultliteratuur is in elk geval
geen genre in de zuiverste zin van het woord. Dat youngadultboeken bepaalde kenmerken als
terugkerende specifieke thema’s en een schrijfstijl die als toegankelijk ervaren wordt delen
betekent immers niet meteen dat er sprake is van een genre. Ditzelfde kan immers gezegd
worden over jeugdliteratuur. Daarnaast omvat dit soort literatuur alle genres. Tegelijkertijd
lijkt het echter wel degelijk meer te zijn dan een doelgroeplabel. Dit onderzoek compliceert de
kwestie van de status van youngadultliteratuur.
Het blijkt niet simpelweg zo te zijn dat youngadult een doelgroep is en geen genre. Het
is een lastig label. Het is makkelijk om kritiek te hebben op gekozen termen en de uitleg die
hieraan gegeven wordt, maar dit soort concepten zijn natuurlijk ook verre van eenduidig.
Uiteindelijk zijn het toch constructen die wij om praktische redenen zelf bedenken omdat ze
ook ons helpen bij het scheppen van orde in de chaos – en dan is dit label ook nog eens
begonnen als marketinginstrument, wat het nog ingewikkelder maakt. Waarschijnlijk wordt
binnen de context van youngadultliteratuur net iets anders bedoeld met ‘genre’ dan de
traditionele betekenis en gaat het meer om de inhoudelijke kenmerken die typerend zijn voor
deze boeken, zoals de coming-of-age-thematiek en de leeftijd van de personages. In
werkelijkheid lijkt youngadultliteratuur een ingewikkelde status te hebben die tussen deze
opvatting over genre en leeftijdslabel in zit. Wat dit betreft is er een groot verschil tussen
youngadultliteratuur en jeugdliteratuur, waarbij juist heel duidelijk is dat het een label is voor
een type boeken dat gemaakt is voor een doelgroep die bestaat uit jonge kinderen en waarvan
de voornaamste lezers ook daadwerkelijk kinderen zijn, die – op een enkele uitzondering na –
ook uitsluitend dit soort boeken lezen.
Bij youngadultliteratuur ligt dat anders. Het is meer dan een doelgroeplabel met een
absolute onder- en bovengrens. Youngadultliteratuur is verbonden met een heel specifieke
levensfase, namelijk de fase van de adolescentie, maar de koppeling aan een specifieke
leeftijd is een stuk minder duidelijk dan bij jeugdliteratuur. Dit heeft uiteraard ook te maken
met het vervagen van de grenzen tussen de levensfasen. Het concept volwassenheid wordt
tegenwoordig anders ingevuld dan voorheen en is minder eenvoudig te begrenzen. Mensen
worden allemaal op een ander tempo volwassen. De ontwikkeling naar volwassenheid is voor
elk persoon uniek en onderling zijn er grote verschillen in hoe het volwassen leven ingevuld
wordt. Door de veranderingen in de maatschappij kan iedereen bovendien op latere leeftijd
nog te maken krijgen met kwesties als de zoektocht naar je eigen identiteit en het leren
omgaan met je veranderende rol in de samenleving.
Youngadultliteratuur laat zich evenmin eenvoudig begrenzen. Dat blijkt wel uit alle
verschillende leeftijden die literatuurwetenschappers noemen als ze proberen het beoogde
leespubliek te omschrijven en uit de leeftijden die genoemd werden door de respondenten uit
dit onderzoek. Veel van hen gaven eveneens aan het gevoel te hebben dat er geen bovengrens
is en dat iedereen – of in elk geval iedereen die zich nog met het jong zijn identificeert – deze
boeken kan lezen. Een absolute bovengrens kan de lading van in hoeverre iemand zich nog
verbonden voelt met de periode van de adolescentie nooit dekken. Het op latere leeftijd lezen
van youngadultliteratuur wordt ook meer geaccepteerd dan het lezen van jeugdliteratuur.
Ondanks de emancipatie van jeugdliteratuur rust hier toch nog een beetje een stigma op. Het
lezen van youngadultliteratuur wordt echter veel minder gek gevonden. Het voert te ver om
uitgebreid in te gaan op waarom het lezen van jeugdboeken ook genormaliseerd zou moeten
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worden. Voor nu is het vooral opvallend dat geconstateerd kan worden dat hier op een andere
manier naar gekeken wordt.
Bij het bespreken van wat youngadultliteratuur precies is moet ook in gedachten
worden gehouden dat het een label is dat bewust door een uitgever is geïntroduceerd in het
Nederlands taalgebied met als doel boeken uit het eigen fonds te verkopen aan een voorheen
moeilijk te bereiken doelgroep. Het ging daarbij ook nog eens om een heel specifiek soort
boeken. Uiteindelijk is dit label anders ingevuld doordat lezers, schrijvers en andere uitgevers
het overnamen en het veel breder toepasten. Er is sprake van een wisselwerking tussen hoe
een boek door uitgevers met behulp van paratekstuele signalen in de markt wordt gezet en het
gedrag van lezers. Lezers hebben behoefte aan labels om hun weg te kunnen vinden binnen
het enorme aanbod aan boeken. Uitgevers brengen een bepaalde ordening aan in de boeken uit
hun fonds en zetten paratekstuele signalen in om de lezer te sturen. Hoewel lezers dus nooit
helemaal onbevangen een keuze kunnen maken is de marketing van uitgevers niet
allesbepalend. Lezers beslissen zelf wat ze willen lezen en of ze een bepaalde ordening al dan
niet overnemen. Als een bepaalde invulling van een label succesvol wordt dan gaat dit
bepalen hoe dit label voortaan gebruikt wordt. Net als het label ‘literaire thriller’ (voor
spannende boeken die in de meeste gevallen allesbehalve literair zijn) is ‘youngadult’ een
label dat iets anders is gaan betekenen en dat heel bewust al dan niet ingezet wordt door
uitgevers. Het is moeilijk voor te stellen dat uitgevers niet opgevallen is dat het publiek van
youngadultboeken gegroeid is. Dat ze zelden het label young adult op de kaft zetten lijkt erop
dat wijzen dat ze zich bewust zijn van de grootte van het potentiële publiek en dat ze hun best
doen met subtielere paratekstuele kenmerken jongvolwassen lezers aan te trekken zonder
oudere lezers af te schrikken.
Ackermans definitie van younagdultliteratuur is misschien in de praktijk nog wel het
meest passend en werkbaar: het is een categorie boeken die omwille van diverse
tekstkenmerken of gebruikersafspraken geschikt bevonden werd voor jongeren tussen
grofweg 15 en 22 jaar. Ackermans definieert youngadultliteratuur nadrukkelijk niet als genre
omdat binnen youngadultliteratuur alle genres terug te vinden zijn, maar ook niet per se als
doelgroep.91 Het gaat veel meer om dat deze boeken inhoudelijk geschikt zijn voor lezers van
deze leeftijden dan dat ze per se op hen gericht zijn. Hiermee wordt de mogelijkheid
opengelaten dat oudere lezers deze boeken ook graag lezen omdat de specifieke kwaliteiten
hiervan hen aanspreken. NBD Biblion draagt dit ook uit door geen bovengrens te koppelen
aan het D-etiket dat gebruikt wordt voor youngadultboeken.
Uiteindelijk heeft spreken over een mismatch tussen de geïntendeerde lezer (die zoals
blijkt dus ter discussie gesteld kan worden) en de reële lezer van youngadultliteratuur een te
negatieve lading terwijl het juist positief is dat zo veel lezers de boeken die ze graag willen
lezen kunnen vinden en ervan genieten. Youngadultliteratuur heeft zelfs de potentie mensen
van alle leeftijden aan het lezen te krijgen. Er zou verder onderzoek gedaan kunnen worden
naar de mogelijkheden die youngadultliteratuur biedt om zowel jongeren als volwassenen die
nu nauwelijks lezen over de streep te trekken, gebaseerd op de redenen waarom
youngadultliteratuur in het algemeen aantrekkelijk is en op wat ze lezers van diverse
leeftijdscategorieën te bieden hebben (oftewel de redenen waarom lezers die graag en soms
ook veel lezen, zoals de lezers uit dit onderzoek, deze boeken al lezen).
We moeten het lezen van youngadultliteratuur ook niet zien als blijven hangen in iets
wat ‘minderwaardig’ is. Niet alleen is youngadultliteratuur een volwaardige categorie op zich,
het is ook niet waar dat lezers van deze boeken de stap naar volwassenenliteratuur niet zetten.
Veel lezers van youngadultliteratuur blijken deze boeken op te pakken omdat ze breed lezen.
Het is dus niet alleen zo dat deze boeken gelezen worden door zowel lezers die wél als lezers
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die níét tot de doelgroep behoren, het is zelfs zo dat deze lezers niet enkel dit soort boeken
lezen. Het is altijd én-én: er zijn lezers die tot de doelgroep behoren én lezers die niet tot de
doelgroep behoren, en bijna al deze lezers lezen youngadultboeken én andere soorten boeken.
Bij jeugdliteratuur zou dit beeld heel anders zijn, omdat de grootste groep wel degelijk bestaat
uit kinderen die natuurlijk geen literatuur voor volwassenen lezen en afhankelijk van hun
leeftijd waarschijnlijk ook nog geen youngadultboeken lezen.
Het lezen van youngadultliteratuur is geen fase, zoals het lezen van AVI-literatuur is
voor kinderen die pas net leren lezen en die als ze eenmaal ingewikkeldere boeken kunnen
lezen niet meer terugkeren naar deze boekjes die vaak niet erg prikkelend zijn; het is een
keuze. Deze boeken blijven qua vorm en inhoud juist wel interessant. Door te spreken over
een mismatch bevestig je juist het foutieve idee dat youngadultliteratuur een fase is, terwijl
het dus niet per se waar is dat je daarna volwassenenliteratuur moet gaan lezen. Dit stelt de
mogelijke toepassing van de brugfunctie ter discussie. Het is niet zo dat jongeren van
jeugdliteratuur via youngadultliteratuur terechtkomen bij de uiteindelijke eindbestemming die
literatuur voor volwassenen is en dat ze deze brug daarna in brand steken en nooit meer
omkijken. Wellicht maakt youngadultliteratuur de overgang wel makkelijker. Leuke boeken
die speciaal op hen gericht zijn kunnen immers als heel geschikt middel dienen om jongeren
te verleiden om te lezen. Als lezers eenmaal in staat zijn alles te lezen hebben ze echter altijd
de keuze om terug te kijken naar andere soorten boeken die ze op hun weg zijn tegengekomen
en die ze leuk vinden en hebben ze de kans om hier zo vaak als ze willen naar terug te keren.
Youngadultliteratuur overbrugt niet zozeer de kloof tussen jeugdliteratuur en
volwassenliteratuur; het lijmt de categorieën eerder weer aan elkaar. Het haalt de grenzen
neer, maar benadrukt tegelijkertijd de verschillen en geeft de lezer de keuze waar hij of zij
waarde aan hecht of op dat moment naar zoekt. Net zoals mensen kunnen kiezen welke
mijlpalen van het volwassen leven bij hen passen kunnen ze gericht op zoek naar wat hen
aanspreekt in boeken. Het lezen van alle soorten literatuur wordt hierdoor genormaliseerd. We
moeten jeugdliteratuur, youngadultliteratuur en volwassenenliteratuur minder gaan zien als
aparte soorten literatuur die volledig los van elkaar staan, maar als categorieën die in elkaars
verlengde liggen en die tegelijkertijd elk hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden hebben
waardoor ze elkaar aanvullen.
Wat betekent dit voor het debat over ontlezing? Jongeren lezen steeds minder en slechter en
youngadultliteratuur wordt bij uitstek als hét middel gezien om hen aan het lezen te krijgen en
te houden. In hoeverre functioneert het als zodanig? In een toekomstig artikel zal uitgebreider
besproken worden wat de problemen zijn en wat de leesmotieven die jongeren hebben voor
het lezen van youngadultlboeken zeggen over op welke manieren youngadultliteratuur iets
kan betekenen voor het bevorderen van een doorgaande leeslijn.
Voor nu is het genoeg om te constateren dat youngadultliteratuur unieke kwaliteiten
heeft – punten waarop deze boeken verschillen van jeugdliteratuur en literatuur voor
volwassenen – waardoor ze jongeren en jongvolwassenen aanspreken, maar dat dit niet uniek
is voor deze groep. Voor jongere lezers zijn bijvoorbeeld de herkenbaarheid van de
ervaringen van de personages, de aansprekende thematiek van de boeken en de leerzaamheid
van het lezen over de uitdagingen van het jongvolwassen leven weliswaar belangrijkere
redenen voor het lezen van youngadultboeken dan voor oudere lezers, maar dit geldt zeker
niet alleen voor hen. Afhankelijk van de levensfase waar ze in zitten halen lezers van alles uit
deze boeken waar ze naar op zoek zijn of waar ze op praktisch gebied iets aan hebben.
Tekenend is dat lezers van 26 tot en met 35 jaar nog steeds graag deze boeken lezen vanwege
de thematiek omdat dit in hun dagelijks leven nog steeds een grote rol speelt en dat lezers
ouder dan 35 jaar het leerzaam vinden om te lezen over de uitdagingen waar jongeren van nu
mee te maken krijgen.
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Een denkfout die kan ontstaan is dat youngadultliteratuur bedoeld is voor
jongvolwassenen en enkel gelezen wordt door jongvolwassenen, terwijl de meeste redenen
om deze boeken te lezen niet uitsluitend op hen van toepassing zijn en ze ook niet enkel
opgaan voor youngadultliteratuur. Herkenbaarheid, leerzaamheid en een aansprekende
thematiek zijn ook algemene criteria die zich als ze anders ingevuld worden prima laten
toepassen op andere soorten literatuur.
Youngadultliteratuur kan wel degelijk helpen jongeren aan het lezen te krijgen, maar
wellicht niet op de manier waarop nu vaak gedacht wordt. We moeten niet in termen van
‘tussenfase’ en ‘brugfunctie’ denken als we het over youngadultliteratuur hebben, maar we
moeten de mogelijkheden van deze boeken binnen een groter geheel bekijken en meenemen
wat ze lezers van alle leeftijden te bieden hebben. Volwassenliteratuur heeft het imago dat het
saai en moeilijk is. Youngadultliteratuur staat voor wat literatuur ook kan zijn: niet saai, maar
leuk, spannend en toegankelijker. Dit blijkt zowel uit de parateksten als uit de redenen om
youngadultliteratuur te lezen.
In werkelijkheid blijkt de groep lezers die inmiddels youngadultliteratuur leest en hiervan
geniet groter dan wie dan ook had kunnen vermoeden toen dit label in september 2009 in het
Nederlands taalgebied geïntroduceerd werd. Wellicht zijn de mogelijkheden dus ook veel
groter dan tot nu toe vermoed werd. Youngadultliteratuur werd in korte tijd erg populair. Het
label wordt inmiddels voor veel meer boeken gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was
en over de precieze definitie ervan kan nog steeds gediscussieerd worden. Mogelijk blijft dit
aan verandering onderhevig omdat de ontwikkelingen nooit stoppen. In bijna elf jaar tijd is er
ontzettend veel gebeurd. Youngadultliteratuur is inmiddels niet meer weg te denken uit ons
literaire landschap, het aanbod is enorm gegroeid en de boeken worden nog steeds door
nieuwe lezers ontdekt. Daarnaast worden de lezers die nu tussen de 15 en 25 jaar oud zijn
uiteraard ouder en is het maar al te aannemelijk dat zij deze boeken zullen blijven lezen. Een
interessante vraag is dan natuurlijk of hun redenen voor het lezen van youngadultliteratuur
over een paar jaar zullen verschillen van de leesmotieven van de huidige 26- tot en met 35jarigen. Gezien de snelheid van alle ontwikkelingen is het onmogelijk te voorspellen hoe de
situatie over nog eens tien jaar is. Het zou dan ook de moeite waard zijn dit onderzoek in 2029
nog eens te herhalen en de resultaten te vergelijken.
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7. Bijlagen
7.1: Volledige paratekstuele analyse
De test, Joelle Charbonneau
De voorkant van het boek is diepblauw, met op de achtergrond lijnen die een doolhof lijken te
vormen. Aan de linkerkant is een deel van een vreemde, zilverbruine munt te zien. Daarnaast,
op de onderste helft van de cover, staat groot de titel van het boek, in strakke witte letters die
gestempeld lijken te zijn. Daar weer onder staat de doorlopende tekst ‘Tijd kent geen genade’,
als een lint dat om de kaft gewikkeld is en waarvan de woorden niet eindigen bij de randen.
Dit komt speels over. Helemaal onderaan staat de naam van de auteur, in gele letters.
Charbonneau publiceerde al eerder een mysterieboek voor volwassenen, maar deze
reeks is niet naar het Nederlands vertaald. Inmiddels schreef ze nog enkele andere
youngadultboeken en staat ze bekend als youngadultauteur. Toen dit boek gepubliceerd werd
– in hetzelfde jaar als de Engelse versie – zal haar naam Nederlandse en Vlaamse lezers
echter weinig gezegd hebben. Het boek is het eerste deel van een trilogie. Bovenin de cover
staat dat dit het eerste deel is van de Test-trilogie. In het Engels heeft de serie dezelfde titel.
De rug van het boek is sober. Wederom donkerblauw, met dezelfde grote, witte
stempelletters voor de titel en kleinere gele letters voor de naam van de auteur.
De achtergrond is blauw, met nog een deel van de munt die ook op de voorkant te zien was,
en staat vol tekst. Bovenaan staat wederom de zin ‘Tijd kent geen genade’, in gele letters. De
rest van achterkant bestaat uit een erg lange achterflaptekst, waarin onder andere over de
hoofdpersoon gezegd wordt dat ze jong en ambitieus is: ‘De jonge, ambitieuze Cia Vale’.
Verder wordt verwezen naar het coming of age-thema: ‘[Zij] zullen klaargestoomd worden tot
toekomstige leiders van hun land’.
Karakter staat niet bekend om een bepaald soort boeken, maar heeft (inmiddels) wel
een youngadultlijn met een eigen logo. Het is niet bekend vanaf wanneer dit logo gebruikt
wordt. Vermoedelijk was het nog niet in gebruik toen dit boek gedrukt werd, want enkel het
logo van de uitgever zelf is gebruikt terwijl het boek op de website wel als youngadulttitel
gepresenteerd wordt.

Spotgaai, Suzanne Collins
Op de voorkant van het boek staat in strakke letters de titel van het boek in een crèmekleur.
Daaronder staat dat het het laatste boek is van de Hongerspelen-trilogie. De Engelse versie
kwam in hetzelfde jaar uit. De andere boeken waren zowel in Amerika als in Nederland in de
twee jaar voor dit boek uitkwam verschenen en werden goed verkocht, dus lezers kenden
Collins naam en de titel van de serie al. Voor deze serie schreef Collins al zeven andere
boeken, waaronder een vijfdelige serie voor kinderen en een plaatjesboek op rijm. De serie is
ook in het Nederlands vertaald, maar pas in 2009, het jaar waarin ook het tweede deel van
deze trilogie verscheen, waardoor lezers Collins eerst als youngadultauteur hadden leren
kennen.
De cover is lichtblauw en wordt in het midden lichter. Er staan tekens en een witte
vogel op afgebeeld. De naam van de auteur staat in strakke witte letters linksonder en in de
rechterhoek staat klein de naam van de uitgever. Van Goor staat bekend als
jeugdboekenuitgever die ook enkele youngadultboeken in zijn fonds heeft, met name boeken
die inmiddels bekendstaan als klassiekers. Er staat geen doelgroeplabel op het boek.
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Op de rug staat groot de titel met op de achtergrond een pijl. De rug heeft dezelfde
kleur als de rest van de kaft en ook de letters zijn hetzelfde. Onderaan staat het logo van de
uitgever.
Ook de rug van het boek is blauw met op de achtergrond de tekens die ook op de
voorkant staan. Verder staan er alleen een achterflaptekst en twee quotes op. In de
achterflaptekst wordt niet verwezen naar de leeftijd van het de hoofdpersoon of naar
youngadultthema’s. In de eerste quote staat dat dit boek het slot is van de Hongerspelentrilogie en dat het nog beter is dan de eerste delen. Daaronder staat in een opvallend lettertype
de tekst: ‘Wees gewaarschuwd: dit boek neemt je leven compleet over.’ Er staat niet bij van
wie deze uitspraak is.

De erfenis van Richard Grenville, Natalie Koch
Op de voorkant staat een zwart met witte boog afgebeeld. In de rand staat de titel van de serie.
Eronder is een sobere tekening in kleur te zien van een ogenschijnlijk jong meisje en twee
zwarte vogels. De kleuren zijn donker en onopvallend. In grote letters staat in de
coverafbeelding de naam van de auteur en daar weer onder de titel van het boek. Koch had
vijf jaar voor dit boek verscheen al een roman met de titel Streken geschreven, die de longlist
van de Libris Literatuurprijs haalde. Lezers zullen haar dus vooral gekend hebben als
schrijver van romans voor volwassenen. De erfenis van Richard Grenville is het eerste deel
van de trilogie De verborgen universiteit.
Rechtsonder in de hoek staat het logo van de uitgever. Uitgeverij Q stond bekend om
boeken voor volwassenen (thrillers en romans) en youngadultboeken.92 Er staat geen
doelgroeplabel op het boek.
Op de rug staan alle elementen die ook op de voorkant staan, zelfs de coverafbeelding.
Ook is hier vermeld dat dit een eerste deel van een serie is.
De rug is lichtgroen en heeft bovenaan versieringen die vergelijkbaar zijn met die op de boog
op de voorkant. Onderaan staat het logo van de uitgever.
In de achterflaptekst wordt verwezen naar de leeftijd van de hoofdpersoon, naar
studeren en het studentenleven en naar het coming of age-thema: ‘Als de negentienjarige
Alexa Westerhof een semester aan een kleine Londense universiteit gaat studeren, ontdekt ze
al snel dat het gotische gebouw geheimen herbergt, geheimen die ook haar leven voorgoed
zullen veranderen. [...] Terwijl ze colleges volgt en van het studentenleven geniet, bestudeert
ze in het geheim magie en leert haar krachten ontwikkelen.’
Onder de achterflaptekst staat een biografie van de auteur. Hierin wordt genoemd dat
ze debuteerde met de roman Streken en dat het tweede deel van de trilogie waartoe dit boek
behoort inmiddels ook uit is.
Verder staan er maar liefst vier quotes op de achterkant, allemaal in een opvallende
oranje kleur. Bovenaan staat een quote van Fantasywereld, een bekende website die onder
andere recensies plaatst van boeken die tot de verbeeldingsliteratuur behoren: ‘Een
hoogtepunt voor de oorspronkelijk Nederlandse fantasy. Pareltjes van woorden die perfect
passen in het verhaal.’ Het boek kreeg van deze site vijf sterren, zoals onder de quote is
weergegeven.
Onder de auteursinformatie staat een quote van de website Ezzulia, die zich
voornamelijk op misdaadboeken richtte: ‘Natalie Koch heeft een aantrekkelijke schrijfstijl; ik
lees de zinnen vaak met een glimlach’.
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Eind 2018 heeft Q zijn naam in Volt veranderd, onder andere omdat er nu ook kinderboeken uitgegeven zullen
worden door deze uitgeverij.
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Verder is er nog een quote van Jongerenliteratuurplein, een site waarop jongeren vanaf
vijftien jaar informatie konden vinden over boeken die geschikt waren voor hen: ‘Eindelijk
een fantasyboek van Nederlandse bodem. En wat voor één: een geweldig boek!’
De laatste quote komt van PinkBullets.nl, een persoonlijke site van iemand die af en
toe over boeken schrijft: ‘Koch bewijst dat het heel goed mogelijk is om een volwassen roman
te schrijven met magische elementen. De parallel met Harry Potter is snel getrokken, maar
niet terecht. Natalie Koch gaat verder waar J.K. Rowling ophield. Het smaakt naar meer, veel
meer.’

De glazen troon, Sarah J. Maas
De voorkant bestaat uit een paginagrote, realistische afbeelding van een jong meisje in
mannenkleren – vermoedelijk de hoofdpersoon – met een beschermende laag om haar arm,
een wapperende mantel en een zwaard in haar hand. Rondom haar is de achtergrond wit, wat
overgaat in groen aan de zijkanten, groenblauw aan de bovenkant en blauw en zwart aan de
onderkant. Bovenaan staat groot de titel, in strakke witte letters. De o’s overlappen elkaar.
Daarboven staat, boven een strakke lijn, de naam van de auteur.
De glazen troon was het debuut van Maas. Het kwam in 2012 in het Engels uit, twee
jaar voor de Nederlandse vertaling verscheen. Door dit boek en de vervolgen en door de
boekenreeks Een hof van doorns en rozen staat ze inmiddels bekend als youngadultauteur.
Doordat de Engelse versie al eerder verschenen was, is het mogelijk dat lezers al van de serie
en de auteur gehoord hadden en dit boek herkenden als een youngadultboek.
Onderaan de kaft staat een tekst over het boek: ‘Ze wordt door twee mannen bemind.
Het hele land vreest haar. Alleen zij kan het koninkrijk redden.’ Daarnaast staat het logo van
de uitgeverij. Boekerij staat bekend als een algemene uitgeverij die boeken uitgeeft voor
volwassen lezers, maar die ook enkele boeken van youngadultauteurs publiceert. Hier is
echter geen aparte lijn voor. Er staat geen doelgroeplabel op het boek.
De kleuren van de voorkant lopen door op de rug, die verder sober is, met enkel in het
groot in strakke letters de titel van het boek en in iets kleinere, eveneens strakke letters de
naam van de auteur.
De kleuren lopen ook op de achterkant door. Alle tekst staat in het witte vlak. In de
achterflaptekst wordt niet verwezen naar de leeftijd van de hoofdpersoon of naar
youngadultthema’s.
Onder de achterflaptekst staan twee uit het Engels vertaalde citaten. De eerste is van
USA Today: ‘Fans van epische fantasy en sprookjes móéten dit gewoon lezen’. De tweede is
van The Examiner: ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger Games’. In beide citaten
wordt het genre van het boek benoemd. Daarnaast wordt in het citaat van The Examiner
verwezen naar The Hunger Games, in het Nederlands De Hongerspelen, een bekende
youngadultserie die eveneens verbeeldingsliteratuur is.
Helemaal onderaan staan een foto en een biografie van de auteur, een jonge vrouw van
wie alleen het hoofd is gefotografeerd. In de biografie wordt verteld dat Maas dit boek schreef
toen ze zestien was en dat ze er tienduizenden lezers mee trok op FictionPress, een site waar
amateurschrijvers hun verhalen kunnen publiceren. Verder wordt gezegd dat ze inmiddels een
New York Times-bestsellerauteur is en dat ze aan het derde boek uit deze serie schrijft. Dat is
de enige verwijzing naar de serie.

Vrees me, Tahereh Mafi
Op de voorkant staat groot de titel van het boek in twee kleuren (blauw en wit). Daaronder
staat de naam van de auteur. Vrees me is Mafi’s debuut en de Engelse versie kwam in
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hetzelfde jaar uit, dus haar naam zei de lezers aanvankelijk waarschijnlijk niets. Inmiddels
staat ze bekend als youngadultauteur. Het boek is het eerste deel van wat oorspronkelijk een
trilogie zou worden (inmiddels is het een serie met zes delen en vier tussendelen) en die in het
Nederlands bekendstaat onder het Engelse de Touching Juliette-trilogie (dit is niet de
oorspronkelijke naam van de serie. Dat is The Shatter Me series), maar daar wordt nergens op
de kaft iets over gezegd.
De cover heeft verschillende grijstinten, waardoor de titel en de coverafbeelding die
als enige in kleur zijn enorm opvallen. Op de coverafbeelding staat een oog, maar het is niet te
zien of dit het oog van een jong of van een oud persoon is. De achtergrond loopt over in een
blauw oog waarvan de wimpers aders of takken vormen in de kleuren wit en oranje.
Bovenaan staat de tekst ‘Ik ben een monster. Ik heb een gave’. Een deel van de tekst is
doorgehaald, wat speels overkomt.
Op de rug staat ook groot de titel van het boek en in kleinere letters de naam van de
auteur. De kleuren van de cover zijn doorgetrokken naar de rug.
Bovenaan de achterkant staat een quote van Laure Kate, een youngadultauteur, die
beschreven wordt als ‘bestsellerauteur van de Fallen-serie’: ‘Verslavend, heftig en vol
romantiek. Ik ben jaloers. Ik kon het niet wegleggen.’ Ook hier is een deel van de tekst
doorgehaald.
Hieronder staat in korte zinnen onder elkaar in twee kleuren (wederom blauw en wit)
een fragment uit het boek.
In de achterflaptekst wordt de leeftijd van de hoofdpersoon niet genoemd. Het coming
of age-thema en de eerste verliefdheid komen wel terug: ‘Ze vindt voor het eerst in haar leven
de kracht om terug te vechten, en om aan een toekomst te denken met de jongen van wie ze
dacht dat ze hem voor altijd kwijt was’.
Ook hier zijn de kleuren onopvallend: wederom wit-, oranje- en grijstinten. Hierdoor
gaat de aandacht naar de tekst.
Er staan geen verwijzingen naar de doelgroep op de kaft, maar wel een logo van de
uitgeverij, Blossom Books, die bekendstaat om zijn fonds dat enkel uit youngadultboeken
bestaat, dus een doelgroeplabel is eigenlijk ook niet nodig.

Scarlet, Marissa Meyer
De voorkant is grijsblauw en bovenin zwart. Er is paginagroot een afbeelding van een rode
mantel op afgebeeld. Een arm en enkele rode lokken van een vrouw – vermoedelijk de
hoofdpersoon – zijn zichtbaar. Je ziet niet genoeg van haar om haar leeftijd in te kunnen
schatten. De titel staat aan de bovenkant, in grote, sierlijke, zilveren letters. In kleinere letters
in een ander, eveneens sierlijk lettertype, staan onderin de naam van de auteur en een zin over
het verhaal: ‘Onweerstaanbaar… maar niet te vertrouwen’.
Scarlet is het tweede deel van de Lunar-kronieken. Eerder verscheen al Cinder,
Meyers debuut. Onder de titel van het boek staat de naam van deze serie, half in het Engels,
half in het Nederlands (‘de Lunar-chronicles). Met name door deze serie staat Meyer
inmiddels bekend als youngadultauteur. De vertaling van dit boek verscheen in hetzelfde jaar
als de Engelse versie, maar doordat er eerder al een boek van dezelfde auteur in dezelfde serie
verscheen, wisten lezers al wat de doelgroep van het boek was. De cover heeft dezelfde stijl
als die van het eerste boek en dit boek is dus ook meteen herkenbaar als een deel van deze
serie.
Aan de zijkant van het boek staat het logo van Edge, een label voor de
youngadultboekenlijn van de eerste uitgever, Manteau, die niet lang lijkt te hebben bestaan.
Buiten deze lijn staat Manteau niet bekend om youngadultboeken.
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Op de rug is een uitsnede van de afbeelding die op de voorkant staat afgebeeld. Er
staan ook de titel van het boek en de naam van de auteur op, in dezelfde letters als op de
voorkant, en wederom het Edge-logo, dat het boek herkenbaar moet maken als
youngadultboek.
De achterkant is zwart, met op enkele millimeters van de rand een rode lijn met in de
hoeken versieringen. Vergelijkbare versieringen en de omtrek van een op zijn kant afgebeelde
maan (verwijzend naar de titel van de serie) staan boven de achterflaptekst, evenals de
wederom half Engels, half Nederlandse titel van de serie.
In de achterflaptekst wordt niet verwezen naar de leeftijd van de hoofdpersoon of naar
youngadultthema’s. Er wordt wel iets gezegd over de hoofdpersoon van het eerste boek, wier
naam ook de titel van dat boek is. Onder de achterflaptekst staat een afbeelding van dit boek,
met de aanprijzing ‘lees ook’. Over dit boek zijn enkele citaten van enkele Nederlandstalige
boekbloggers opgenomen. Zij worden niet bij naam genoemd, maar de site wordt wel
vermeld. De eerste quote is van lvngbooks.nl.blogspot.be: ‘De verassing [sic] van het jaar.
[…] Wát een goed verhaal!’. De tweede quote is van misskaterina.blog.com: ‘Ik had hoge
verwachtingen. Wonder bij wonder, [sic] wist Cinder die ruimschoots te overtreffen!’
Opvallend is dat beide citaten fouten bevatten en dat de uitgever die er waarschijnlijk bewust
in heeft laten staan, vermoedelijk om de quotes authentiek over te laten komen. Er is ook
bewust gekozen voor citaten van wat vermoedelijk (jonge) amateurrecensenten zijn in plaats
van voor citaten van professionele critici. Ook dit lijkt gedaan te zijn om jongere lezers te
trekken, vanuit de gedachte dat zij veel waarde hechten aan de mening van boekenliefhebbers
van dezelfde leeftijd. Omdat de leeftijd van de recensenten er niet bij staat, kan echter niet
met zekerheid gezegd worden dat dit het geval is.
De kaft van de Blossom Books-editie is nagenoeg hetzelfde. Hier staan alleen de tekst
over het verhaal en het Edge-logo niet op.

Vals spel, Mirjam Mous
Op de voorkant van het boek is een paginagrote coverafbeelding van een donkere cel
geplaatst. Door de ramen met tralies is licht te zien. Dit wordt gereflecteerd op de grond.
Ertussen staat in grote, strakke, witte letters de titel van het boek. In dezelfde letters in het
rood staat iets kleiner de naam van de auteur. Er ontbreken stukjes van de letters en er staan
vlekken in dezelfde kleur achter, alsof ze slecht overgedrukt zijn of er iets weggekrast is.
Mous schreef al tientallen kinderboeken. In 2009, een jaar voordat dit boek uitkwam, schreef
ze haar eerste youngadultboek, Boy 7. Toen dit boek verscheen stond ze echter nog vooral
bekend als jeugdboekenschrijver.
Onderaan de kaft staat de naam van de uitgeverij. Van Holkema & Warendorf is een
imprint van Unieboek | Het Spectrum dat bekendstaat om zijn fonds met kinder- en
jeugdboeken, thrillers en populaire romans. De youngadultlijn van Unieboek heet ‘Best of
YA’, maar het logo daarvan staat niet op de kaft van dit boek.93
De rug van het boek is zwart. Er staan dezelfde gekraste letters op als op de voorkant.
Onderaan staat het logo van de uitgeverij.
De achtergrond op de achterkant is net als de voorkant en de rug van het boek donker.
Bovenaan staat wederom de titel van het boek, ditmaal in krasserige grijskleurige letters. In de
achterflaptekst wordt niet verwezen naar de leeftijd van het de hoofdpersoon of naar
youngadultthema’s. Onder deze tekst staat een tekst van de uitgeverij waarin Vals spel wordt
vergeleken met Mous’ eerste youngadulttitel, Boy 7: ‘Vals Spel is net als Boy 7 een
zenuwslopende pageturner zoals alleen Mirjam Mous die kan schrijven’. Eronder staan twee
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Wel binnenin het boek, maar dit werd niet meegenomen in deze paratekstuele analyse omdat het ging om de
indruk die de lezer van het boek krijgt op basis van de kaft.
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quotes. De eerste quote is van Sevendays, een weekkrant voor jongeren: ‘Een spannende
thriller waar je meteen helemaal in zit.’ De tweede quote is van het NRC Handelsblad en die
gaat over Mous’ vorige boek: ‘Boy 7 is een toonbeeld van vakmanschap’.

Ik geef je de zon, Jandy Nelson
Op de voorkant staat groot de titel, in strakke, dunne, zwarte letters, met een blauwe schaduw.
Eromheen staan gekleurde strepen in de kleuren rood, oranje, geel, groen en blauw die
zonnestralen moeten voorstellen, verwijzend naar de titel. In de ruimte tussen de strepen staat
linksboven de schuingedrukte tekst ‘Liefde is slechts de helft van het verhaal’. De woorden
‘liefde’, ‘helft’ en ‘verhaal’ zijn groter, waardoor ze extra opvallen. In de ruimte tussen de
strepen rechtsonder staan eveneens schuingedrukt de naam van de auteur. De achtergrond zelf
is wit.
Ik geef je de zon is het tweede boek van de auteur. Ze debuteerde met het
youngadultboek De hemel begint bij je voeten, dat een paar jaar voor dit boek ook in het
Nederlands uitkwam, en stond dus al bekend als youngadultauteur. Aangezien de vertaling
van haar tweede boek een jaar na de Engelse versie verscheen, is het mogelijk dat lezers al
van dit boek gehoord hadden.
De coverafbeelding loopt door op de rug. De titel van het boek staat in relatief kleine,
strakke, zwarte letters, zonder schaduw. Opvallend is dat de woorden onder elkaar staan en
dat de volledige titel horizontaal staat. Bovenaan staat in nog kleinere zwarte letters de naam
van de auteur. Onderaan de rug staat het logo van de uitgever, Blossom Books, die
bekendstaat om zijn fonds dat enkel uit youngadultboeken bestaat. Er staat geen
doelgroeplogo op het boek, maar dat is dus ook niet nodig.
De achterkant is sober. Hij is helemaal wit en er staat alleen de achterflaptekst en het
logo van de uitgever op. De tekst is in het zwart geschreven. Enkel de eerste zin wijkt af: de
letters zijn groter en turkoois. In de achterflaptekst wordt de leeftijd van de hoofdpersonen
genoemd: ‘Jude en haar tweelingbroer Noah zijn op hun dertiende onafscheidelijk […]. Drie
jaar later spreken ze elkaar amper nog en lijkt hun band onherstelbaar beschadigd.’ Er wordt
niet verwezen naar bekende youngadultthema’s.

De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine, Ransom Riggs
De voorkant van het boek bestaat uit een vreemde, ouderwets aandoende foto in grijstinten. Er
staat een jong meisje op afgebeeld dat boven de grond zweeft, vermoedelijk een van de
bijzondere kinderen uit de titel. Het meisje lijkt iets te jong om te kunnen doorgaan voor een
tiener. Dit deel van de foto neemt de bovenste helft van de cover in beslag. Het deel eronder is
grijs. Hierin staan de titel van het boek, de naam van de auteur en de uitgever. De tekst is
bijzonder opgemaakt. De letters zijn wit. De meeste zijn strak, maar sierlijk. Een ander deel is
geschreven in een kinderlijk handschrift. De lijnen zijn bibberig en geen letter is hetzelfde.
Deze woorden lijken met krijt te zijn geschreven op een schoolbord, wat een beetje schools
aandoet. Boven, tussen en onder de woorden staan lijnen en versieringen. In de ruimte eronder
staan wederom de naam van de uitgever en de typering ‘Young Adult’. Clavis staat bekend
als jeugdboekenuitgever. Door deze typering toe te voegen maakt de uitgever duidelijk dat dit
boek bedoeld is voor jongvolwassenen en niet voor jonge kinderen. De manier waarop de
letters zijn vormgegeven heeft veel weg van het vooral onder tieners populaire handlettering,
waarbij tekst mooi opgeschreven wordt en versieringen een belangrijke rol spelen.
De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine is het fictiedebuut van Riggs. Eerder
gaf hij al een non-fictieboek uit. De Engelse versie van het boek verscheen in hetzelfde jaar,
dus zijn naam zei de lezers aanvankelijk waarschijnlijk weinig. Inmiddels staat hij dankzij dit
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boek en de vier vervolgdelen bekend als youngadultauteur. Het boek is het eerste deel van wat
oorspronkelijk een trilogie zou worden (inmiddels is het een serie van vijf boeken), waarnaar
verwezen wordt met de titel van dit eerste boek. Nergens op de kaft wordt hier iets over
gezegd.
De rug van het boek lijkt door de horizontale lijnen en versieringen en de poging om
barsten te imiteren op de rug van een oud boek. Tegelijkertijd doet hij modern aan, door het
gebruik van de kleuren zwart en goud. De letters zijn wit en goud en hebben dezelfde strakke
stijl als de meeste letters op de voorkant. Ze zijn niet bijzonder opgemaakt.
Op de achterkant van het boek staan nog meer ouderwets aandoende afbeeldingen in
grijstinten die er allemaal vreemd uitzien. Er staat een wit kader omheen, waardoor ze
overkomen als foto’s.
In de achterflaptekst wordt de leeftijd van de hoofdpersoon genoemd: ‘De inmiddels
zestienjarige Jacob’. Er wordt niet verwezen naar bekende youngadultthema’s.
Onder de achterflaptekst staat een aanprijzing van het boek waarin gesteld wordt dat
het een aanrader is voor jongeren en voor volwassenen: ‘De bijzondere kinderen van mevrouw
Peregrine, door Amazon uitgeroepen tot beste Young Adult-boek, is een aanrader voor
jongeren én volwassenen die van onvoorspelbare verhalen houden.’ Daar weer onder staat een
quote van John Green: ‘Een spannende, aangrijpende en heerlijk vreemde debuutroman.
Foto’s en teksten gaan verbluffend goed samen. Een onvergetelijk verhaal.’ Green is een
bekende auteur van youngadultboeken. Dit wordt kennelijk bekend verondersteld, want enkel
zijn naam wordt genoemd.
Op de achterkant van het boek staan verder dezelfde versiering als op de voorkant en
het logo van de uitgever.

Inwijding, Veronica Roth
De drukke voorkant bestaat uit een paginagrote coverafbeelding waarop helemaal onderin een
stad te zien is. Erboven is een dunne laag blauwe rook afgebeeld en daarboven grijze rook die
meer dan de helft van de cover beslaat. Daarin staat een grote, brandende ring met vuur in het
midden. In grote strakke letters die van wit overgaan in grijs staat onder het symbool de titel
van het boek. Daarboven staat de titel van de serie en dat het een eerste deel is. Deze letters
zijn zwart met een witte streep. Onder de titel staat een zin over het boek ‘Haar keuze
verandert alles’.
Helemaal bovenaan staat de naam van de auteur. Dit was Roths eerste boek en de vertaling
kwam een jaar na de Engelse versie uit, dus ze was nog niet erg bekend, maar lezers kunnen
haar naam of de titel van het boek gekend hebben. Inmiddels is ze dankzij deze trilogie en
verschillende andere boekenreeksen een bekende youngadultauteur.
Rechtsonder in een hoek staat de naam van de uitgever. Van Goor staat bekend als
jeugdboekenuitgever die ook enkele youngadultboeken in zijn fonds heeft, met name boeken
die inmiddels bekendstaan als klassiekers. Er staat geen doelgroeplabel op het boek.
De coverafbeelding loopt door op de rug. Hier staan in dezelfde letters als op de
voorkant de naam van de auteur, de titel van het boek, de titel van de serie en het seriedeel.
Onderaan staat het logo van de uitgever.
De coverafbeelding loopt ook door op de achterkant van het boek. Boven de
achterflaptekst staat een inleiding die bestaat uit informatie over het boek: ‘Eén beslissing.
Eén beslissing bepaalt je vrienden. Eén beslissing bepaalt je normen en waarden. Eén
beslissing bepaalt waar je staat – voor altijd’. De tekst is onder elkaar geplaatst. ‘Eén
beslissing’ staat steeds in oranje hoofdletters (met op beide e’s een accent), de rest van de
tekst in witte letters. Ook de achterflaptekst is wit. In de tekst wordt verwezen naar de leeftijd
van de hoofdpersoon en naar belangrijke beslissingen die adolescenten moeten nemen: ‘Ieder
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jaar moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen’.
Verder staat er een barcode op het boek waarover gezegd wordt dat je door die te scannen de
trailer van het boek kunt bekijken.

Eleanor & Park, Rainbow Rowell
De voorkant van het boek is sober. De achtergrond is rustig: volledig crème zonder effecten.
In het midden staat een getekende afbeelding van een meisje (links) en een jongen (rechts),
die de hoofdpersonen van het boek voor moeten stellen. De personen op de tekening zijn
herkenbaar als tieners. Onder de tekening staat hun naam in speelse, gekleurde letters: oranje
(zoals het haar van het meisje) en blauw (zoals de trui van de jongen). Samen vormen de
namen de titel van het boek. De jongen en het meisje dragen allebei een koptelefoon. De
draad ertussen vormt het &-teken in de titel. In een tekstballonnetjes eronder staat dat het
boek een roman is. Daar weer onder staat in dezelfde speelse letters als de titel in het grijs de
naam van de auteur. Er is geen verschil in grootte tussen de titel en de auteursnaam.
Eleanor & Park was Rowells eerste youngadultboek. Twee jaar voor dit boek
verscheen publiceerde ze al een chicklit voor volwassenen, Postvak uit, die in 2017 opnieuw
in het Nederlands uitgegeven werd onder de titel Klik. In het jaar dat Eleanor & Park
verscheen kwam nog een tweede youngadultboek van haar uit. Inmiddels heeft Rowell twee
boeken voor volwassenen en meerdere boeken voor youngadults gepubliceerd. De Engelse
versie van het boek verscheen in 2013, een jaar voor de Nederlandse vertaling, dus mogelijk
hadden lezers al van dit boek gehoord.
Helemaal onderaan staat de naam van de uitgever, in rode letters. Van Goor staat
bekend als jeugdboekenuitgever die ook enkele youngadultboeken in zijn fonds heeft, met
name boeken die inmiddels bekendstaan als klassiekers, zoals de Hongerspelen- en
Divergent-reeks.
Bovenaan de cover staat een quote van John Green: ‘Tot over mijn oren verliefd op dit
boek.’ Green is een bekende auteur van youngadultboeken. Dit wordt kennelijk bekend
verondersteld, want enkel zijn naam wordt genoemd.
De rug van het boek is eveneens crèmekleurig. Ook hier zijn de titel en de
auteursnaam in dezelfde lettergrootte weergegeven. De auteursnaam is weer grijs, de titel
heeft dezelfde kleuren als op de voorkant. Op de rug wordt gebruikgemaakt van een normaal
&-teken. Onderaan staat het logo dat Unieboek, waar Van Goor onder valt, gebruikt voor de
youngadultlijn, een logo met de woorden ‘best of YA’ met erboven drie sterren en eromheen
een cirkel, vormgegeven als een stempel. Met de aanduiding ‘roman’ op de voorkant lijkt dus
bedoeld te worden dat het een realistisch verhaal is en niet per se dat het een literair verhaal is
dat geschreven is voor een volwassen doelgroep, maar het is wel verwarrend.
De achterkant heeft dezelfde crèmekleurige achtergrond. De tekst is volledig in het
blauw en oranje geschreven, net als de titel. De gewone tekst is blauw, de woorden die op
moeten vallen zijn oranje. De achterflaptekst neemt veel plaats in. Er wordt zowel de leeftijd
van de hoofdpersonen als het coming of age-thema in benoemd: ‘Eleanor & Park is het
verhaal van twee onfortuinlijke zestienjarigen. […] Ze zijn slim genoeg om te weten dat een
eerste liefde bijna nooit standhoudt, maar ook dapper en wanhopig genoeg om het te
proberen.’
Onder de achterflaptekst staat een quote van Booklist, een Amerikaanse recensiesite
met besprekingen van professionele critici: ‘De zuivere, met angst doorweven maar ook
gestaag rijpende liefde die tussen Eleanor en Park groeit, is doordringend en adembenemend
en natuurlijk hartverscheurend.’
Helemaal onderaan in de hoek staat wederom het ‘gestempelde’ logo van Best of YA,
ditmaal in het blauw.
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Schuld, Mel Wallis de Vries
Op de voorkant staat een paginagrote foto van een tienermeisje dat voor een witte muur staat.
Waarschijnlijk moet ze de hoofdpersoon voorstellen. Ze heeft een van haar handen in haar
haren en kijkt opzij, alsof ze bang is of zich ergens schuldig over voelt. Ze houdt haar andere
hand voor de muur, waar de schaduw van haar lichaam en grijze lijnen die mogelijk takken
voor moeten stellen op te zien zijn.
Boven het hoofd van het meisje staat in grote, strakke zwarte letters de naam van de
auteur. Wallis de Vries publiceert al vanaf 2005 jeugdboeken. Enkele van haar boeken
wonnen de Prijs van de Jonge Jury. In 2017 werd dit boek bekroond met diezelfde prijs.
Wreed, dat een jaar voor dit boek verscheen, won ook de Hebban Award voor beste YAthriller van het jaar. Hoewel Wallis de Vries dus al eerder minstens één boek geschreven had
dat als youngadultboek werd gezien stond ze op het moment dat dit boek verscheen vooral
bekend als jeugdboekenschrijver.94
Naast de naam van de auteur staat in kleine zwarte letters het label ‘jeugdthriller’. Dit
kan geïnterpreteerd worden als youngadultlabel, maar er wordt ook een jongere doelgroep
mee aangesproken. Onder de auteursnaam staat in sierlijke rode letters de titel van het boek.
Helemaal onderaan staat de tekst ‘Jij bent de volgende…’
De coverafbeelding loopt door op de rug. Deze is ook wit, met onderaan de schaduwen
die ook op de voorkant te zien zijn. De auteursnaam is in grote, strakke zwarte letters
weergegeven. De twee delen van de achternaam staan onder elkaar en zijn net zo groot als de
voornaam, waardoor de auteursnaam erg opvalt. Ernaast staat in sierlijke rode letters de titel.
Deze is schuin op de rug geplaatst. Onderin is een spat witte verf te zien. De zijkanten van de
bladzijden zijn rood en vallen dus ook extra op.
Bovenaan de achterkant staat een zin over het boek: ‘Eén waarschuwing… Zorg dat
jouw naam niet op de lijst staat!’ Daaronder staat de achterflaptekst. Hierin worden de leeftijd
van de hoofdpersoon en het feit dat zij op school zit benoemd, maar er wordt niet verwezen
naar youngadultthema’s: ‘Op een school plegen drie jongeren kort na elkaar zelfmoord. […]
Maar dan krijgt de 16-jarige Tess een briefje dat alles verandert.’
Onder de achterflaptekst staat een foto van de auteur, een vrouw van middelbare
leeftijd van wie alleen het bovenlijf gefotografeerd is. Ernaast staan citaten van de pers over
de auteur. Chicklit.nl: ‘Mel is by far de beste jeugdauteur van Nederland.’ Young Adult
Books Magazine: ‘Een verslavend goed boek.’ NBD Biblion: ‘De Nicci French van de
jeugdliteratuur. 7Days, een weekkrant voor jongeren: ‘Weer een topthriller om te verslinden.’
Deze citaten staan ook op andere boeken van Wallis de Vries die eerder gepubliceerd zijn en
gaan dus over een ander boek, hoewel ze natuurlijk ook op deze thriller van toepassing
kunnen zijn.
Opvallend genoeg is op de volledige kaft nergens de naam of het logo van de uitgever
te zien. In plaats van de link naar de site van de uitgever is de link naar de site van de auteur
weergegeven. Wellicht is dat bewust. De Fontein staat bekend als uitgever van jeugdboeken
en van romans en thrillers voor volwassenen. De boeken van Wallis de Vries worden door de
uitgever tot die eerste categorie gerekend. Enkel Schuld en Pijn vallen onder de
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Inmiddels worden veel van haar later verschenen boeken online eveneens als youngadultboeken gepresenteerd,
ook al hebben ze bij verschijning het label ‘jeugdthriller’ meegekregen. Hoewel het discutabel is welke van haar
boeken precies youngadultboeken zijn, is er om die reden geen ander boek van Wallis de Vries meegenomen in
de paratekstuele analyse. Inhoudelijk is er op basis van de gegevens in de achterflaptekst niet genoeg verschil om
te rechtvaardigen dat het ene boek een youngadultroman zou zijn en het andere een jeugdboek. Bovendien maakt
Wallis de Vries het verschil zelf niet (meer?) en zijn de covers waarschijnlijk bewust op elkaar afgestemd,
waardoor het de vraag zou zijn waardoor eventuele overeenkomsten en verschillen veroorzaakt zouden worden.
Feit blijft echter dat de auteur op het moment dat dit boek verscheen nog bekendstond als jeugdboekenauteur.
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youngadultlijn van de jeugdboeken, net als boeken van andere youngadultauteurs als Hayley
Barker en Erin Watt. De Fontein heeft een iets andere definitie van youngadultliteratuur dan
in dit onderzoek gebruikt wordt: boeken voor jongeren van 12 tot 18 jaar die je aan het
denken zetten en die je kijk op de wereld veranderen en verbreden.

Gregor de Bovenlander: De voorspelling, Suzanne Collins (jeugdboek)
De voorkant van het boek is rood met hier en daar donkere vlekken. In het midden staat een
vierkante afbeelding waarop een jongen in pyjama te zien is die met een fakkel in zijn hand
op een grote vleermuis vliegt. Op de voorkant is het niet heel goed te zien, maar op de
achterkant staat dezelfde afbeelding en daarop is het overduidelijk dat het om een jonge
jongen gaat. Op de achtergrond staan heuvels en gebouwen. De afbeelding heeft een 3Deffect; het jongetje en de vleesmuis lijken ‘uit’ de afbeelding te vliegen. De heuvels en
gebouwen zijn wazig in de verte te zien.
Boven de afbeelding staat de serietitel en in de afbeelding de titel van het boek, beide
in hoekige letters. De serietitel is groot en oranje, de boektitel kleiner en rood. Onderaan staat
in wat neutralere witte letters de naam van de auteur. Zoals eerder vermeld was dit een van de
eerste boeken die Collins schreef, maar werd deze serie pas na het succes van De
Hongerspelen in het Nederlands vertaald. Lezers kenden Collins inmiddels dus al als
youngadultauteur.
De rug heeft dezelfde kleur als de voorkant. Bovenaan staat het cijfer 1. Dit is de enige
verwijzing naar het feit dat dit boek het eerste deel van een serie is. Daaronder staat een
normale miniatuurversie van de afbeelding op de voorkant en daar weer onder de naam van de
auteur, in strakke witte letters. De titel is horizontaal weergegeven. De serietitel in dezelfde
grote, hoekige oranje letters als op de voorkant, de boektitel wederom in kleinere letters die
wit en eveneens hoekig zijn. Onderaan staat het logo van de uitgever.
De achterkant heeft dezelfde kleur als de voorkant en de rug. Op de achtergrond zijn
de heuvels en de gebouwen uit de afbeelding te zien. Bovenaan staan in dezelfde letters als op
de voorkant de serietitel en de boektitel. Ertussen is een scherpere versie van de jongen op de
vleesmuis uit de afbeelding op de voorkant te zien. Hieronder staat een fragment uit het boek
en daaronder de achterflaptekst, allemaal in witte letters. In de achterflaptekst wordt niet
verwezen naar de leeftijd van het de hoofdpersoon of naar youngadultthema’s.
Er staan drie citaten op het boek, eveneens in witte letters. De internationale
nieuwssite Publishers Weekly schrijft: ‘Collins weet op een geweldige manier een wereld te
creëren. […] Terwijl Gregor niet kon wachten tot hij er weer weg kan, zullen de lezers
Onderland een fantastische en intrigerende plek vinden.’ Volgens het School Library Journal,
een Amerikaanse maandelijks tijdschrift met recensies voor leesspecialisten die met jongeren
werken, is het boek ‘een avontuur waar je helemaal in opgaat’. Booklist, een tijdschrift dat
recensies voor bibliotheken publiceert, zegt erover: ‘Collins creëert een fascinerende,
levensechte en zeer originele wereld en bovendien een voortreffelijk verhaal.
Helemaal onderaan staan nogmaals de naam van de auteur in strakke witte letters en
het logo van de uitgever. Er staat geen doelgroeplabel op het boek. Kluitman staat bekend als
uitgever van kinder- en jeugdboeken. Binnen hun 13+-lijn publiceren ze een enkel
youngadultboek.

Streken, Natalie Koch (volwassenenroman, literair)
De voorkant bestaat uit een paginagrote afbeelding waarop in het midden een grote bloem te
zien is. In het wit van de blaadjes staat een hert met zijn kop omhoog. Een stukje boven zijn
hoofd hangt een tak. Rechtsboven is een blauw dier te zien, vermoedelijk een sierlijke vogel.
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Het hert lijkt in een meertje te staan, want zijn beeltenis wordt weerspiegeld in iets wat
vermoedelijk water is. De afbeelding is ontzettend druk en erg kleurrijk en lijkt wel een
schilderij. In twee overlappend ovalen in de kleuren groen en beige staan in simpele zwarte
letters de naam van de auteur, de titel van het boek, het label ‘roman’ en de naam van de
uitgever. Zoals eerder vermeld is dit Kochs debuut en zette ze zichzelf hiermee neer als
schrijver van romans voor volwassenen. Querido staat bekend als een van de toonaangevende
literaire uitgeverijen van Nederland. De uitgeverij heeft ook een jeugdfonds, maar geeft geen
youngadultboeken uit.
De rug is donkerblauw. In simpele witte letters staan er de naam van de auteur en de
titel van het boek op.
De achterkant is eveneens blauw. Linksboven staat een zwart-witfoto van de auteur,
een jonge vrouw. In de achterflaptekst wordt niet verwezen naar de leeftijd van de
hoofdpersoon of naar youngadultthema’s.
Onder de achterflaptekst staat informatie over de auteur. Hierin wordt vermeld dat dit
boek haar debuut is.
Onderaan staan twee citaten van Nederlandse romanschrijvers. Wanda Reisel schrijft:
‘Natalie Koch is een intrigerend talent met een sterke verbeeldingskracht. Die combinatie
houdt een grote belofte in’. Jan van Aken schrijft: ‘Het proza van Natalie Koch is elegant van
vorm, zuiver van toon en bezit een warme klankkleur’.

Maffe meiden, Mirjam Mous (jeugdboek)
Op de voorkant van het boek is een lichtblauw vel papier met handgeschreven tekst te zien. Er
staan drie getekende afbeeldingen op die waarschijnlijk foto’s moeten voorstellen. Er staan
steeds dezelfde twee jonge meisjes op en soms nog andere kinderen. De hoofdpersonen
kunnen doorgaan voor kinderen die op de basisschool zitten, maar ook voor jonge tieners.
Linksonder staat nog een afbeelding van de meiden en op een vijfde plaatje staat een getekend
portret van het duo. In het midden staat in speelse witter letters met een gekleurde rand de titel
van het boek.
Onder een van de getekende ‘foto’s’ staat de naam van de auteur. Mous had al
tientallen jeugdboeken gepubliceerd toen dit boek verscheen. Pas twee jaar later publiceerde
ze haar eerste youngadultboek. Toen dit boek uitkwam stond ze dus nog bekend als
jeugdboekenschrijver. Onder een andere afbeelding staat de naam van de uitgeverij. Van
Holkema & Warendorf is een imprint van Unieboek | Het Spectrum dat bekendstaat om zijn
fonds met kinder- en jeugdboeken, thrillers en populaire romans. De youngadultlijn ‘Best of
YA’ bestond nog niet bij publicatie van dit boek. Er staat ook geen ander doelgroeplabel op
de kaft.
De achtergrond van de voorkant loopt door op de rug. In wat neutraler vormgegeven
maar nog steeds gekleurde letters staan hier ook de naam van de auteur en de titel van het
boek.
De achterkant heeft een rode achtergrond met daarop enkele getekende roze hartjes.
Bovenaan staat de titel van het boek in dezelfde letters als op de voorkant. Daaronder staat de
getekende portretfoto en daarnaast de achterflaptekst, die de lijnen van de afbeelding volgt. In
de achterflaptekst wordt niet verwezen naar de leeftijd van de hoofdpersonen of naar
youngadultthema’s. In het speelse lettertype dat ook gebruikt is voor de titel staat de
aanbeveling van de uitgever dat het boek een vrolijke verhalenbundel is vol echte
meidendingen.
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Klik, Rainbow Rowell (volwassenenroman, romantisch)
Op de covervullende afbeelding staat een kantoor afgebeeld. Op de voorgrond zit een vrouw
aan een bureau te typen op een laptop. Het is onmogelijk om haar leeftijd in te schatten, maar
gezien de setting is ze waarschijnlijk een twintiger en geen tiener. Naast haar staan een
koffiekopje en een plant. Op de achtergrond zijn een tweede bureau en een figuur in het grijs
afgebeeld. Tegen de gele muren van het kantoor staat in strakke grijze letters die speels zijn
geplaatst de titel van het boek. Eronder staat in verspringende zwarte letters de naam van de
auteur. Dit boek was Rowells debuut. Het verscheen aanvankelijk onder de titel Postvak uit,
in hetzelfde jaar als de Engelse versie gepubliceerd werd. Rowell was bij het verschijnen van
de vertaling dus nog een onbekende auteur.
Linksonder in de hoek staat het logo van de uitgever. Uitgeverij Q stond bekend om
boeken voor volwassenen (thrillers en romans) en youngadultboeken. Er staat geen
doelgroeplabel op het boek.
De coverafbeelding loopt door op de rug. Tegen een gele achtergrond staan hier in
dezelfde letters als op de voorkant de naam van de auteur en de titel van het boek.
De achterkant is geel met grijs. Hierop staan de achterflaptekst, twee citaten en
informatie over de auteur. In de achterflaptekst wordt niet verwezen naar de leeftijd van de
hoofdpersoon of naar youngadultthema’s. Het eerste citaat is van de krant Chicago Tribune:
‘Rowell pakte je in, het is een perfecte mix van romantiek en gevatte humor.’ Het tweede
citaat komt uit een recensie op Goodreads.com: ‘Mijn favoriete boek van Rowell – heb het
met veel plezier gelezen en sindsdien aan veel vrienden aangeraden’. Er staan ook nog vijf
sterren bij. Er wordt niet vermeld of de schrijver een professioneel recensent was of een
amateur, maar gezien de aard van het medium en de strekking van het citaat kan van dat
laatste uitgegaan worden.
In het grijze vlak staat een zwart-witfoto van de auteur, een vrouw van middelbare
leeftijd. In de auteursinformatie naast de foto staat dat de auteur geboren is in 1973, dat ze
voor volwassenen en voor jongeren schrijft en dat ze al vele prijzen won voor haar boeken.
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7.2: Mail
Beste gebruiker van Hebban,
Je bent geselecteerd om deel te nemen aan een onderzoek over Young Adult-boeken (YA).
Op Hebban heb je aangegeven dat je een of meer boeken die hieronder vallen gelezen hebt.
We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met YA. Onder de deelnemers aan dit onderzoek
worden boekenbonnen verloot.
Door op de link te klikken open je de vragenlijst. Jij bent speciaal uitgekozen voor dit
onderzoek, dus de enquête is niet door te sturen naar andere lezers. Je kunt de vragenlijst
slechts één keer invullen. Het is mogelijk het invullen te onderbreken en op een later moment
verder te gaan. De antwoorden worden pas verzonden als de vragenlijst volledig ingevuld is.
De vragenlijst is tot en met 10 maart 2019 toegankelijk.
Ook als je niet tot de YA-doelgroep behoort maar je deze boeken wel gelezen hebt willen we
graag je mening horen.
Ga naar de vragenlijst
Alvast hartelijk bedankt voor je deelname.
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7.3: Vragenlijst

Informatiepagina
Beste lezer,
Fijn dat je wil deelnemen aan dit onderzoek van Hebban en de Radboud Universiteit
Nijmegen. In deze vragenlijst worden enkele vragen gesteld over Young Adult-boeken (YA).
Je hebt op Hebban aangegeven dat je een of meer boeken die hieronder vallen gelezen hebt.
De antwoorden zullen gebruikt worden voor een onderzoek naar Young Adult-boeken. De
resultaten worden bekendgemaakt in een artikel op Hebban. Deelnemers blijven hierbij
anoniem.
Deze vragenlijst bestaat uit vier algemene vragen, drie vragen over lezen en zeven vragen
over Young Adult-boeken. Probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Hier krijg je
zo veel tijd voor als je nodig hebt, maar probeer er niet te lang over na te denken. Er zijn geen
foute antwoorden mogelijk. Deelnemen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Meedoen kan tot
maandag 10 maart 2019.
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je mag op elk moment stoppen met invullen. Het is
mogelijk het invullen te onderbreken en op een later moment verder te gaan. De antwoorden
worden pas verzonden als de vragenlijst volledig ingevuld is.
Onder de deelnemers aan dit onderzoek worden boekenbonnen verloot.
Alvast hartelijk bedankt voor het deelnemen.

Deel 1
De eerste vragen zijn algemene vragen.

1. Hoe oud ben je?
o Jonger dan 15 jaar
o 15-20 jaar
o 21-25 jaar
o 26-30 jaar
o 31-35 jaar
o 36-40 jaar
o 41-45 jaar
o 46-50 jaar
o 51-55 jaar
o 56-60 jaar
o 61-65 jaar
o 66-70 jaar
o 71-75 jaar
o 76-80 jaar
o Ouder dan 80 jaar
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2. Wat is je gender:
o Man
o Vrouw
o Anders
o Ik wil deze vraag liever niet beantwoorden
3. In welk land heb je het grootste deel van je jeugd gewoond?
o Nederland
o België
o Anders, namelijk: ___
Vraag 4a wordt gesteld als bij vraag 3 ‘Nederland’ is ingevuld en vraag 4b als bij vraag 3
‘België’ of ‘anders’ is ingevuld.
4a. Wat is je hoogst genoten opleiding (huidig of voltooid)?
o Basisschool
o VMBO, Huishoudschool of LTS
o MAVO
o HAVO
o VWO
o MBO
o HBO
o WO
4b. Wat is je hoogst genoten opleiding (huidig of voltooid)?
o Lager onderwijs
o Secundair onderwijs
o Hoger onderwijs (niet universitair)
o Hoger onderwijs (universitair)

Deel 2
De volgende vragen gaan over lezen in het algemeen.

5. Hoe vaak lees of luister je verzonnen verhalen zoals romans of korte verhalen? Kies
het antwoord dat het beste bij je past. Het is hierbij niet relevant of het om papieren
boeken, e-books of audioboeken gaat.
o Ongeveer elke dag
o Meerdere keren per week
o Ongeveer één keer per week
o Ongeveer één keer per maand
o Minder dan één keer per maand
6. Hoeveel boeken lees en/of luister je ongeveer per jaar?
o Minder dan 10
o 10 tot 20
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o
o
o
o
o

21 tot 30
31 tot 40
41 tot 50
51 tot 60
Meer dan 60

7. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen met betrekking tot
verzonnen verhalen in het algemeen. Uiterst links staat voor ‘helemaal niet mee eens’ en
uiterst rechts voor ‘helemaal mee eens’.
Zevenpuntsschaal
o
o
o
o

Ik lees graag om de wereld om me heen even te kunnen vergeten
Ik lees graag verhalen met een toegankelijke schrijfstijl
Ik lees graag nieuwe boeken van auteurs van wie ik fan ben
Ik lees graag klassiekers

Deel 3
De volgende vragen gaan over jouw ervaringen met Young Adult-boeken (YA).

8. De term Young Adult werd in 2009 geïntroduceerd in de Nederlandse en Vlaamse
boekenwereld. Wanneer las je voor het eerst een Young Adult-boek?
Omstreeks…
Dropdown 2019-2009 + optie ‘voor 2009’ (aflopend)
9. Wat is volgens jou de doelgroep van Young Adult-boeken?
Open vraag

Deel 4
In de volgende vragen wordt de term Young Adult gebruikt als verzamelnaam voor fictieve
boeken die gericht zijn op 15- tot en met 25-jarigen waarin jongvolwassen personages
voorkomen die te maken krijgen met vragen over identiteit en volwassen worden. Deze boeken
kunnen natuurlijk ook door jongere of oudere lezers gelezen worden.

10. Hoe oud was je toen je Young Adult-boeken begon te lezen?
Ongeveer…
Dropdown 10-100 (oplopend)
11. Hoeveel van de boeken die je leest zijn Young Adult-boeken?
o Vrijwel geen
o Minder dan de helft
o Ongeveer de helft
o Meer dan de helft
o Vrijwel alle
o Alle
84

12. Wat voor soort Young Adult-boeken lees je? Je kunt meerdere antwoorden
aanvinken.
Meerdere antwoorden mogelijk
o Thrillers en/of detectives
o Fantasy-, sciencefiction- en/of horrorboeken
o Historische boeken
o Contemporary/realistische boeken (niet historisch)
o Romantische boeken
o Poëtische YA/YA-gedichten
o Anders, namelijk: ___
13. Lees je naast Young Adult-boeken ook andere fictieboeken? Het gaat hierbij om de
boeken die je uit jezelf en voor je eigen plezier leest.
o Ik lees alleen Young Adult-boeken
o Ik lees ook jeugdboeken
o Ik lees ook overige fictieboeken (geen Young Adult- of jeugdboeken)
o Ik lees ook jeugdboeken en overige fictieboeken (geen Young Adult)
14. Welke van deze boeken heb je gelezen? Je kunt meerdere antwoorden aanvinken.
Meerdere antwoorden mogelijk
o De test, Joelle Charbonneau
o Spotgaai, Suzanne Collins
o De erfenis van Richard Grenville, Natalie Koch
o De glazen troon, Sarah J. Maas
o Vrees me, Tahereh Mafi
o Scarlet, Marissa Meyer
o Vals spel, Mirjam Mous
o Ik geef je de zon, Jandy Nelson
o De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine, Ransom Riggs
o Inwijding, Veronica Roth
o Eleanor & Park, Rainbow Rowell
o Schuld, Mel Wallis de Vries

Deel 5
Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen met betrekking tot Young
Adult-boeken. Dit is de laatste vraag.

15. In hoeverre zijn de volgende redenen om Young Adult-boeken te lezen op jou van
toepassing? Uiterst links staat voor ‘helemaal niet mee eens’ en uiterst rechts voor
‘helemaal mee eens’.
Zevenpuntsschaal
Ik lees graag Young Adult-boeken omdat…
o
o

Er veel Young Adult-boeken in mijn favoriete genre(s) zijn
Young Adult-boeken me eraan herinneren hoe leuk het is/was om jongvolwassen te zijn
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o
o

Bekende onderwerpen hierin op een verfrissende manier benaderd worden
De thema’s die voorkomen in Young Adult-boeken me aanspreken

o

Ik graag lees over ‘eerste keren’ (de eerste kus, de eerste keer autorijden, de eerste keer
zonder ouders op vakantie etc.)
Ik de gevoelens, uitdagingen en relaties waar jongvolwassen personages mee te maken
krijgen herkenbaar vind
Ik het leerzaam vind om te lezen over de uitdagingen waar jongvolwassenen mee te
maken krijgen
Ik (andere) jongvolwassenen beter leer begrijpen door over hen te lezen

o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

Het lezen van Young Adult-boeken mijn band met familieleden/vrienden die deze boeken
ook lezen versterkt
Het lezen van Young Adult-boeken ervoor zorgt dat ik nieuwe mensen (auteurs en andere
lezers) leer kennen die ook van deze boeken houden
Ik het fijn vind/vond om boeken te kunnen lezen die speciaal voor lezers van mijn leeftijd
geschreven zijn.
Deze stelling werd enkel voorgelegd aan lezers die bij vraag 1 hadden aangegeven dat ze
tussen de 15 en de 35 jaar oud waren.
Ik dit soort boeken graag had willen lezen toen ik zelf jongvolwassen was
Deze stelling werd enkel voorgelegd aan lezers die bij vraag 1 hadden aangegeven dat ze
ouder dan 25 jaar waren.
Ik graag boeken lees die geschreven zijn voor lezers die ouder zijn dan ik
Deze stelling werd enkel voorgelegd aan lezers die bij vraag 1 hadden aangegeven dat ze
jonger dan 15 jaar waren.
Ik de wereld om me heen even kan vergeten als ik Young Adult-boeken lees
Ik de schrijfstijl van Young Adult-boeken toegankelijk vind
Ik alle boeken lees van auteurs van wie ik fan ben, ook de Young Adult-boeken
Er veel klassiekers tussen zitten
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7.4: Extra tabellen en grafieken

Genre
Nostalgie
Onderwerpen
Thema's
Eerste keren
Herkenbaarheid
Leerzaamheid
Begrip
Versterken community
Communityvorming
Omhoog lezen
Doelgroep
Had willen lezen
Escapisme
Schrijfstijl
Trouw
Klassiekers

Totaaloverzicht stellingen
7
6
5,18

4,83

5
4

5,54

5,53
4,66

5,03
4,57

4,3
3,78

3,74

3,67

5,87

3,01

4,06
3,56

3,26

2,91

3
2
1
0

Grafiek 10: Gemiddelde scores alle redenen om youngadultliteratuur te lezen

Tabel 14: Totaaloverzicht gemiddelde scores alle redenen om youngadultliteratuur te lezen, opgedeeld
naar leeftijdscategorie.95

Leesmotief
Genre
Nostalgie
Onderwerpen
Thema’s
Eerste keren
Herkenbaarheid
Leerzaamheid
Begrip
Versterken community
Communityvorming
Omhoog lezen
Doelgroep
Had willen lezen
Escapisme
Schrijfstijl
Trouw
Klassiekers
Gemiddelde

Gem.
5.18
3.67
4.83
5.53
3.01
4.66
4.30
3.74
2.91
3.78
3.56
4.06
5.03
5.54
5.87
4.57
3.26
4.37

< 15
5.33
4.44
5.11
5.89
3.33
4.89
4.44
4.00
4.11
5.22

5.78
5.67
4.67
3.22
4.72

15-25
5.56
3.53
4.89
5.84
3.31
5.06
4.51
4.02
3.06
4.00

26-35
5.22
3.62
4.91
5.56
3.01
4.65
4.03
3.42
2.63
3.66

15-35
5.43
3.57
4.90
5.73
3.19
4.90
4.32
3.78
2.89
3.87

4.74

3.03
4.72
5.66
6.01
4.59
3.16
4.24

4.06

5.79
6.03
4.61
3.36
4.55

95

5.74
6.02
4.60
3.28
4,42

> 25
4.96
3.73
4.80
5.35
2.83
4.42
4.18
3.57
2.80
3.62

> 35
4.79
3.80
4.73
5.21
2.72
4.27
4.27
3.67
2.91
3.59

5.03
5.39
5.78
4.54
3.20
4.28

5.22
5.22
5.64
4.51
3.23
4.25

Bij uitzondering uitgebreid met de groepen 15-35 jaar (het totale aantal lezers dat op een bepaald moment in
de tijd dat het label bestaat tot de geïntendeerde lezer behoorde) en ouder dan 26 jaar (het totale aantal lezers dat
op het moment van het afnemen van de vragenlijst ouder was dan de geïntendeerde lezer).
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7.5: Verantwoording overige soorten boeken
28 lezers (1.34%) gaven bij de vraag welke soorten youngadultboeken ze lazen aan dat ze ook
nog andere soorten boeken lazen die volgens hen niet tussen de antwoordopties stonden.
Hieronder staat weergegeven wat ze invulden en wat er met hun antwoorden gedaan is. In 22
gevallen is de antwoordoptie ‘overig’ blijven staan. Slechts in 6 gevallen werd het antwoord
meegeteld bij een andere categorie.
‘Romans’ en ‘urban’ werden geteld als contemporary, ‘chicklit’ als romantisch,
‘dystopisch’ (3 keer) en ‘paranormal fantasy’ (2 keer) als verbeeldingsliteratuur, ‘paranormal
romance’ als verbeeldingsliteratuur en romantisch en ‘alles’ als alles. In al deze 10 gevallen
was de antwoordoptie waartoe het overige antwoord gerekend werd ook al aangevinkt.
Als de antwoordoptie niet was aangevinkt dan werd het antwoord meegeteld in de
categorie waar het bij hoorde. Dat was dus bij 6 personen het geval. ‘Alleen fantasy’ en ‘geen
idee/vind ik niet onder bovenstaande categorieën vallen maar boeken als Divergent en De
Hongerspelen’ werden geteld als verbeeldingsliteratuur, ‘magical realism en lt’ (magisch
realisme en legal (een juridische) of – minder waarschijnlijk – literary (een literaire) thriller.
Het ging in elk geval om een thriller en dus om een spannend boek) als verbeeldingsliteratuur
(die was al aangevinkt) en spannend en ‘alle genres met een paranormaal kantje aan, in veel
mindere mate ook thriller, contemporary en historische YA’ als verbeeldingsliteratuur (die
was al aangevinkt), spannend, contemporary en historisch. Bij de persoon die hier invulde
‘geen specifiek genre’ werd dit geïnterpreteerd als dat deze persoon dus alles las en werd bij
elk soort boek een extra antwoord meegeteld.
Tot slot waren er nog 12 antwoorden van lezers bij wie ‘anders’ als antwoordoptie
bleef staan omdat het antwoord niet omgeschreven kon worden of niet van toepassing was.
‘Geen horror’ werd genegeerd want verbeeldingsliteratuur was aangevinkt en het feit dat de
respondent een van de genres niet las maakte geen verschil voor het antwoord. ‘New Adult’
werd genegeerd omdat dat geen youngadultliteratuur is (en romantisch, wat dan nog het meest
in de buurt komt, was al aangevinkt). ‘Feelgood’ was niet echt te vertalen naar een genre en
romantisch was al aangevinkt. Het kan zowel historisch als contemporary zijn, maar beide
waren niet aangevinkt. ‘Psychologische boeken’ werd genegeerd omdat dit niet te vertalen is
naar een genre en het in meerdere genres kan passen. ‘Klassieke boeken’ werd genegeerd
omdat dit geen specifieke soorten boeken zijn. ‘Coming of age’ werd genegeerd omdat dit
geen genre is, maar een thema is dat je in principe in alle soorten boeken voor deze doelgroep
vindt. ‘Non-fictie’ werd genegeerd omdat dit geen fictie is. ‘Literaire youngadult’ werd
genegeerd omdat dit niet onderscheiden werd in dit onderzoek. ‘Wat nodig is voor mijn werk’
werd genegeerd omdat gevraagd werd wat de respondenten voor hun eigen plezier lezen.
‘Niemand’ werd genegeerd omdat dit geen antwoord is op de vraag.
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