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Abstract
Young Adult is a popular genre among teens in the age of 15-25 as these books involve characters of
their own age and problems they can identify with. Although Young Adult is an upcoming genre in the
Netherlands, where it is getting more and more attention in bookstores and libraries, it is still not
widely accepted to read this genre for academic points at secondary schools. Young people lose
interest in reading when they are forced to read adult literature where they have no interest in (yet).
The Young Adult genre is often more relatable, it brings back the joy in reading. Therefore it is very
important that this genre gets more attention and recognition. An important marketing tool that can be
used to promote these books to the target audience is the book cover: it is the first impression the
reader gets of the book.
Until recently, publishers did not pay a lot of attention to marketing tools and strategies, but
this is changing. Young Adult readers are very active online: they use different social media platforms
to decide what book they want to read next. Book covers play an important role in the decision making
process as they are being discussed thoroughly on Facebook, Youtube and in blogs. Instagram is being
used to post photos of the most beautiful or original covers with the text #bookstagram and #bought
because of the cover. Publishers are becoming more aware of this development and are increasingly
using book covers to promote and to put their Young Adult books on the market. This is observed in
the bookshops: a various and often beautifully designed range of book covers is emerging. Although it
is known to publishers that the cover plays an important role in buying a book and can therefore be
used as a marketing tool, it is still unclear what elements of the cover are considered to be important in
this decision making process. Therefore, the aim of this research is to provide a detailed overview of
the different elements of book covers that are considered to be important by the target audience; what
do they like and how important is a book cover?
To investigate these elements two steps were conducted. First a group interview with four
Young Adult readers was held to discover different important elements. Using the information and the
discovered elements from the group interview an online survey was set up in the second step. This
survey involved questions on what the readers think is important/like about a book cover, including
what kind of style, colours, fonts and illustrations/photos the readers like. Additionally, questions are
asked about what kind of reader they are and what kind of genres they like. 911 respondents filled in
the survey. In general, a book cover with a modern look and design is considered to be important by
Young Adult readers. Furthermore, these readers prefer illustrations over photos and they are fond of
bright colours. They value originality and skilled design. In addition to this the readers think it is very
important that a book cover shows the content of the book.
With the information conducted from this thesis we can say that readers of the Young Adult
genre are very interested in book covers and publishers use this as a marketing tool. For this audience
the aesthetic value of a book is more important than ever. To encourage young people to read, the
Young Adult genre is of great value and book covers are the key to the marketing of the books.
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Inleiding
Aanleiding voor dit onderzoek
Young Adult literatuur is uit de hedendaagse Nederlandse boekhandel niet meer weg te denken, terwijl
het een relatief nieuw begrip is. In de Verenigde Staten heeft Young Adult literatuur al veel langer een
erkende plaats binnen het literaire veld, in Nederland is het iets van de afgelopen vijftien jaar. Er is
daarom ook nog maar weinig onderzoek gedaan naar dit onderwerp. In het onderwijs in Nederland is
het genre nog niet volledig geaccepteerd: op middelbare scholen staan er nog steeds geen of
nauwelijks Young Adult boeken op de leeslijst. Dit is zonde, want veel jongeren verliezen hun
interesse in lezen omdat ze de overstap naar volwassenen literatuur nog niet kunnen of willen maken.
Young Adult literatuur is een perfecte tussenstap voor deze jongeren en vergroot het plezier in lezen.
Veel docenten zijn het er over eens dat, boven alles, plezier in het lezen het belangrijkst is. Het is
daarom belangrijk dat het Young Adult genre meer aandacht en erkenning krijgt.
De doelgroep van Young Adult literatuur is vooral interessant omdat het er een is die meer dan
ooit online actief is, en hierdoor op een andere manier met lezen en met boeken omgaat. Onder Young
Adult fans is een zeer levendige gemeenschap actief op het internet. De lezers schrijven blogs en
recensies, discussiëren onderling over wat ze lezen en gaan in gesprek met auteurs, uitgevers en
boekhandelaren over wat zij willen lezen. Via Instagram plaatsen de veelal jonge meiden foto’s en
filmpjes van wat ze aan het lezen zijn, onder de hashtag #Bookstagram. Hierdoor krijgen
boekomslagen een belangrijkere rol dan ooit om de lezer te verleiden tot het lezen van een boek;
boeken zijn bij deze groep lezers veel zichtbaarder dan bij andere doelgroepen. In de Verenigde Staten
worden Young Adult boeken zoveel mogelijk met de kaft naar voren gepresenteerd: boekomslagen
krijgen veel aandacht en worden meer onder de loep genomen dan bij andere genres. Uitgeverijen
spelen hierop in en leggen de focus op zo mooi mogelijke boekomslagen. Uitgeverij Blossom Books
introduceert ‘Bookstagram cards’, inspirerende kaartjes die je kunt gebruiken bij het maken van mooie
foto’s voor op Instagram.
De marketing van Young Adult imprints en uitgeverijen is volledig gefocust op deze
doelgroep: online marketing en digitalisering is belangrijker dan ooit. Maar waarom wordt er dan geen
onderzoek gedaan naar deze boekomslagen en het belang hiervan bij de verkoop van de boeken? Voor
het onderwijs is het belangrijk om te weten waarom leerlingen voor een bepaald boek kiezen, om op
die manier het lezen te kunnen stimuleren. Voor uitgeverijen en boekhandels is het cruciaal om te
weten wie hun doelgroep is, en vooral wat deze doelgroep wil. Met deze informatie kunnen ze beter
inspelen op wat de lezer wil. Dit zal voor meer omzet zorgen, en nog veel belangrijker: voor meer
leesplezier onder jongeren. Door mooie omslagen worden zij gemotiveerd om meer te gaan lezen.
Voor mijn masterscriptie is dit dan ook wat ik zal gaan onderzoeken:
4

Wat zijn de smaakvoorkeuren van Young Adult lezers met betrekking tot boekomslagen?

Om deze vraag te beantwoorden zal ik mij focussen op drie verschillende vormen van onderzoek, die
uitgelegd zullen worden in de methode-beschrijving. Een aantal deelvragen zullen worden beantwoord
om uiteindelijk een antwoord op de hoofdvraag te kunnen geven. Gezien de tijd en ruimte voor dit
onderzoek zijn er voor het beantwoorden van de deelvragen casussen en voorbeelden uitgekozen die
representatief zijn voor dit onderzoek. Dit moet echter een beperkte keuze zijn, waardoor er altijd
ruimte overblijft voor verder onderzoek en nieuwe vragen.
Met een antwoord op de hoofdvraag heb ik aan het einde van dit onderzoek in kaart gebracht
wat de smaakvoorkeuren van de doelgroep op dit moment zijn. Over de toekomst kan enkel
gespeculeerd worden, wel kunnen enkele voorspellingen gedaan worden. Nog veel belangrijker is dat
docenten, uitgeverijen en boekhandels met deze informatie veel beter kunnen inspelen op mogelijke
ontwikkelingen in de toekomst. De lezers van Young Adult boeken zijn (grotendeels) de literaire
lezers van de toekomst. Ontwikkelingen die we nu bij dit genre zien, kunnen we ook verwachten bij
andere genres. Ik heb het hier met name over de digitale cultuur die bij de marketing van boeken nu al
een grote rol speelt, en naar verwachting nog veel belangrijker gaat worden. Met het Young Adult
genre als koploper hierin en boekomslagen als belangrijkste marketinginstrument biedt dit onderzoek
een mogelijke perceptie op de toekomst van het Nederlandse literaire veld.
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Methode
Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek, zal ik me gaan begeven op
drie verschillende onderzoeksvelden. Allereerst is het belangrijk om iets meer te weten te komen over
wat Young Adult literatuur precies is, en over de boekomslagen die binnen dit genre gangbaar zijn.
Hiermee wordt ook nog eens het belang van dit onderzoek benadrukt. Ik zal door middel van
bronnenonderzoek onderzoeken wat er allemaal al bekend is over Young Adult boekomslagen, en de
marketing van deze boeken. Dit zal uiteengezet worden in hoofdstuk 1.
Als de stand van zaken bekend is, zal ik een eigen analyse gaan doen op drie verschillende
gebieden. Allereerst zal gekeken worden vanuit de uitgeverij: hoe maken zij eigenlijk een Young
Adult boekomslag en waar letten zij op? Het proces wordt in kaart gebracht aan de hand van
veldonderzoek bij uitgeverij Unieboek | Het Spectrum en er zal duidelijk worden welke spelers er
allemaal invloed hebben op het tot stand komen van een boekomslag. Vervolgens zal gekeken worden
naar het perspectief van de boekhandelaren. Wat voor soort boeken liggen er in de winkels, en wat valt
de boekhandelaren op met betrekking tot de doelgroep? Als laatste zal ik een analyse doen van de
activiteiten van de doelgroep online. Hoe laten zij van zich horen, en wat voor rol spelen
boekomslagen hierin? Deze analyses zullen uiteengezet worden in hoofdstuk 2.
Als laatste zal, aan de hand van de informatie verworven in hoofdstuk 1 en 2, een
groepsinterview en een online enquête gehouden worden om de smaakvoorkeuren van de doelgroep te
toetsen. Allereerst zal verduidelijkt worden wie er precies onder de doelgroep vallen. Om te kunnen
toetsen wat nu de smaakvoorkeuren van Young Adult lezers zijn zal eerst een groepsinterview
gehouden worden met een aantal enthousiaste lezers. Met de informatie die in dit interview verworven
wordt kunnen gerichte vragen opgesteld worden voor een online enquête die verspreid zal worden
onder de doelgroep. De resultaten van het interview en van de enquête geven ons inzicht in de
smaakvoorkeuren van de doelgroep met betrekking tot boekomslagen. De beschrijving hiervan zal te
vinden zijn in hoofdstuk 3.
In het laatste hoofdstuk zal ik antwoord geven op de hoofdvraag: Wat zijn de
smaakvoorkeuren van Young Adult lezers met betrekking tot Young Adult boekomslagen? Hier zal ook
worden ingegaan op mogelijkheden voor verder onderzoek en hoe deze informatie gebruikt kan
worden voor leesbevordering bij jongeren.
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Hoofdstuk 1 – Theoretisch kader
In dit hoofdstuk zal door middel van bronnenonderzoek uitgelegd worden wat Young Adult literatuur
is, en hoe het zit met de boekomslagen van dit genre. Waarom zijn boekomslagen eigenlijk belangrijk?
En hoe worden ze gebruikt bij de marketing van boeken? Dat zijn vragen die hier beantwoord zullen
worden.

1.1. Young Adult literatuur
Young Adult is een term die uitgeverijen en boekhandelaren gebruiken voor het fonds met boeken dat
gericht is op jongeren. Bibliotheken en boekhandels hebben speciale kasten voor deze werken
ingericht.1 De term Young Adult literatuur komt uit de Verenigde Staten. In Nederland was uitgeverij
Lemniscaat een van de eersten die de term gebruikten. Uitgever Jean Christophe Boele van Hensbroek
zag dat boekhandels in Amerika aparte kasten hadden met boeken voor jongeren van 15 tot 25 jaar.
Dit bleek een succesvolle formule; dat moet in Nederland ook kunnen, dacht Van Hensbroek. Hij vond
dat ‘jongeren de boeken moeten kunnen vinden’ en wist verschillende boekhandels te motiveren tot
het overnemen van deze Amerikaanse formule. Steeds meer boekhandels en bibliotheken sloten zich
aan.2 Uit onderzoek van hogeschool-professor Cedric Stalpers blijkt dat jongeren vanaf hun twaalfde
steeds minder vaak naar de bibliotheek gaan. Een van de redenen hiervoor is dat jongeren letterlijk niet
meer weten waar ze het moeten zoeken: op de volwassenenafdeling raken ze het overzicht kwijt.
Onderzoek door Marieke Deinum wijst uit dat aparte 15+ kasten in de boekhandel en bibliotheken
echt werken. De juiste boeken worden door jongeren op deze manier beter gevonden3, en inmiddels is
de term Young Adult niet meer weg te denken uit het Nederlandse literaire veld.
Maar wat is Young Adult literatuur precies en wie zijn de beoogde lezers? Volgens NRCjournalist Freek Staps kan niemand het met zekerheid zeggen. Uitgeverijen, auteurs, boekhandels én
lezers hebben hier ieder hun eigen definitie voor. ‘Om die reden is het onmogelijk om de omvang van
die markt vast te stellen’.4 Over het algemeen zijn de lezers, volgens Staps, tussen de 12 en de 20 jaar
oud en speelt het merendeel van de Young Adult literatuur zich af tegen de achtergrond van
adolescentie: dit wil zeggen dat de hoofdpersoon vaak een tiener is, en de omgeving bijvoorbeeld een
middelbare school. Taboes worden in dit genre doorbroken, en thema’s zijn dan ook vaak seks, drugs
en geweld. 5 De term Young Adult is terug te leiden tot de term ‘crossover’. Deze term werd in eerste
instantie in Groot-Brittannië gebruikt om kinderboeken aan te duiden die een veel breder publiek
1

Sikkema, p. 37
Ros, p.10-11
3
Ros, p. 11- 12
4
Staps
5
Staps
2
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(volwassenen) aanspraken en volwassen thema’s en onderwerpen aansnijden. Het bekendste voorbeeld
hiervan is Harry Potter. Onder andere deze serie zorgde ervoor dat kinderliteratuur serieus werd
genomen, het waren de eerste kinderboeken die in aanmerking kwamen voor volwassenen literaire
prijzen.6 Na het succes van (onder andere) de Harry Potter boeken werden deze ‘crossover’ boeken zo
populair dat ze uitgroeiden tot een volwaardig genre.
Docente Nederlands Marjan Sikkema deed onderzoek naar adolescentenliteratuur, een term
die in Nederland al veel langer bestaat dan Young Adult, maar dezelfde betekenis heeft. Volgens haar
heeft adolescentenliteratuur zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een volwaardig genre. Uit
haar onderzoek (2013) komt naar voren dat adolescentenliteratuur al steeds zichtbaarder en
belangrijker wordt op middelbare scholen. In 2001 stond nog maar één derde van de docenten dit
genre toe op de leeslijst, in 2011 was dit al twee derde van de docenten. Adolescentenliteratuur is een
tussenstap, die kinderen helpt de overstap te maken naar volwassenenliteratuur. Volgens Sikkema is
adolescentenliteratuur het werk van auteurs die tegen de stroom van moraliserende probleemboeken
uit de jaren 70 ingingen en met hun adolescentenboeken een meer literaire weg insloegen. Vanaf de
jaren 90 schreven steeds meer auteurs adolescentenromans, waardoor het zich ontpopte als volwaardig
genre. In deze werken staan jongeren centraal en wordt er vaak een actueel, maatschappelijk thema
behandeld.7 Wanneer adolescentenliteratuur een bijdrage kan leveren als overstap naar literatuur van
het gewenste niveau, dan zouden docenten Nederlands van deze literatuur op de hoogte moeten zijn.8
Hoewel er al steeds meer aandacht is voor Young Adult literatuur op scholen, is het nog steeds een
ondergeschoven kindje op de leeslijsten. Janetta de With heeft onderzocht dat er tekenen zijn dat de
adolescentenroman de overgang tussen jeugd- en volwassenenliteratuur kan vergemakkelijken:
‘Volgens van Lierop en Bastiaansen-Harks (2005) laten literaire adolescentenromans leerlingen
kennis maken met andere, literaire vormen van fictie, terwijl ze thematisch nog steeds aansluiten bij
de belevingswereld van jongeren en hen voldoende identificatiemogelijkheden bieden, waardoor deze
boeken als overgangsliteratuur kunnen fungeren.’9 Ook volgens Karin Laarakker kan het lezen van
literaire jeugdliteratuur helpen bij het bewerkstelligen van een soepeler overgang van jeugd- naar
volwassenenliteratuur. Veel hedendaagse jongerenromans zijn volgens Van Lierop een literaire
verkenning van verschillende visies op de werkelijkheid, een talige reflectie op verschillende
levensvragen: niet meer en niet minder dan veel volwassenenromans. Deze ontwikkelingen moeten
volgens haar consequenties voor het literatuuronderwijs hebben. Uit het onderzoek van Van Lierop
blijkt namelijk ook dat leerlingen zelf liever adolescentenliteratuur lezen dan volwassenenliteratuur.
Aangezien veel docenten leesplezier als belangrijkste doelstelling van het literatuuronderwijs noemen,
kunnen deze boeken een rol spelen in het bereiken van dat doel. Toch houden docenten het tegen om
6

Squires, p. 161-163
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de volgende redenen: Volgens hen zijn adolescentenromans minder complex dan boeken voor
volwassenen, en ze belichten een wereld die de leerling al kent en waar hij of zij dus geen nieuwe
ontdekkingen doet. Volgens Van Lierop zijn die stellingen bij betere bestudering van het genre niet
vol te houden. Meer bekendheid van het genre kan ervoor zorgen dat docenten hier minder negatief
tegenover zullen staan.10 Theo Witte ontwikkelde al een website waar boeken ingedeeld worden per
niveau. Hier kunnen leerlingen zelf kijken welke boeken ze beter wel kunnen lezen en welke niet,
afhankelijk van het literaire niveau. Op deze website (www.lezenvoordelijst.nl) vind je niet alleen
maar volwassenenliteratuur, maar ook steeds meer adolescentenboeken.
De adolescentenromans waar Sikkema het over heeft worden tegenwoordig Young Adult
boeken genoemd, een term die ook door jongeren zelf wordt gebruikt. Het is een lezersgericht label
voor boekhandelaren, uitgevers en bibliotheken, waardoor ook andere genres als chicklit en fantasy
onder deze naam vallen. Sikkema wil het genre iets beperkter houden: voor haar zijn
adolescentenboeken verhalen die de groei van jongeren naar volwassenen thematiseren en dit
bovendien met volwassen literaire middelen gestalte geven.11 Volgens Bea Ros is Young Adult niet
zomaar een term bedacht als marketingtruc (zoals de literaire thriller ooit door uitgeverijen is bedacht),
of als leeftijdsaanduiding. De boeken die in deze kasten staan zijn volgens Ros onder te verdelen in
twee soorten: de literaire Young Adult boeken, én de commerciële titels. Volgens uitgever Boele van
Hensbroeck moeten in een Young Adult kast boeken staan die realistisch zijn, goed geschreven en met
jongeren in de hoofdrol. Dit zou een goede overstap moeten zijn naar volwassenenliteratuur. Toch is
de Young Adult kast veel breder geworden: hij bestaat uit realistische jeugdboeken met ‘heftige
onderwerpen’, maar ook chicklits en de zogenaamde ‘leeslijstboeken’ zijn veel aanwezig. Verder vind
je er algemene romans, fantasy, thrillers, en non-fictie. Bij deze indeling lijkt Young Adult toch vooral
een leeftijdsaanduiding. Het accent ligt op marketing en leesbevordering: wat is voor jongeren
herkenbaar en wat spreekt ze aan?
Voor dit onderzoek is het relevant om uit te gaan van Young Adult als zo breed mogelijke
categorie, vanuit het perspectief van de lezer. Adolescentenliteratuur zal als term verder niet gebruikt
worden, al ligt hier wel de oorspong van de Young Adult literatuur in Nederland, zoals door Sikkema
omschreven. Er zal worden uitgegaan van de brede definitie, dat Young Adult boeken zijn geschreven
voor jongeren in de leeftijd 15 tot 25 (uitgegaan van de leeftijden waarop boekhandelaren en
uitgeverijen zich richten), en dat jongeren daarin de hoofdrol spelen. We zien Young Adult als een
type boeken die zich richten op een bepaalde leeftijdscategorie en als volwaardig genre. Binnen Young
Adult zijn dan weer verschillende genres te onderscheiden, zoals fantasy, spanning, romantiek en zoals
jongeren dit zelf noemen ‘contemporary (hedendaags).

10
11
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De doelgroep van Young Adult boeken zijn voornamelijk jongeren die graag en veel lezen.
Het is de eerste generatie die online een ‘community’ heeft gevonden en zich hier kan uiten over de
boeken die ze lezen. Het internet zorgt ervoor dat jongeren met elkaar in contact kunnen komen en
praten over hun grootste passie: boeken. De online activiteiten van de doelgroep zorgen er ook voor
dat uitgeverijen en boekhandelaren in nauw contact staan met hun lezers. Ook auteurs kunnen in
contact komen met fans en op die manier hun populariteit vergroten. 12

1.2. Young Adult boekomslagen
‘The best book jackets have a quality that goes beyond words’ - Alan Powers13
Met uitzondering van Alan Powers, zijn er maar weinig onderzoekers die iets te zeggen hebben over
de geschiedenis van het boekomslag. Dit staat haaks op het feit dat oude boeken veel geld waard
kunnen zijn, waarbij het (vaak) juist om de staat van het omslag gaat. De schaarsheid van oude
omslagen in goede conditie komt door de gewoonte om vroeger het omslag van een boek te scheuren
en weg te gooien na aankoop. Dit laat ook zien hoe laag in aanzien een boekomslag ooit stond: Het
houden van een boekomslag was hetzelfde als het tasje bewaren, waarin je gekochte kleding mee naar
huis neemt uit de winkel. De functie van een omslag was enkel om het boek te beschermen tot het
veilig thuis was.14 Tegenwoordig gaan we anders om met boeken. Mensen raken eraan gehecht, en
misschien heerst er zelfs nog een klein gevoel van schaarsheid (meegenomen uit tijden waarin
massaproductie nog niet bestond) rondom boeken.15 De omslagen worden niet alleen maar gezien als
bescherming van het boek maar ook als een esthetisch aspect, als onderdeel van het boek. Uitgeverijen
gebruiken het als verkooptool en om informatie over het boek over te brengen naar de consumenten.
De consumenten zetten een boek in de boekenkast en laten hierbij het omslag of de rug zien, het boek
mag gezien worden!
Boekomslagen zoals we ze tegenwoordig kennen zijn ontstaan in Engeland in de 19e eeuw.
Zodra uitgevers de mogelijkheden van een omslag ontdekten, werden deze steeds verder ontwikkeld,
en werd het een essentieel onderdeel van de marketing van boeken.16 Vanaf 1890 waren er al
charmante en originele omslagen in de boekhandels te vinden, die bedoeld waren om met de kaft naar
voren te laten zien. Pas na 1900 werden omslagen bij alle boeken gangbaar, maar ze waren nog steeds
vooral functioneel. Er was nog weinig ‘promotie’ zichtbaar, en er waren nog geen aanduidingen van
de inhoud te zien. Als er afbeeldingen gebruikt werden, was dit vaak alleen voor speciale boeken of
12

Martens, p. 167
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kinderboeken. Vlak voor de eerste wereldoorlog begon in Europa de eerste ‘golf’ van designomslagen, gebaseerd op het idee dat het omslag het boek verkoopt. Door de oorlog stagneerde deze
ontwikkeling, tot deze vanaf 1920 weer op gang kwam. In deze periode werden ook advertenties en
marketing steeds belangrijker. Dit kwam overwaaien vanuit de Verenigde Staten.
‘Branding’(bekendheid en herkenbaarheid van het bedrijf genereren) werd een begrip en uitgevers
zagen hier de voordelen van in. Ze konden hun eigen stijl en verschillende genres duidelijker
identificeerbaar maken voor de consument. Consumenten werden visueel meer geprikkeld, mede door
de opkomst van de film en de kleurendruk. Bij de kunstopleidingen werd toegepaste kunst steeds
belangrijker, iets wat bijdroeg aan de ontwikkeling van boekomslagen. Kunstenaars wilden graag hun
kunst op een boekomslag zien: zo zagen immers meer mensen hun werk. Steeds meer typische
kunstuitingen waren zichtbaar op omslagen. Zo brachten boeken abstracte kunst direct op de markt en
bij de mensen thuis. Net als veel kunstuitingen die ontstonden in de Verenigde Staten, waaide ook
deze rol van het boekomslag over naar Europa en naar Nederland.17 Vanaf halverwege de twintigste
eeuw speelde het boekomslag echt een belangrijke rol voor de uitgevers: de vertegenwoordigers
gebruikten ze om boekhandelaren en winkeliers te laten zien waar de nieuwe boeken over gingen. Dit
is sindsdien niet meer veranderd. 18
De lancering van Penguin Books in 1935 zorgde voor een van de grootste veranderingen in de
uitgeverswereld (in Europa en de Verenigde Staten) sinds de uitvinding van de drukpers. Penguin
stond (en staat) voor kwaliteitsliteratuur voor een betaalbare prijs, dankzij de introductie van goedkope
paperbacks. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten begonnen, met Penguin als koploper, in
de jonge jaren zestig met de massaproductie van paperbacks. Dit fenomeen verspreidde zich snel over
de rest van Europa. De geschiedenis van de paperback is op een bepaalde manier terug te leiden tot in
de 19e eeuw. Als boeken als wegwerpproducten werden beschouwd door de lezers, hoefde er alleen
een goedkoop ‘jasje’ omheen. Ook als ze veel mee op reis genomen werden moesten ze een handig
klein formaat en gewicht hebben. Door het omslag zo goedkoop mogelijk te houden konden uitgevers
kosten besparen. Toendertijd hoefde een omslag nog niet uit te blinken door originaliteit, het ging
vooral om herkenbaarheid van de auteur of uitgeverij en, zoals eerder benoemd, om bescherming van
het boek. 19 De paperbacks waren gericht op de massa, en werden verkocht in boekhandels,
nieuwskiosken, treinstations en drogisterijen. Om de kosten laag te houden waren deze boeken van een
kleiner formaat, en zonder omslagontwerp. Hier zaten nog verschillen in: de ene paperback was
mooier (en duurder) dan de andere.20 De introductie van simpele, goedkope paperbacks zorgde ervoor
dat de markt totaal veranderde en uitgevers hierin mee moesten gaan. Vanaf 1965 begon in het
Verenigd Koninkrijk een Europese traditie van typografische omslagen voor deze paperbacks, simpel
17
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en functioneel. Ondertussen moesten de boeken in Amerika concurreren met tijdschriften en andere
media in de supermarkten en kregen daarom opvallende covers, met felle kleuren en illustraties.
Langzaam namen uitgeverijen in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van Europa deze Amerikaanse
stijl over. Dit zorgde voor innovatieve, bloeiende designs.21 Nog steeds zijn de boeken van Penguin
wereldwijd herkenbaar. We zien nog steeds paperbacks én hardbacks naast elkaar in de winkel liggen,
al verschillen de prijzen nu niet meer zoveel. Tegenwoordig zijn we bij Young Adult boeken
bijvoorbeeld weer steeds meer hardcovers.
Boekomslagen zijn nog steeds in ontwikkeling en we zien dat uitgeverijen in samenwerking
met ontwerpers en vormgevers steeds origineler, kleurrijker en moderner omslagen maken. Young
Adult uitgeverijen in de Verenigde Staten zijn hier koploper in. Vooral grote uitgeverijen besteden
hier aandacht aan en spelen in op de wensen van de massa. Volgens Alan Powers zijn boekomslagen
gelukkig nog niet helemaal bezweken onder de massa-marketing: boekenliefhebbers willen graag
gecharmeerd worden, maar laten zich niet behandelen als domme consumenten. Hierdoor is er nog
steeds ruimte voor échte creativiteit en verbeelding. Ontwerpers en uitgevers staan nu voor een nieuwe
uitdaging: het ontwerpen van omslagen voor op het internet. Verkoop via webwinkels en online
marketing is belangrijker dan ooit, waarbij het omslag nog steeds het eerste is wat een consument
ziet.22 Bij Young Adult uitgeverijen zien we dit nog meer dan bij andere uitgeverijen, zowel in het
buitenland als in Nederland.
In 1967 publiceert Penguin The Outsiders, en zet hiermee volgens Engelse literatuurdocent
Cat Yampbell de standaard voor Young Adult literatuur. Dit boek was kleiner en goedkoper dan de
boeken die gewoonlijk voor jonge lezers en tieners werden geproduceerd. Het uiterlijk van het boek
zorgde ervoor dat het er ‘volwassen’ uitzag, en niet voor kinderen bedoeld leek. Bij volwassenen
literatuur staat formaat gelijk aan kwaliteit: hoe groter (en duurder) het boek, hoe beter het boek. Bij
jeugdliteratuur staat formaat gelijk aan publiek: hoe groter het boek, hoe jonger de lezer.23 Ook was
de assumptie dat tieners, als ze voor zichzelf boeken kopen, minder te besteden hebben en
kostenbewust zijn. De goedkopere paperback werd daarom gezien als dé sleutel tot het verkopen van
boeken aan deze doelgroep. Toch zijn lage kosten en een klein formaat geen garantie voor het bereiken
van jongeren. Volgens Yampbell zijn er bij het bereiken van deze doelgroep vier problemen: publiek,
acceptabele inhoud, plek in de winkel en marketing & publiciteit.24 Met The Outsiders als voorbeeld
begonnen Amerikaanse uitgevers in de vroege 21ste eeuw Young Adult boeken op dezelfde manier
vorm te geven als volwassenen boeken, zodat deze boeken als ‘leeftijd-overstijgend’ gezien zouden
worden en een breder publiek aan zouden spreken. Goedkope paperbacks zijn nog steeds de trend, al
zien we tegenwoordig steeds meer hardbacks: ‘If a book is big enough, and the buzz is big enough, we
21
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can sell a lot of hardcover copies.’25 zo zegt een uitgever van Random House. Als het om titels gaat
hebben uitgevers het liefst een zo kort mogelijke titel. Deze moet pakkend en hip zijn. Korte titels
springen meteen in het oog en wekken nieuwsgierigheid. In Nederland zien we dat de Young Adult
omslagen vergelijkbare ontwikkelingen doormaken als in Engeland en de Verenigde Staten. Veel
vertalingen behouden namelijk het originele omslag en Nederlandse boeken worden ontworpen in
eenzelfde stijl als de buitenlandse boeken.

1.2.1. Marketing en Young Adult boekomslagen
‘Een goed omslag moedigt de consument aan tot het oppakken van het boek, en dit maakt het 5 keer
meer waarschijnlijk dat hij/zij het boek koopt.’ – Ronald Piters 26
In samenwerking met De Arbeiderspers en A.W. Bruna Uitgevers hebben onderzoekers van
Neurensics in 2012 onderzocht welke hersengebieden geactiveerd worden als consumenten een boek
willen gaan kopen. De invloed van een boekomslag op de uiteindelijke verkoop is groot: Nog voordat
de lezer zelf weet welk boek hij of zij gaat kopen, hebben de hersenen al een keuze gemaakt. De
onderzoekers voorspelden deze keuze met 80% zekerheid.27 Een boekomslag is dus een belangrijke
verkooptool, in eenzelfde soort vorm als advertenties. Met wel een belangrijk verschil: boeken zijn
nooit enkel en alleen een commercieel product voor de massa geweest. Zoals Bourdieu stelde zijn er
grote spanningen tussen symbolische en economische waarde bij boeken. Symbolisch kapitaal kan het
best omschreven worden als prestige/erkenning die een persoon of organisatie, in dit geval dus de
uitgeverij, krijgt. Economisch kapitaal is de financiële waarde van een boek of uitgeverij.28 De
traditionele gedachte is dat een literaire uitgeverij in eerste instantie zal streven naar symbolisch
kapitaal, ongeacht of dit ook economisch kapitaal gaat opleveren. In het huidige literaire klimaat is dit
steeds moeilijker: volgens J. Thompson is er sinds de jaren ‘60 veel veranderd in de uitgeverswereld.
Kleine uitgeverijen verdwijnen langzaamaan en worden opgeslokt door grote multinationals met een
commerciële(re) insteek. Dit komt met name door de bestseller-cultuur: het aantal verkopen dat
bereikt kan worden met een bestseller wordt groter en de risico’s en kosten ook. Agenten spelen
uitgevers tegen elkaar uit zodat auteurs hoge beloningen krijgen. Ook Claire Squires ziet deze
veranderingen in de uitgeverswereld. Het ontstaan van grote uitgeverijconcerns en snel opkomende
technologische veranderingen resulteren volgens haar in commercialisering en digitalisering van het
literaire veld. Er is steeds meer focus op verkoopcijfers en op marketing.29 Thompson en Squires
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beschrijven deze ontwikkelingen in de Amerikaanse en Engelse uitgeverswereld. Ook in Nederland
zien we dat steeds meer uitgeverijen zich samenvoegen en hun krachten bundelen. Zoals met veel
ontwikkelingen, zien we dat het Nederlandse literaire veld zich vaak op eenzelfde manier ontwikkelt
als het Engelstalige literaire veld, met wat vertraging.30 Zo is het Young Adult genre overgeslagen
naar het Nederlandse veld, en zien we ook steeds meer commercialisering en digitalisering binnen de
uitgeverijen. Online marketing voor Young Adult boeken is hier een goed voorbeeld van. Verder zien
we in Nederland steeds meer printing on demand en maken boekhandelaren gebruik van 24uursleveringen om de consument zo snel mogelijk te kunnen bedienen. Veranderingen in de vraag van
consumenten en boekhandelaren zorgen voor een andere manier van uitgeven.31 De vaste boekenprijs
in Nederland zorgt er nog steeds voor dat uitgevers een grote diversiteit aan boeken kunnen uitgeven,
en onafhankelijke boekhandels kunnen blijven bestaan. In Groot-Brittannië is deze vaste boekenprijs
in 1995 al afgeschaft, wat resulteerde in het verdwijnen van veel kleine, onafhankelijke boekhandels.
Ook kleine uitgeverijen hebben moeite om mee te gaan in de enorme kortingen die grote uitgeverijen
kunnen bieden.32 In Nederland ligt de vaste boekenprijs onder vuur, en is het maar de vraag of deze
gehandhaafd kan blijven. De vaste boekenprijs houdt in dat de uitgeverij de verkoopprijs van het boek
bepaald, en dat alle verkopers zich hier aan moeten houden. Het is daarom niet mogelijk om te stunten
met prijzen. We zien al wel steeds meer uitgeverijen die voor grote partijen speciale uitgaves laten
maken (zoals de Libris-special) voor lagere prijzen. Ook verkopen ze restpartijen door aan opkopende
partijen waardoor er nu zelfs boeken in de schappen liggen bij de Action. Wellicht gaan we in
Nederland ook op dit gebied langzaamaan dezelfde ontwikkelingen zien als in Groot-Brittannië.
Consumenten nemen zoveel mogelijk nieuwe informatie in zich op bij het maken van hun
keuze; dus ook de informatie die een omslag geeft in de korte tijd dat de consument hier aandacht aan
schenkt. Hierbij is het genre de basisinformatie die de consument nodig heeft om in het eerste stadium
een keuze te maken. Over het algemeen weet men wat voor soort boeken men graag leest en waaraan
die te herkennen zijn. Waarschijnlijk kan iemand die veel leest dit sneller herkennen dan iemand die
minder leest. Belangrijk voor een omslag is dus dat hieraan direct te zien is om wat voor soort boek
het gaat.33 Het omslag geeft de lezer een idee van welk genre het boek toebehoort, de toon (serieus of
humoristisch etc.) van het boek en de beoogde doelgroep. Ook laat het omslag zien of een boek tot een
bepaalde serie behoort, van een bepaalde auteur is of bijvoorbeeld verfilmd is. Alles wat je ziet op een
boekomslag: lettertype, illustraties, foto’s, layout etc. heeft invloed op deze genrecategorisatie.34 Deze
categorisatie is belangrijk als het gaat om de eerste keuzefase bij het kopen van een boek, maar ook
voor positionering in de boekhandel (zowel online als in de fysieke winkel), en om op die manier
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gevonden te worden door de consument. In grote boekhandels is fictie ingedeeld per genre en is het
omslag een eerste indicatie van de plaats waar het in de boekhandel komt te staan (bijvoorbeeld bij de
thrillers of bij de literatuur). Onderzoek laat zien dat de genres literatuur, spanning en romantiek als
verschillende genres worden waargenomen. Er bleek geen verschil tussen consumenten die veel en
consumenten die weinig lezen. Ook genrevoorkeur maakte geen verschil als het ging om genretypering. Wel zijn liefhebbers van literatuur beter in het benoemen van de specificaties; waarom iets
literatuur of spanning is.35 Uit dit onderzoek bleek dat op basis van het omslag als geheel (titel +
afbeelding) een boek tot het genre wordt gerekend overeenkomstig het idee van de uitgever.
Leesfrequentie en genrevoorkeur hebben hierop geen invloed. Leesfrequentie heeft wel invloed als het
gaat om typicaliteit: hoe meer men leest, hoe meer men een omslag typisch literatuur of typisch
spannend vindt. 36 De belangrijkste vraag is nu hoe een omslag het genre van een boek communiceert.
Bij de meeste auteurs is het niet aan hun naam, of aan de titel van hun boek, af te lezen tot welk genre
een boek hoort.37 Uitgevers en redacteuren moeten hier dus sturing aan geven, in samenwerking met de
vormgever of ontwerper van een omslag. Typerend zijn bijvoorbeeld donkere kleuren en strakke
letters voor spannende boeken, roze en rode kleuren met dromerige foto’s voor romantische boeken,
krullerige letters en illustraties voor fantasy en strakke vormgeving met afbeeldingen of foto’s voor
literatuur.
De uiteindelijke keuze voor het kopen van een boek wordt voorafgegaan door meerdere
overwegingen. Een boek is geen impulsaankoop en dat wil zeggen dat het uiterlijk van een omslag
zelden direct de keuze voor een boek zal bepalen, wel is de aanname dat een omslag effect heeft in de
eerste fase van het consumentenbeslissingsproces. In deze fase wordt de aandacht getrokken en een
eerste selectie gemaakt.38 Hier treedt initiële preferentie op: dit ontstaat nadat het boekomslag de
aandacht naar zich toe heeft getrokken en de lezer heeft bepaald tot welk genre het boek behoort. Een
sterke initiële preferentie is de basis voor een definitieve voorkeur.39
Een tekst wordt gepresenteerd met behulp van een aantal aspecten: een auteursnaam, een titel,
voorwoord en illustraties. Al deze aspecten, die worden toegevoegd aan een tekst, zijn wat Genette
parateksten noemt. Een paratekst is wat ervoor zorgt dat een tekst een boek wordt, zodat het een
publiek kan bereiken.40 Het omslag van een boek is het meest opvallende paratekstuele element, en
valt volgens Genette onder ‘The publisher’s peritext’: alle parateksten die onder de
verantwoordelijkheid van de uitgeverij vallen, en door de uitgever worden toegevoegd.41 Genette deelt
het boekomslag op in vieren (voorkant, achterkant, de binnenflap voor en achter) en geeft een lijst met
35
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alles wat er eventueel op een omslag te zien kan zijn. Hij benoemt hierbij dat de enige drie factoren die
altijd op een omslag te vinden zijn de auteursnaam, titel en logo van de uitgeverij zijn.42 De
binnenkant van de flappen kan hier variaties van bevatten, en meer informatie, zoals een fragment uit
het boek. De rug bevat vaak de naam van de auteur, uitgeverij en titel. Een paratekst die uitgevers ook
veel toevoegen is een buikband, of wrapper, in alle mogelijke variaties.43 Volgens Genette is de
belangrijkste functie van het omslag het genereren van aandacht, daarom bevat het zoveel mogelijk
informatie om aan de lezer te communiceren.44 Door consumenten en lezers wordt de waarde van een
boekomslag vaak als vanzelfsprekend gezien. In de uitgeverswereld zijn parateksten niet alleen net zo
belangrijk als de tekst, er wordt zelfs beargumenteerd dat het omslag het belangrijkste aspect van een
boek is. Ongeacht de kwaliteit van de tekst, bepaalt het omslag het succes van een boek.45 D.F.
McKenzie erkent deze waarde van het omslag: de paratekst is de tekst. Volgens hem wordt literaire
waarde irrelevant als het boek de lezer niet bereikt. En de lezer wordt bereikt door middel van
parateksten. Uitgeverijen maken gebruik van parateksten als marketinginstrument. Zo worden er
stickers op boeken geplakt met de tekst ‘Number One Bestseller’, nog voordat het boek in de winkel
ligt. Door veel aandacht te creëren voor een boek en dit soort voorspellingen te doen proberen
uitgeverijen op deze manier te zorgen voor een ‘self fulfilling profiency’: door te zeggen dat een boek
een bestseller is/wordt, gebeurt dit uiteindelijk ook.46
Ondanks deze marketinginstrumenten staat de boekenindustrie erom bekend weinig geld uit te
geven aan marketing. Er is geen budget voor. Met het enorme aanbod in de boekhandel blijven veel
titels vaak op de plank staan: onaangeraakt, niet gepromoot en niet verkocht, simpelweg omdat
consumenten niet van hun bestaan af weten. Sinds de opkomst van het internet is dit al een heel stuk
verbeterd, door simpelweg meer zichtbaarheid voor de consument te creëren. Ook uitgeverijen hebben
hun marketing de afgelopen jaren sterk verbeterd. Vooral bij Young Adult uitgeverijen en imprints
zien we dat de promotie zich meer dan ooit online afspeelt.47 Toch vinden nog steeds bijna alle
fictieboeken zonder marktonderzoek hun weg naar de boekhandel. Uitgevers en boekhandelaren
schrijven een verkoopsucces dan ook doorgaans toe aan het intuïtieve vertrouwen dat ze in de titel
hadden. Voor veel boeken is het zo dat ze de lezer pas onder ogen komen in de boekhandel. Dit
betekent dat het boekomslag het enige instrument is waarmee een boek de mogelijke koper kan
overhalen het mee naar huis te nemen: zonder voorkennis is het omslag de eerste en enige
informatiebron voor de consument.48 De online activiteiten van de Young Adult doelgroep zorgen
ervoor dat er al veel meer informatie bekend is voordat ze naar de boekhandel gaan. Hier is het proces
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van herkenning belangrijk: wat ze online hebben gezien moeten ze in de boekhandel weer opnieuw
tegenkomen. In 2005 benoemt Cat Yampbell al dat YA omslagen steeds abstracter, sensationeler,
ongebruikelijker worden om tieners te verleiden tot het kopen van boeken. Online is het moeilijker om
op te vallen dan in de boekhandel. Doordat een groot deel van de boekenverkoop nu online gebeurt
worden uitgeverijen en boekhandelaren gedwongen om op een andere manier om te gaan met
marketing, distributie, prijzen en andere factoren. Zo heeft Amazon een algoritme ontwikkeld
waarmee ze de smaakvoorkeuren van de consument kunnen meten en aan de hand hiervan suggesties
kunnen doen voor toekomstige aankopen. 49 In Nederland zien we eenzelfde soort ontwikkeling bij
bol.com. Uitgeverijen kunnen door middel van het kopen van advertenties zorgen dat hun boeken
zichtbaar zijn bij de consumenten.
Het belang van een omslag voor de verkoop van een boek wordt duidelijk aan de hand van de
groei die we zien in het proces van ontwerpen waarin we invloed zien van redacteuren, verkoop en
marketing, én retailers. Het traditionele beeld van een uitgever is dat deze niet let op de vraag van de
lezers; hij geeft titels uit van zijn eigen voorkeur, met weinig aandacht voor de markt. Ook dit is weer
terug te leiden tot Bourdieu: de uitgever streeft allereerst naar symbolisch kapitaal. Bewijs hiervoor is
het enorme aantal titels dat er wordt uitgegeven en het lage gemiddelde aantal verkopen per titel.50
Toch zien we bij uitgeverijen dat er dingen veranderd zijn: er zijn meer marketingafdelingen en er is
meer focus op de marktwerking. Het omslag van een boek zegt iets over de inhoud van het boek, wat
zowel de boekhandelaar (die het boek een bepaalde plaats in de winkel geeft) als de potentiële koper
beïnvloedt. Bij Young Adult boeken zien we dat steeds meer boekhandelaren deze met het omslag
naar voren presenteren, in plaats van traditioneel met de rug naar voren. Hiermee ligt de focus meer op
de omslagen, waarmee de doelgroep aangesproken wordt.
Om te bepalen hoe uitgevers de markt kunnen bekijken waarin ze publiceren, is het nodig om
te weten hoe een marketingstrategie wordt ontwikkeld.51 Een uitgever moet nadenken over op welk
deel van de markt (welke doelgroep) hij zich moet richten en welke marketingkosten hierbij komen
kijken. De kosten voor marketing onder een groot publiek zijn hoog. Vaak blijkt gerichte marketing
effectiever. Hier is het principe van marktsegmentatie toepasbaar. Er zijn daarin vier categorieën te
onderscheiden: geografisch, demografisch, psychografisch en gedragsmatig. Bij geografische
segmentatie gaat het om het opbreken van de markt in land, regio of stad en het onderzoeken van de
verschillen tussen de verschillende afzetmarkten. In Amerika en Engeland is dit belangrijker dan in
een klein taalgebied als Nederland; de verschillen tussen wat consumenten aanspreekt zijn bij ons veel
minder groot. Demografische segmentatie is een opdeling van de doelgroep in leeftijd, gender en
sociaal-economische achtergrond. Het is bewezen dat er meer wordt gelezen naarmate men ouder
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wordt, een hoger inkomen heeft of hoger opgeleid is. Ook lezen vrouwen meer dan mannen. Met
psychografische segmentatie worden consumenten geclassificeerd aan de hand van hun interesses,
aspiraties en gevoelens. Dit moet voorzichtig benaderd worden: er is weinig onderzoek gedaan naar
‘lezers’ en het is aan interpretatie onderhevig. Toch is het juist bij boeken wel een interessante factor;
gevoelens spelen hierbij een belangrijke rol (denk aan het gevoel dat een boek je kan geven:
intelligent, vooruitstrevend etc.). Gedragsmatige segmentatie gaat over productgebruik, gelegenheid,
’benefit segmentation’ en loyaliteit aan een merk. Je kunt de markt bijvoorbeeld opdelen in de
hoeveelheid boeken die een consument koopt. Je kunt dan kijken of het slim is om je te richten op de
mensen die al boeken kopen, of om te proberen de markt uit te breiden en nieuwe mensen aan het
lezen te krijgen. Ook kan het een verschil maken voor wat voor gelegenheid je een boek wil kopen:
een luchtig boek voor aan het strand, of een spannend boek voor in de trein? Dit heeft ook invloed op
het omslag: een hardback of een paperback, opvallend of juist niet, voor in de boekenkast of voor mee
op reis? Brand loyalty (loyaal zijn aan een merk, auteur of serie) is belangrijk omdat mensen het
gemakkelijk vinden om een auteur of serie te volgen die ze al kennen, in plaats van iets nieuws te
proberen. Het is voor een uitgever dan ook veel moeilijker om een onbekende auteur op de markt te
brengen. Naast deze segmentatie is het voor een uitgever ook belangrijk om na te denken over hoe een
boek te verkopen aan de boekhandelaar: Als een boekhandel een titel groot heeft uitliggen wordt deze
titel doorgaans ook meer verkocht.52 Nog steeds een veelgebruikt marketinginstrument zijn
leesexemplaren en folders. Als belangrijkste is dit nog steeds de aanbiedingsfolder voor de
boekhandels, die nog steeds in papieren vorm (tegenwoordig naast een digitale versie) verspreid
wordt. Hoe indrukwekkender het omslag, hoe meer deze opvalt in de folder.53
Door middel van onderzoek kan bepaald worden welke types van segmentatie belangrijk zijn
voor een boek of bijvoorbeeld een bepaald genre boeken, zoals Young Adult. Aan de hand hiervan kan
dan informatie verzameld worden over wat de doelgroep van het boek aantrekkelijk vindt en hier
wordt dan een strategie op afgestemd: hoe moet het product eruit zien, wat mag het kosten, waar
moeten we het verkopen en hoe gaan we het promoten? Uitgevers die voor een grote markt gaan (zich
richten op een zo groot mogelijke doelgroep) zullen een ‘veiliger’ omslag kiezen, zodat het meer
mensen zal aanspreken (of minder mensen zal afschrikken).54 Young Adult uitgeverijen moeten zich
bijvoorbeeld afvragen of ze hun marketing richten op de doelgroep die online heel erg actief is en al
heel erg veel leest, of juist een groep wil bereiken die niet zo veel leest en dus nog echt ‘overgehaald’
moet worden. Als de doelgroep is vastgesteld, is de volgende stap om het product in het hoofd van de
consument te positioneren. Voor boeken biedt het omslag de kans om het boek te positioneren in het
hoofd van de inkoper van de boekhandel en de consument. Strategieën kunnen zich focussen op
bijvoorbeeld de gelegenheid (een boek voor aan het strand dat in de zomer uitgebracht wordt) of het
52
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gevoel dat een boek kan geven (angst bij een thriller), of er kan gefocust worden op concurrentieplaatsing: hoe verhoudt het boek zich tot dat van een andere (vergelijkbare) auteur of uitgeverij?55
Nieuwe auteurs moeten voorzichtig gepositioneerd worden. Dit wordt gedaan door middel van
persberichten aan de media, auteurs-interviews, maar ook door middel van het omslag. Een nieuwe
auteur tot een succes maken is duur en lukt niet zomaar. Er is bij consumenten weinig herkenning wat
betreft uitgeverijen, maar de herkenbaarheid van auteurs is groot. Consumenten kiezen een boek liever
gebaseerd op de auteursnaam en stijl, dan op de titel. Als een auteur dan ook eenmaal een gevestigde
naam heeft, is er ander soort promotie nodig. 56 Uitgevers sturen onder andere promotiemateriaal naar
boekhandels om hun boek onder de aandacht te brengen, maar dit is lang niet voor alle boeken het
geval. Voor veel titels is het enkel het omslag dat verantwoordelijk is voor de marketing van een
boek.57 Doordat veel uitgeverijen zich focussen op de bestsellers, zijn er maar een aantal boeken die
relatief veel aandacht krijgen.58
Bij het maken van een boekomslag worden al deze marketingtheorieën niet zo bewust
gebruikt. In de gedachten van redacteuren en vormgevers zijn begrippen als targeting en positionering
niet het eerste wat naar boven komt bij het bedenken van een concept. Er zijn maar weinig bedrijven
die het zich kunnen veroorloven om een groot marketingonderzoek te doen. Uitgevers en redacteuren
houden rekening met vergelijkbare auteurs, een aantal algemene marketingstrategieën en een huisstijl,
maar niet persé met hun auteur als merk of de demografische gegevens van hun doelgroep. Een
vormgever is zich hier doorgaans nog veel minder van bewust. Over het algemeen zijn uitgevers zich
wél heel erg bewust van hun afzetmarkt en verdiepen ze zich in zowel interne als externe meningen bij
het uitgeven van nieuwe boeken. Zo houden ze steeds meer rekening met het feit dat een omslag moet
werken voor verschillende aspecten van een marketingcampagne. Hoe ver een uitgever hierin
doordenkt en feedback vraagt, hangt af van het belang van de titel: voor literaire fictie met een kleine
oplage is dit van minder belang dan bij commerciële titels met zeer grote oplages.59
‘If a teenager is not looking for a specific title, author, or genre, the cover is the factor that sells one
book over another.’ - Cat Yampbell 60
Omslagen voor Young Adult boeken zijn vaak grafisch moderner vormgegeven dan andere
genres. Uitgevers blijven omslagen vernieuwen, om de dynamische doelgroep te blijven vasthouden.
Andrea Martin, marketing manager van Tyndale kids: ‘It’s a challenging market to reach, because the
trends come and go so fast. A lot of teens prefer to read adult books… From the research I’ve done
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this is a group that’s a lot more savvy than they used to be, and a lot more mature.’61 In de jaren ‘70
en ‘80 gebruikten vormgevers en designers van Young Adult boeken voornamelijk illustraties met
lichte kleuren die een scène uit het boek uitbeeldden. Aan het eind van de jaren ‘80, begin jaren ‘90
werden deze scènes vervangen door foto’s van peinzende tieners. Nieuwe technische en grafische
mogelijkheden zorgden ervoor dat vanaf de late jaren ‘90 meer dramatische en stimulerende omslagen
werden gemaakt. Stijltrends veranderen steeds sneller, en uitgevers spelen hier steeds beter op in. Ze
willen de tieners het soort beeld geven wat ze ook elders gewend zijn te zien: modern vormgegeven en
helemaal volgens de laatste mode. Door de jaren heen wisselt de trend van bijvoorbeeld realistische
foto’s, naar illustraties van personages, naar grafisch vormgegeven symbolen. In Nederland zien we
dat de trends uit Amerika steeds sneller ook hier zichtbaar zijn.
Marketing voor Young Adult boeken moet meegaan met de grilligheid van de lezers zelf: de
aandachtsspanne van tieners is kort en ze leven in een enorm snelle maatschappij. Boekomslagen
moeten dus op dezelfde snelheid meebewegen en veranderen. Young Adult boeken moeten er mooi en
geavanceerd uitzien, met een volwassen ‘look’. Tieners willen namelijk niet geassocieerd worden met
kinderboeken.62 Uitgevers beschouwen het complete design van een omslag (de rug, formaat, vorm,
soort papier, textuur, lettertype, etc.) steeds meer als een van de belangrijkste marketinginstrumenten.
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Hoofdstuk 2 - Analyses
In dit hoofdstuk worden analyses van de huidige stand van zaken van Young Adult boekomslagen in
het Nederlandse literaire veld uiteengezet. Het hoofdstuk is opgedeeld in drie onderdelen: allereerst
wordt gekeken naar het tot stand komen van een boekomslag bij Young Adult boeken in Nederland,
gebaseerd op interviews en veldonderzoek bij een van de grootste Young Adult imprints in Nederland,
Best of YA (imprint van uitgeverij Unieboek | Het Spectrum). Daarnaast zal een analyse worden
gedaan van boekhandels: wat ligt er nu in de winkels, en wat zien boekhandelaren? Als laatste wordt
een korte analyse gedaan van een aantal belangrijke online platformen, waar de doelgroep zeer actief
is. Op deze manier kunnen we vanuit het perspectief van de lezer zien: wat houdt hen bezig op het
gebied van boekomslagen?

2.1. Young Adult omslagen in Nederland: hoe komt een boekomslag tot stand?

Volgens Ronald Piters vertonen de meeste meningen uit het boekenvak over omslagen geen
consistentie. Hij heeft het dan over uitgevers en boekhandelaren. Er bestaat geen eensgezindheid over
hoe een omslag eruit zou moeten zien, wel is duidelijk dat een cover moet opvallen en de aandacht van
de potentiële boekenkoper moet pakken.63 De positie van de ontwerper is veranderd ten opzichte van
de uitgever: het omslag wordt nog steeds als een onafhankelijk ‘item’ gezien, maar dit is niet meer
alleen een product van de ontwerper.64 Uitgeverijen hebben vaak een eigen ontwerper in huis die de
huisstijl handhaaft, en een omslag moet altijd goedgekeurd worden door het verkoopteam. Een auteur
heeft hierover vaak weinig te zeggen. ‘Producing successful book jackets is an inexact science at best,
for the field is always changing.’ volgens Alan Powers.65 Stijlen en trends komen en gaan. Net als elk
commercieel product, moet een omslag opvallen. Met de computer is steeds meer mogelijk, grafisch
design is tegenwoordig de gangbare manier om een omslag te ontwerpen.

2.1.1. Best of YA

Om te onderzoeken hoe boekomslagen van Young Adult literatuur in het Nederlandse literaire veld tot
stand komen en wie hier invloed op heeft is veldonderzoek gedaan bij Best of YA: de Young Adult
imprint van uitgeverij Unieboek | Het Spectrum. Bij Best of YA verschijnen de Young Adult boeken
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van uitgeverij Van Goor en van Van Holkema en Warendorf. In Nederland is Best of YA de grootste
uitgeverij voor Young Adult boeken, met een fonds van meer dan 130 boeken. Ze geven Nederlandse
bestsellerauteurs uit zoals Mirjam Mous en Buddy Tegenbosch en vertalingen van Veronica Roth,
Sarah J Maas en Kiera Cass. Deze auteurs hebben momenteel een groot aandeel in de Young Adult
boekenkasten in Nederland. Ook is Best of YA, samen met Blossom Books, bedenker en organisator
van YAL-fest: Het belangrijkste (terugkerende) Young Adult literatuur evenement van Nederland.
Best of YA is onderdeel van uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, een van de grootste algemene
boekenuitgeverijen in het Nederlandse taalgebied. De uitgeverij is onderdeel van LannooMeulenhoff
bv, waartoe ook Terra Lannoo en Uitgeverij Meulenhoff | De Boekerij behoren. Samen met Uitgeverij
Lannoo nv vormt LannooMeulenhoff bv de Uitgeverij Lannoo Groep.66 De positie van Unieboek | Het
Spectrum in het Nederlandse literaire veld is moeilijk te bepalen; ze geven geen literaire fictie uit. Wel
geven ze veel literaire non-fictie uit en hebben ze een prestigieus kookboekenfonds. Op het gebied van
Young Adult is Best of YA de grootste en een van de meest bekende imprints.
Voor mijn studie heb ik stage gelopen bij Unieboek | Het Spectrum op de Lifestyle redactie.
Van hieruit kon ik interviews houden met de redactie en afdeling marketing van Best of YA en uit
eerste hand zien hoe hier wordt omgegaan met boekomslagen. Unieboek | Het Spectrum is een
uitgeverij die representatief is voor het Nederlandse literaire veld, omdat zij in Young Adult boeken
(een van de) grootste uitgeverijen zijn. Ongeveer tweederde van het fonds bestaat uit vertalingen,
verder geven ze Nederlandstalige auteurs uit, waarvan sommigen ook op scholen voor de leeslijst
gelezen mogen worden (zoals Mirjam Mous). Doordat zij een goede mix hebben van eigen werk en
vertalingen, is Best of YA een goede afspiegeling van het aanbod van Young Adult literatuur in
Nederland.
Op de website van Best of YA zien we dat de lezers op een zeer persoonlijke manier
aangesproken worden. Allereerst wordt er natuurlijk reclame gemaakt voor de nieuwste boeken die
zijn uitgekomen. Als je verder kijkt onder het kopje ‘over ons’ zien we foto’s van alle redactieleden en
marketeers, allemaal met een persoonlijk tekstje erbij waarin ze vertellen over hun favoriete genre en
waar ze het liefste lezen. Ze noemen zichzelf ‘megaboekengekken, die niets liever doen dan de
mooiste, spannendste en meest verrassende verhalen in boekvorm gieten en daar vervolgens iedereen
over vertellen.’67 Daarnaast is er een kopje ‘blogs’ waar nieuwsartikelen, winacties en verhalen over
boeken worden geplaatst, geschreven door het team van Best of YA. Dit alles creëert een zeer
informele sfeer, waardoor je als lezer het gevoel hebt onderdeel te zijn van het Best of YA team. Je
hebt het gevoel dat je de uitgevers en marketeers persoonlijk kent.
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2.1.2. Welke spelers hebben invloed op een boekomslag?

Bij Best of YA zien we dat de resultaten van het eerder genoemde onderzoek van Ronald
Piters gelden. Er zijn geen standaardregels die redacteuren en uitgevers gebruiken bij het maken van
een omslag. Wel is duidelijk welke spelers er allemaal invloed (kunnen) hebben op het uiteindelijke
omslag. De belangrijkste personen bij het tot stand komen van een boekomslag zijn de redacteur en/of
uitgever. Zij sturen de juiste mensen aan, zorgen voor de juiste foto of illustratie, maken keuzes over
opmaak, lettertype, flaptekst, etc. Als ervoor gekozen is om een boek uit te gaan geven gaat de
redacteur en/of uitgever eerst aan de slag met de tekst en het concept. Er ontstaat een eerste gevoel bij
het boek. Gebaseerd op dit gevoel ontstaan de eerste ideeën voor een omslag. Er kan altijd wel een
sfeer, kleur of ander element benoemd worden. Soms heeft de auteur zelf al een idee of een heel sterk
beeld van hoe het omslag eruit moet gaan zien, of de uitgever/redacteur heeft meteen bij het lezen van
de tekst een idee: ‘Je kunt wel van tevoren bedenken van: hier wil ik echt graag iets met de typografie:
dat het beeld minder centraal staat, maar juist de letters.’68 Hierbij houden ze altijd goed de beoogde
doelgroep in gedachten: ‘We kijken echt wat past bij een boek. Dan heb je natuurlijk de doelgroep in
je achterhoofd, maar het is niet zo dat we daar standaardregels of iets voor hebben, per leeftijd of
genre of iets dergelijks’69 Aldus een van de redactieleden van Best of YA. Zoals ze zegt is er geen
standaardstramien dat wordt gevolgd bij het maken van een omslag, alles gaat intuïtief en op gevoel.
Tenzij het om een vertaling/coproductie gaat, kiezen de redacteur en uitgever een vormgever
om het omslag te ontwerpen. Deze wordt vaak gevoelsmatig uitgekozen. De uitgevers en redacteuren
werken met verschillende vormgevers en iedereen is wel ergens anders goed in. De vormgever is
vooral het creatieve brein achter een omslag, en heeft dan ook grote invloed (al verschilt dit per
vormgever). De vormgever volgt instructies op en gebruikt het materiaal dat hij van de redacteur
krijgt, maar wordt gevraagd om zijn eigen creativiteit en inzichten te gebruiken in het ontwerp. Hij/zij
maakt een aantal voorstellen: voorbeelden van omslagen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een foto of
illustratie die al aangeleverd is gebruikt, of de vormgever kiest in overleg zelf iets uit. Soms wordt
gevraagd om een illustratie te ontwerpen. Als er een foto op het omslag komt, kan hier een fotograaf
voor worden gevraagd. Deze maakt de foto in zijn/haar eigen stijl, maar heeft verder geen invloed op
de rest van het omslag. Als de eerste voorstellen van de vormgever binnen zijn gaat de redactie in
overleg. Welk omslag spreekt het meest aan, welk valt het meest op? Welke afbeelding werkt het best?
Vaak heeft elk voorstel wel een of een aantal elementen die mooi gevonden worden. In sommige
gevallen zit er een voorstel bij dat in één keer goed is, maar meestal verandert het omslag nog. In deze
fase wordt er heen en weer gemaild tussen redacteur en vormgever, met telkens nieuwe ideeën en
voorbeelden. Vaak wordt feedback gevraagd aan collega’s en vergelijkingen gemaakt met eerder
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uitgegeven boeken. Er wordt ook rekening gehouden met wat er op dit moment een trend is, welke
kleuren je veel in de winkels ziet en of het niet teveel op een boek lijkt van een concurrerende
uitgeverij.
De auteur heeft over het algemeen weinig invloed op het omslag, maar kan hier soms een zeer
sterke eigen mening over hebben. Het is dan aan de redacteur en uitgever om dit te sturen. Als er nog
meerdere voorstellen liggen, kan de voorkeur van de auteur de doorslag geven. Als er één voorstel ligt
en de auteur is ook enthousiast, blijft het hierbij. Vrijwel altijd is een auteur erg betrokken bij het
boek. Ideeën en meningen van de auteur worden door de uitgever meegenomen en de auteur moet
altijd goedkeuring geven en blij zijn met het omslag. Als dit niet het geval is zullen de redacteur en
uitgever er alles aan doen om hier verandering in te brengen (ofwel door het omslag aan te passen,
ofwel door in gesprek te gaan met de auteur).
De marketingafdeling heeft weinig invloed op het tot stand komen van het omslag, maar er
wordt wel naar hun mening geluisterd. De marketeers bij Best of YA geven zelf aan de communicatie
op dit moment prima te vinden. Als ze ergens echt over twijfelen, of bijvoorbeeld denken dat een titel
niet goed leesbaar is, geven ze dit aan, verder laten ze het geheel over aan de redactie. Ze kijken naar
het omslag vanuit een communicatief oogpunt: ze letten vooral op zichtbaarheid en leesbaarheid,
zowel voor in de boekhandel als voor online promotie. De Best of YA redactie geeft aan soms wel
meer feedback van de marketingafdeling te willen krijgen. De marketeers zijn zich zeer bewust van
het belang van boekomslagen. Ze weten dat hun doelgroep online zeer actief is en graag van zich laat
horen. Lezers plaatsen regelmatig foto’s online van boeken die ze aan het lezen zijn, vooral op
Instagram gebeurt dit veel. De uitgeverij is zelf heel actief online, en staat op die manier in nauw
contact met haar lezers. Ze plaatst filmpjes en foto’s van nieuw te verschijnen boeken en
promotiemateriaal en vraagt hierin vaak om reactie en interactie van de lezers. Over de waarde van
omslagen bij deze online marketing zegt een van de marketeers: ‘Eerst draaide het uitsluitend om
oppakken in de boekhandel, en nu draait het ook om: ziet het er mooi uit? Want dan heb je ook kans
dat het meer gedeeld wordt.’70 Alles draait dus om interactiviteit en een omslag kan hier grote invloed
hebben. Een opvallend omslag zorgt voor veel publiciteit, simpelweg omdat jongeren er online over
praten. Uiteraard beseffen de marketeers van Best of YA zich heel goed dat deze publiciteit maar zorgt
voor een deel van de verkopen. De doelgroep die hier op ingaat is al heel betrokken en enthousiast, het
is een stabiele ‘lezerscommunity’. De kunst is om ook die groep te bereiken die niet uit zichzelf online
op zoek gaat naar boekentips: ‘Je wilt dat die gewone lezer het boek koopt, want dan beginnen je
verkoopcijfers een beetje aan te tikken.’71 Ondertussen vraagt de ‘hardcore lezer’72 om aandacht en
krijgt die ook. Op die manier hopen ze dat ze via deze enthousiaste lezers ook hun vrienden en
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vriendinnen kunnen bereiken: mond-tot-mond reclame is nog steeds heel belangrijk. Als perfect
voorbeeld van een boekomslag dat veel invloed heeft gehad op de verkoop noemen de marketeers van
Best of YA 13 minuten van Sarah Pinborough. Een van hen weet te vertellen:
‘Ik denk dat 13 minuten mede een heel groot succes was omdat we daar een buikbandje omheen
hebben gedaan. We hebben toen een buikbandje toegevoegd waarop stond: voor de liefhebbers van 13
reasons why. Ik geloof nog steeds dat dat een grote reden was dat dat boek zo goed scoorde, natuurlijk
ook in de tweede plaats omdat het gewoon een mooi boek is en lekker leest, spannend, dat hij gewoon
zijn belofte waarmaakt. Maar dat is denk ik wel heel erg wat in één oogopslag een boek kan doen. Wat
bijvoorbeeld een sticker kan doen, of een buikbandje.’73
Verder is 13 minuten enorm veel verschenen op social media, met name Instagram. Het omslag is
pakkend, felblauw en springt eruit, het is makkelijk om een mooie foto van te maken. Het staat ook
nog eens mooi in de boekenkast, iets waar jongeren volgens de marketeers tegenwoordig ook op
letten. Verder benadrukken ze dat het belangrijk is om te letten op herkenbaarheid van auteurs en
series, maar hier ook weer niet teveel van hetzelfde te laten zien. Je moet de boeken nog wel uit elkaar
kunnen houden. Voor de ‘hardcore’ doelgroep is het belangrijk consequent te zijn: van een serie
moeten alle boeken hardcover óf paperback zijn, met eenzelfde soort omslag. Voor de overige lezers is
dit lastiger te bepalen. Zij willen bijvoorbeeld gewoon een leuk boek om op vakantie te lezen.
De medewerkers van de verkoopafdeling zien het omslag pas als het klaar is om in de
aanbiedingsfolder te zetten. Zij hebben geen invloed op het proces, maar wel een belangrijke mening.
Als zij een omslag echt niet zien zitten geven ze dit (goed beargumenteerd) aan, en kan dit een reden
zijn voor de redactie om voor een ander omslag te gaan. Dit gebeurt zelden, en altijd pas heel laat in
het proces. Voor de uitgever is het moeilijk hierop in te spelen, maar wel belangrijk. Vaak is een
advies van de verkoopafdeling gebaseerd op feedback die ze hebben gekregen van boekhandelaren.
Als een grote inkoper, zoals Bruna of Ako, een boek niet wil inkopen vanwege het omslag, is dit een
reden voor de verkopers om dit aan te kaarten bij de redactie. Meestal zullen hierdoor aanpassingen
aan het omslag worden gedaan.
Als een omslag af is en officieel door iedereen goedgekeurd, moeten de details afgewerkt
worden. De achterflaptekst wordt geplaatst en gecorrigeerd, een streepjescode met ISBN en NURcode geplaatst. Alle teksten worden nogmaals bekeken en fouten eruit gehaald. Er wordt ook
nagedacht over folies, reliëf en spot-uv (deze geven het omslag, of elementen van het omslag, glans of
diepte, etc.). Bij vertalingen wordt er door de oorspronkelijke uitgeverij soms gevraagd om een
kleurenproef, en er wordt altijd een technische check voor de snijlijnen gedaan door de afdeling
productie.
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Als laatste in deze keten van spelers zien we het management en de commercieel directeur. Zij
bemoeien zich vrij weinig met de omslagen, tenzij het om belangrijke titels gaat. Ze gaan vooral in
overleg met verkoop en de uitgever als ze twijfelen over een omslag en benaderen dit vanuit een zeer
commercieel oogpunt. Als het management een verandering wil zien, dan gaat de uitgever hier
doorgaans in mee.

2.1.3. Vertalingen

Bij een vertaling is er altijd al een origineel omslag. Er wordt dan eerst gekeken of dit
originele omslag past bij de doelgroep en of de redacteur/uitgever het boek met hetzelfde omslag wil
uitgeven. Een van de redacteuren van Best of YA zegt hierover: ‘Bij vertalingen kijken we vaak eerst
wat de originele/Engelstalige editie doet. Als dat een omslag is waarvan wij denken dat het ook voor
onze doelgroep en onze markt past, gebruiken we meestal dat.’74 Als dit niet het geval is, verloopt het
verdere proces hetzelfde als bij een eigen productie. Vaak moet het uiteindelijke omslag nog wel
goedgekeurd worden door de oorspronkelijke uitgever. Bij Best of YA wordt vaak de keuze gemaakt
om het originele omslag te behouden. Vooral bij boeken die online populair zijn, proberen ze zo dicht
mogelijk bij het origineel te blijven. Dit heeft vooral met de herkenbaarheid voor de doelgroep te
maken: die kent het originele omslag al. Het is moeilijk om met een nieuw omslag deze fans ook
enthousiast te maken. Om ervoor te zorgen dat de lezers de Nederlandstalige boeken blijven lezen, en
niet de originele Engelstalige versie, proberen de marketeers aan de vertaalde uitgaven iets toe te
voegen, zoals een extra boekenlegger of een winactie. Ook is er vanuit de uitgeverij ooit een
campagne opgezet om Nederlandstalig lezen te stimuleren. Verder is het belangrijk om de vertaling zo
dicht mogelijk bij de verschijning van het originele boek uit te brengen, zodat lezers niet hoeven
wachten op een boek: ze zijn ongeduldig. Dit kan ook (deels) een reden zijn om het originele omslag
over te nemen bij vertalingen. De lezers zien dit omslag al maanden op internet, lezen erover op blogs
en willen geen ander omslag zien. Uiteindelijk is dit een keus van de redactie, maar de
marketingafdeling heeft hierin een adviserende rol, samen met de afdeling verkoop; ‘Bij de omslagen
die er worden gemaakt kijken we vaak wel mee, maar daar heeft denk ik de verkoop meer een stem
dan wij. De ene keer bemoei ik me er wel wat meer tegen aan dan de andere keer.’ 75 zegt een van de
marketeers van Best of YA.
Vooral Fantasyboeken worden vaak ingekocht vanuit de Verenigde Staten. Deze, vaak
sprookjesachtige, omslagen worden dus niet door de redactie van Best of YA zelf ontworpen. Over de
typeringen bij dit genre zegt de redactie: ‘Ik neem aan dat ze er daar (in de US) wel op die manier
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over nadenken. Een beetje uitpakken met tierelantijnen. Zoals bijvoorbeeld die omslagen van de Hof
van doorns en rozen serie, daar wordt natuurlijk heel bewust over nagedacht, hoe ze dat doen met al
die tierelantijnen en een spot, en een folie. Om daar mooie hebbedingetjes van te maken.’76
Ongeveer tweederde van de titels die Best of YA uitgeeft zijn vertalingen. Het overgrote deel
hiervan zijn vertalingen vanuit de Verenigde Staten. In de boekhandels is het aandeel van vertaalde
Young Adult boeken nog veel groter. Blossom Books, naast Best of YA een van de grotere Young
Adult uitgeverijen in Nederland, heeft bijvoorbeeld in juli 2018 haar allereerste eigen (Nederlandse)
Young Adult boek uitgegeven: hiervoor gaven ze alleen maar vertalingen uit. Dat we bij Young Adult
boekomslagen veel verandering zien, zou hiermee te maken kunnen hebben volgens boekhandelaar
Anouk van der Zee: ‘Ik denk dat buitenlandse titels daarin sneller zijn, in Nederland zijn uitgeverijen
vaak toch wat conservatiever met verandering, omdat we maar zo'n klein afzetgebied hebben en een
experimentele cover kan betekenen dat het boek helemaal niet verkoopt. Maar het beeld wordt wel
vaak overgenomen vanuit het buitenland.’ Omdat er zoveel vertalingen zijn, en deze omslagen vaak
overgenomen worden (vooral uit Engeland en de Verenigde Staten), veranderen de trends in
Nederland dus mee met die uit het buitenland. Hierdoor ontwikkelen de omslagen zich wellicht sneller
dan de omslagen van andere genres.

2.2. Young Adult boekomslagen: wat ligt er in de winkels?

Wat is de trend in Young Adult boekomslagen anno 2018? Wat voor soort boeken zien we nu in de
winkel liggen en hoe snel verandert dit beeld? Welke boeken worden op dit moment verkocht, en
hebben de omslagen hier enige invloed op? Aan de hand van veldonderzoek en gesprekken met
boekhandelaren worden deze vragen beantwoord. Via de vertegenwoordigster van Unieboek | Het
Spectrum zijn verschillende boekhandelaren gevraagd een antwoord te geven op een aantal vragen
over Young Adult boekomslagen. Een lijst met deze vragen en de gegeven antwoorden is te vinden in
de bijlage. Daarnaast zijn meerdere boekhandels bezocht en is gekeken naar de Young Adult
boekenkasten om een indruk te krijgen van wat voor soort omslagen hier veelal te vinden zijn.
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Als we kijken naar een gemiddelde Young Adult kast in de boekhandels zien we dat vooral
fantasy en ‘contemporary’(hedendaagse) boeken de overhand hebben. We zien veel sprookjesachtige
omslagen, met mysterieuze illustraties. Daarnaast zien we veel felle kleuren en moderne, grafisch
vormgegeven omslagen. Wat ook opvalt is dat er veel hardcovers liggen. Er zijn weinig foto’s van
personen te zien. Verder zien de boeken er ‘volwassen’ uit: een groot deel zou zo op de literatuurtafel
passen. Bij veel boekhandels staat de Young Adult kast of tafel ook niet meer in de hoek bij de
kinderboeken, maar bij de volwassenenboeken. Vaak staan ze in de buurt van de fantasykast of bij de
Engelstalige boeken. Dit is vooral omdat Young Adult veel overlap heeft met het genre fantasy. Ook
lezen jongeren Engels en Nederlands door elkaar, en zijn ze een van de grootste afnemers van
Engelstalige boeken. Volgens boekhandelaar J. v. N. van boekhandel Van Piere in Eindhoven vinden
jongeren de omslagen van Engelse boeken vaak mooier, als de Nederlandse versie een ander omslag
heeft. Ze besteden bij Van Piere dan ook veel aandacht aan de Engelstalige Young Adult boeken,
vooral de goedkopere paperbacks doen het daarbij goed. Boekhandels besteden steeds meer ruimte aan
Young Adult boeken. Waar het voorheen vaak een enkele kast of zelfs alleen een aantal planken in
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beslag nam, zien we nu meerdere kasten en tafels aan dit genre besteed.
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Over de huidige trends zegt boekhandelaar A. v. d. Z. (Bek, Boeken & Bijzonders):
‘Meer abstracte covers dan afbeeldingen, meer felle kleuren dan donkere. Er was een periode waarin
er vooral donkere covers werden gemaakt (denk P.C. Cast, Vampire Diaries, Hongerspelen, Michael
Grant), maar tegenwoordig is het vooral knallende kleuren. Series krijgen vaak elk een eigen tint voor
de cover, zodat ze allemaal net wat anders en te onderscheiden zijn. Of bv. De Glazen Troon serie van
Sarah J. Maas, waarbij er per titel meer rozenblaadjes toegevoegd worden - door het roze op blauw
zie je het ook direct. ‘
Volgens haar zien we op dit moment dus veel kleuren en abstracte omslagen. Lettertypes zijn in het
Nederlands taalgebied vaak ‘rechttoe, rechtaan’. Grote, duidelijke letters. In het Engels zie je al veel
meer krullerige, handgeschreven, letters, in Nederland nog iets minder. Verder weet V. d. Z. ook te
vertellen dat hardcovers duidelijker aanwezig zijn dan vijf jaar geleden. In haar boekhandel ziet ze dat
jongeren tegenwoordig graag wat meer geld uitgeven aan een mooie hardcover, waarvan ze dan
bijvoorbeeld een foto op Instagram zetten. Volgens haar is vooral uitgeverij Blossom Books koploper
in het maken van mooie hardcoveredities. J. N. van boekhandel Van Piere is het hiermee eens. Ze ziet
steeds meer hardcovers in haar winkel, en ook steeds meer ‘bijzondere’ omslagen, met bijvoorbeeld
een fluwelen randje of een extra flap. Ook de marketingafdeling van Best of YA ziet deze trend van
mooie en bijzondere hardcoveromslagen. Zij denken dat dit alles te maken heeft met de huidige
Instagram-hype. Tieners hebben vaak een eigen ‘bookstagram’ waarop ze foto’s zetten van alles wat
ze lezen. Het liefst gebruiken ze hiervoor zo mooi mogelijke boeken, die leveren immers de beste
foto’s op.
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Opvallend is dat momenteel fantasyboeken veel verkocht worden. Deze hebben vaak
krullerige letters en sprookjesachtige illustraties. Volgens boekhandelaar S. P. van boekhandel
Paagman in Den Haag zien we bij fantasyboeken op dit moment veel illustraties van de
hoofdpersonages op de omslagen. Foto’s zien we voornamelijk bij thrillers, bij alle andere boeken zijn
het voornamelijk illustraties. Over de snelheid waarmee boekhandelaren de omslagen bij Young Adult
literatuur zien veranderen zeggen V. d. Z. en S. P. dat ze Young Adult niet zichtbaar sneller zien
veranderen dan andere genres. Andere genres hebben ook snel veranderende trends. Wat V. d. Z. wel
opvalt is dat voor haar gevoel Nederlandse Young Adult omslagen vaak wat jonger ogen, en nog meer
foto’s gebruiken in plaats van abstracte omslagen. Dit zou een reden kunnen zijn voor het feit dat
Nederlandse Young Adult boeken het bij haar in de winkel minder goed doen dan buitenlandse Young
Adult. Dit zou ook kunnen liggen aan het feit dat Nederlandse titels simpelweg minder bekend zijn
onder de doelgroep. De buitenlandse omslagen zien ze veel vaker langskomen op Instagram.

79

Boeken die op het moment veel verkocht worden zijn vooral van bekende auteurs zoals
Marissa Meyer, Sarah J. Maas en Tahereh Mafi. Ook Mirjam Mous is een veel verkochte auteur, al is
de doelgroep hiervoor iets jonger dan de gemiddelde Young Adult lezer. Deze boeken worden vaak op
de middelbare school voor de leeslijst gelezen. Onbekende auteurs worden al snel overschaduwd door
de bekende namen, net als dit ook bij andere genres vaak gebeurt.
S. P. benoemt dat er grote verschillen zitten tussen omslagen gericht op jongens en meisjes:
‘Jammer dat het vaak zo duidelijk jongens/meisjes is, dat is echt niet meer van deze tijd. De lezers van
YA zijn kritisch en prikken daar zo doorheen.’ Hier ziet S. P. dus kansen: een omslag dat zowel
79
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meisjes als jongens aantrekt kan misschien het grote verschil tussen de hoeveelheid jongens en meisjes
die Young Adult lezen kleiner maken. Aan de andere kant zegt boekhandelaar A. v. T. van boekhandel
Quist in Bergen op Zoom dat een overwegend roze kaft (zoals Royals van Rachel Hawkins) precies de
juiste doelgroep weet te vinden vanwege de ‘heerlijk roze prinsessenkaft’ en daardoor wel veel
verkocht wordt. A. v. T. denkt dat dit vooral komt doordat de lezer bij zo een soort omslag meteen ziet
wat hij kan verwachten, en daardoor niet teleurgesteld wordt. Een veel gehoorde klacht van
boekhandelaren is dan ook dat een omslag niet goed aansluit bij de inhoud van een boek.
Waar alle boekhandelaren het over eens zijn is dat omslagen bij de Young Adult doelgroep
belangrijker zijn dan bij andere genres. J. N. zegt hierover: ‘Ya’s letten erg op de cover, m.a.w. als ze
de cover mooi vinden kopen ze het boek.’ Ook A. v. T. denkt dat het uiterlijk van een boek bij Young
Adult veel belangrijker is dan bij andere genres zoals literatuur en spanning. Ze denkt dat dit komt
doordat jongeren en kinderen sneller worden aangetrokken door mooie omslagen dan volwassenen:
‘Een boek is voor hen om te bewaren, ze sparen er vaak voor en willen dan iets moois en blijvends
kunnen kopen. Als de boeken door ouders/grootouders e.d. cadeau wordt gedaan dan zijn zij eerder
geneigd voor de aansprekende harde kaft te gaan, ook al is deze duurder.’ Dit bevestigd de
vermoedens over het belang van boekomslagen bij Young Adult lezers, en toont meteen ook de
relevantie van dit onderzoek aan.

2.3. Young Adult boekomslagen online: wat zien we?
Voor deze analyse is gezocht naar een aantal belangrijke platformen waar de Young Adult doelgroep
van zich laat horen. Instagram is een belangrijk medium in deze context. Hier is het onderscheid
tussen het Nederlandstalige veld en het Engelstalige veld moeilijk te maken, maar het geeft ons nog
steeds een accuraat beeld van de online activiteiten van de doelgroep. Op Facebook zijn een aantal
Young Adult discussiegroepen en blogs die actief gebruikt worden. Sommige lezers hebben een eigen
blog, waar ze recensies plaatsen en discussies starten over boeken. Voor deze trendanalyse is gekeken
naar een aantal van de grootste van die pagina’s, blogs en groepen. Er is bewust niet gekeken naar
pagina’s van uitgeverijen en boekhandels, omdat deze berichten niet door de lezers geplaatst worden,
maar door partijen die belang hebben bij de verkoop van bepaalde boeken. Er zijn uiteraard nog veel
meer online platformen waar de lezers actief zijn, zoals Goodreads, Hebban en Booktube. De
verwachting is echter dat deze platformen veel minder gebruikt worden, en dus een minder
representatief beeld geven van de online activiteiten van de doelgroep. Er is voor deze analyse daarom
gefocust op Facebook, Instagram en blogs. Welke boeken zien we veel voorbij komen? Worden er
opmerkingen geplaatst specifiek over de omslagen?
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Instagram
Op Instagram kunnen alleen maar foto’s geplaatst worden, met een korte bijpassende tekst. Dit kan
door anderen ‘leuk gevonden’ worden, maar er kunnen ook reacties geplaatst worden. De foto’s die
onder de hashtags #Bookstagram en #YoungAdultbooks worden geplaatst zijn veelal foto’s van boeken
die men aan het lezen is, of bijvoorbeeld net aangeschaft heeft. Soms wordt er een vraag bij gesteld,
zoals: Wie heeft dit boek al gelezen? Wat opvalt is dat er veel foto’s worden geplaatst van boeken,
boekenkasten of bankjes waar vandaan gelezen wordt. De focus ligt op mooi, knus, gezelligheid in
combinatie met boeken. Lezen wordt als een ‘way of life’ gezien, een beetje ‘nerdy’ maar daardoor
juist weer hip. Regelmatig zien we foto’s voorbij komen van een kop koffie of thee bij een boek.
Verder worden de foto’s opgeleukt door middel van allerlei accessoires, zoals bloemen, kaarsen en
gekleurde kleedjes. Ook worden er veel ‘fan-attributen’ gebruikt, zoals kleine Harry Potter
actiefiguurtjes of boekenleggers van bepaalde series. Ook huisdieren en boekenkasten (dit wordt een
‘shelfie’ genoemd) zijn erg populair. De belangrijkste boodschap die op Instagram verkondigd lijkt te
worden is: Lezen is leuk! Het liefst zo veel mogelijk, en iedereen mag weten wat ik aan het lezen ben.
De boeken worden op een zo artistiek mogelijke manier gefotografeerd. Er wordt duidelijk nagedacht
over de compositie en kleuren die we op de foto’s zien.
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Wat opvalt aan de boekomslagen op Instagram is dat we veel kleur zien. In de boekenkasten of
stapels met boeken op foto’s worden zoveel mogelijk omslagen met felle kleuren bij elkaar gelegd.
Alle kleuren van de regenboog zijn hier te vinden. In contrast met deze kleuren zien we ook veel
donkere omslagen, vaak bij spannende boeken of fantasy verhalen. Deze omslagen worden dan vaak
wel weer omringd door gekleurde accessoires. Grote lettertypes en korte titels hebben de overhand.
Bijna schreeuwerige omslagen worden het meeste op de foto gezet, ze vallen op. Verder zien we
vooral illustraties op de omslagen, vrijwel geen foto’s. Er lijken twee soorten omslagen populair te
zijn: Sprookjesachtige, mysterieuze omslagen versus kleurrijke, strak vormgegeven omslagen. De
sprookjesachtige omslagen hebben vaak een krullerig lettertype en veel verschillende elementen.
Illustraties en patronen, tierelantijntjes en gouden randjes zijn hier veel aanwezig. Het andere type
omslag heeft rechte, strakke letters en effen kleuren. Sobere illustraties met een moderne uitstraling
sieren deze omslagen
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Het is duidelijk dat de boekomslagen op Instagram zeer belangrijk zijn. Dit hele forum draait
om foto’s veelal met boeken in de hoofdrol. Tijdens mijn zoektocht op Instagram kwam ik zelfs een
hashtag tegen: #boughtbecauseofthecover: gekocht vanwege het omslag. Foto’s die hier geplaatst
worden hebben vaak een kaartje met deze tekst op de foto staan, deze komt uit de ‘Bookstagram
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cards’, gemaakt door Blossom Books. Dit is een setje met kaartjes met inspirerende teksten, te koop in
boekhandels, speciaal gemaakt voor foto’s op Instagram. Ook dit laat zien dat het maken van deze
foto’s een hype is, waarbij boekomslagen van cruciaal belang zijn. Het uiterlijk van boeken is voor de
Young Adult lezers dus enorm belangrijk.
Facebook
Op Facebook zijn een aantal grote discussiegroepen over Young Adult boeken, die gericht zijn op het
Nederlandse taalgebied. De drie grootste zijn: Young Adults boeken en series, Wonderland Young
Adult & New Adult boeken, Films, Series! en Young Adult Fiction (boeken, films en andere fandoms).
In deze groepen worden net als op Instagram veel foto’s gedeeld, maar ook veel vragen gesteld en
discussies gestart. Vragen die gesteld worden zijn bijvoorbeeld: Welk boek ga jij dit weekend lezen?
Wat zijn boeken die je echt gelezen moet hebben? Wie
heeft dit nieuwe boek al gelezen? enz. We zien hier veel
dezelfde soort boeken langskomen als op Instagram.
Interessant aan deze groepen is dat er discussies en
gesprekken ontstaan, ook over boekomslagen. Instagram
wordt vooral gebruikt om te laten zien wat men leest, op
Facebook wordt echt gepraat over de boeken. Hier zien
we dus eerder discussies over omslagen voorbij komen en
over wat men wel en niet mooi vindt. Vooral originele
omslagen versus nieuwe, Nederlandstalige omslagen zijn
vaak het onderwerp van discussie. Vaak zijn lezers
verontwaardigd over het feit dat een uitgeverij ervoor
gekozen heeft een ander omslag te maken, het originele
was toch mooi? Ook positieve reacties komen naar voren,
waarin de nieuwe omslagen geprezen worden. Iedereen
mag zijn of haar mening geven.
Op Facebook zien we verder vooral veel
enthousiaste reacties over nieuwe boeken die zijn
uitgekomen of over boeken die nog moeten uitkomen. De
boeken die hier langs komen zijn er ontelbaar veel, hier is
geen trend in te ontdekken. Wel zien we, net als in de
boekhandels veel hardcovers en veel fantasy voorbij komen. 82
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Blogs
Er zijn online ontelbaar veel blogs te vinden van enthousiaste Young Adult lezers. Sommige worden
bijna niet gelezen, andere wel. Grote namen met veel volgers zijn bijvoorbeeld Zon en Maan, Nerdy
Geeky Fanboy en Adorable Books. Deze bloggers hebben grote invloed op de doelgroep, wat zij
bespreken is representatief voor een grote groep lezers. Voor deze analyse is het uiteraard het meest
interessant om te kijken welke boeken deze bloggers bespreken, en of ze een mening geven over de
omslagen van deze boeken.
Zon en Maan is een meisje van 28 jaar dat enorm fan is van Young Adult en fantasy boeken.
Ze heeft een eigen website waar ze recensies, blogs, leestips etc. op plaatst. Daarnaast is ze actief op
Instagram, Facebook en Twitter. Op haar website
kunnen we de boeken die ze besproken heeft
sorteren op titel, auteur, uitgeverij, genre en op
datum van plaatsing. Voor deze analyse kijken
we naar de meest recent besproken boeken. De
omslagen die we hier zien zeggen ons niet veel
over de voorkeuren van Zon en Maan. Het zijn
allemaal totaal verschillende omslagen, hier is
geen duidelijke lijn zichtbaar. Dit is niet erg
verrassend, als bekende blogger krijgt ze
waarschijnlijk veel leesexemplaren opgestuurd
van uitgeverijen die hopen dat ze een positieve
recensie schrijft. De boeken die ze leest heeft ze
dus niet perse altijd zelf uitgekozen. Wat ook
opvalt is dat de boeken die ze bespreekt, niet altijd recent uitgekomen titels zijn. Soms zit er een
ouder boek tussen, dat ze altijd al had willen lezen. De omslagen van deze boeken zijn dan niet
helemaal relevant voor deze analyse: hier kijken we naar de meest recente boekomslagen. Tijdens het
bezoeken van de website van Zon en Maan stuitte ik op iets interessants: ze plaatst filmpjes of
artikelen over boekomslagen, een rubriek die ze Omslag Ontleed noemt: ‘Bij Omslag Ontleed vertel ik
aan de hand van het omslag van een boek wat deze al vertelt over de inhoud ervan, nog voor je het
boek gelezen hebt.’ In deze rubriek bespreekt Zon en Maan regelmatig een boekomslag om te laten
zien hoe veel dit kan vertellen over de inhoud. Ze gaat hierin niet alleen in op de esthetische kanten
van een omslag, maar ook op de functie en betekenis van bepaalde elementen. Zo vertelt ze over een
omslag met een grote zandloper op de voorkant: ‘Wisten jullie dat een zandloper een heel belangrijk
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symbool is voor de dood?’ Ze laat haar lezers hierdoor bewust nadenken over de betekenissen en
symbolen van een omslag. 83
Nerdy Geeky Fanboy is een jongen van 22 jaar die blogs en recensies schrijft over Young Adult,
Fantasy en Anime. Hij was voorheen een boekentijger (promotiemedewerker) van het team van Best
of YA. De boeken die hij recent besproken
heeft vertonen iets meer overeenkomsten
dan bij Zon en Maan, al blijven dezelfde
argumenten van kracht over de redenen van
zijn keuzes. We zien hier weer dezelfde
twee soorten omslagen die we op Instagram
ook al zagen: Ofwel mysterieuze,
sprookjesachtige omslagen (voornamelijk
fantasy), ofwel strak vormgegeven,
kleurrijke omslagen met een opvallend,
simpel lettertype. Verder heeft Nerdy
Geeky Fanboy niet veel te zeggen over de
omslagen. Hij benoemt wel eens iets over
een mooi omslag, of een nieuw omslag
maar gaat hier niet dieper op in. Hij
organiseert ook leesclubs, en bij de
beschrijvingen van deze bijeenkomsten worden de omslagen wel besproken. Verder is Nerdy Geeky
Fanboy veel meer gericht op de inhoud van de verhalen en zijn recensies gaan niet over het uiterlijk
van de boeken. Toch zal het wellicht al invloed hebben dat hij bij elke recensie meerdere foto’s plaatst
van de boeken. 84
Adorable Books is een blog die gemaakt wordt door vier jonge meiden. Ze trekken
maandelijks 26.000 unieke bezoekers en bespreken grotendeels Young Adult boeken, naast andere
genres zoals literatuur en romans. Ze hebben een eigen website, en zijn ook actief op Instagram,
Facebook, Twitter en Youtube. Ze plaatsen onder andere regelmatig een rubriek over omslagen:
Original vs. Dutch covers. Hierin beschrijven ze twee verschillende omslagen van hetzelfde boek: van
het origineel, en van de Nederlandse vertaling. Vervolgens geven ze hier een oordeel over: welk
omslag is het mooiste? Opvallend is dat de meiden van Adorable Books bijna altijd voor het
Nederlandse omslag kiezen. Ze lijken erg trouw te zijn aan de Nederlandse uitgeverijen en weten vaak
door middel van onderbouwde argumenten uit te leggen waarom ze de keus van de uitgeverij
begrijpen om voor een ander omslag te kiezen. Lezers van de blog kunnen hierop reageren en hun
83
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eigen mening geven. We zien hier vooral heel veel positieve reacties, en weinig lezers die het oordeel
tegenspreken.
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Hoofdstuk 3 - resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het groepsinterview en de enquête uiteengezet. In de
bijlagen zijn de volledige voorbereiding en uitwerking van het groepsinterview te vinden, evenals de
(digitale) lijst met vragen en resultaten verwerkt in grafieken en tabellen van de enquête. Er wordt bij
de beschrijving van de resultaten telkens verwezen naar deze bijlagen. De enquête is gemaakt en
verstuurd vanuit Google forms. De resultaten zijn vervolgens vanuit Google forms en Microsoft Excel
verwerkt. Op deze manier kunnen verschillende grafieken met elkaar gecombineerd worden, hetgeen
voor interessante inzichten zorgt.

3.1. De doelgroep

De doelgroep van Young Adult literatuur zijn jongeren die zich qua leesgedrag en -voorkeur bevinden
tussen kinderboeken en volwassenenliteratuur in. Over de leeftijd van deze jongeren is niet iedereen
het eens. Zo hebben bij Best of YA de redactie en de marketeers hier een verschillende mening over.
De redactie richt zich bij het maken van omslagen vooral op de leeftijdsgroep 15 tot 19 jaar. De
marketingafdeling richt zich juist op jongeren tussen de 19 en 25 jaar, omdat deze het meest actief zijn
online: ‘Dat is volgens de Facebook statistieken de grootste doelgroep. Dat zijn de meeste mensen die
ons volgen.’86 Van deze groep krijgen ze dan ook vaak feedback en weten ze goed wat ze willen. Van
de jongeren van 15 tot 19 jaar is dit veel minder zichtbaar. De redactie vertelt dat ze bij het maken van
een boekomslag niet heel gericht kijken naar of het voor jongere of oudere lezers bedoeld is, dit gaat
grotendeels gevoelsmatig:
‘Dat hangt van verschillende dingen af, bijvoorbeeld van hoe oud de personages zijn, het taalgebruik
en de omvang van het boek. Maar je hebt al vrij snel een idee van in welk segment het ongeveer zit. Bij
YA hebben we dan de iets jongere YA en de richting crossover boeken. Dat heb je dan wel een beetje
in je achterhoofd als je met het omslag bezig bent, maar dat gaat eigenlijk wel vanzelf he?’87
Uiteindelijk is de doelgroep die de uitgeverij aanhoudt dus vrij breed. Ook boekhandelaren
zien dat de doelgroep veel groter is dan de leeftijden die eraan gehangen worden. Er zijn ook veel
volwassenen die Young Adult lezen.88 Daarbij is het zo dat kinderen vaak een leeftijdscategorie hoger
lezen dan waar ze eigenlijk invallen met hun leeftijd. De groep 12 tot 15-jarigen leest dus ook graag
Young Adult.
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Voor dit onderzoek gaan we uit van een zo breed mogelijke definiëring van de doelgroep. We
kijken naar de leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar, maar sluiten lezers buiten deze leeftijden niet uit.
De verwachting is dat het overgrote deel van de lezers vrouwelijk is. Dit zien we online en in
de boekhandels. Ook klopt dit met het feit dat jongens minder lezen dan meisjes, dit zien we ook al bij
volwassenen: de grootste groep consumenten in de boekhandel zijn vrouwen van middelbare leeftijd.
De doelgroep bestaat uit jongeren die opgegroeid zijn met het internet en alle mogelijkheden hiervan.
Online winkelen is voor hen heel gewoon, de verwachting is dat de boekhandel niet door iedereen
bezocht wordt. Ook in het onderwijs is deze doelgroep gewend alles op de computer te kunnen
opzoeken, zoals informatie over boeken. Facebook, Instagram en Twitter worden door hen veel
gebruikt en zijn onderdeel van het dagelijks leven.
Over het algemeen zijn Young Adult lezers enthousiaste lezers. Lezen is voor hun een ‘way of
life’, zoals uit de analyse van de online activiteiten blijkt. Ze delen graag met vrienden en vriendinnen
wat ze lezen, plaatsen hun mening op het internet en lezen vooral heel erg veel. Ze houden
bijvoorbeeld een boekendagboek bij, lenen boeken aan elkaar uit en gaan naar de bibliotheek. Onder
de doelgroep horen ook lezers die minder vaak lezen, maar wel enthousiast zijn over wat ze lezen.
Hier vallen de meeste scholieren onder, die moeilijker te motiveren zijn om te lezen. De verwachting
is dat de doelgroep zowel Engels- als Nederlandstalige Young Adult leest. Zoals we in de analyses al
zagen zijn een groot deel van de Nederlandse Young Adult boeken vertalingen. Op Instagram en
Facebook komen de originele boeken al veel voorbij, en soms laat de Nederlandse vertaling nog even
op zich wachten. Engelse boeken zijn makkelijk te verkrijgen, en vaak ook nog eens goedkoper. De
meeste jongeren hebben geen problemen met lezen in het Engels, het onderwijs in Nederland zorgt
ervoor dat kinderen vanaf jonge leeftijd al gewend zijn om in het Engels te lezen.

3.2. Groepsinterview
Voor dit onderzoek is een groepsinterview gehouden met een groepje Young Adult lezers, vier
vrouwelijke scholieren van 14 en 15 jaar. Bij het uitkiezen van de geïnterviewden is gezocht naar
enthousiaste lezers die binnen de doelgroep van Young Adult literatuur vallen. Er is gelet op:
enthousiasme, niveau van lezen en frequentie van lezen. Vanuit mijn kennissenkring kwamen vier
meiden naar voren. Vier vriendinnen die bij elkaar in de klas zitten, in 3 VWO. Ze lezen dagelijks en
praten hier onderling veel over. Ze lezen vrijwel alleen maar Young Adult literatuur, behalve als ze
iets anders moeten lezen voor school. Tijdens dit interview is gevraagd naar de smaakvoorkeuren van
de doelgroep met betrekking tot boekomslagen en waar men op let bij het kopen en/of lezen van een
boek. De informatie die in dit interview verzameld wordt is gebruikt bij het samenstellen van een
enquête om de smaakvoorkeuren van de doelgroep op een breder vlak te kunnen testen. Een uitgebreid
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verslag van dit interview is te vinden in de bijlage. Doordat verschillende respondenten gezamenlijk
geïnterviewd worden ontstaat interactie tussen hen, waardoor meer informatie naar boven komt dan bij
een individueel interview. Bij het groepje enthousiaste scholieren ontstonden levendige gesprekken,
waardoor veel informatie verzameld kon worden.
Aan de hand van een aantal inleidende vragen werd vastgesteld wat voor soort lezers de
geïnterviewden zijn en hoe ze in de doelgroep passen. Op de vraag of ze ook wel eens e-books lazen
antwoorden alle vier dat ze het liefst een papieren boek vast hadden. Omdat boekomslagen in eerste
instantie voor papieren boeken ontworpen worden, en e-books voor dit onderzoek niet relevant zijn, is
hier niet op doorgevraagd. Over online activiteiten hadden de meiden niet veel te vertellen. Ze deden
zelf niet aan bookstagram, ze lazen wel eens blogs of zochten informatie over boeken online, maar
dragen hier niet actief aan bij. Dit is in lijn met wat de marketingafdeling van Best of YA al vertelde:
vooral de wat oudere groep, vanaf 19 jaar is online heel erg actief. Recensies moeten de
geïnterviewden vooral voor school lezen, al vinden ze dit wel leuk en nuttig. Hier kiezen ze een boek
meestal niet op uit, tenzij het een heel goede recensie is.
De meiden gaan graag naar de boekhandel. Ze laten zich hier inspireren en kopen ook wel
eens een boek. Dit kan helaas niet te vaak, boeken zijn duur. Ze lezen ook veel boeken die ze krijgen
of lenen van familie, ouders of vriendinnen. De bibliotheek is niet zo heel populair, al gaan ze hier ook
wel eens naartoe. Als ze op zoek gaan naar een boek, in de boekhandel of de bibliotheek, lopen de
meiden altijd als eerste naar de Young Adult kasten. Als ze hier niks kunnen vinden, kijken ze verder
bij de volwassenen boeken. Het leuke aan de Young Adult boeken vinden ze dat ze op hun eigen
leeftijd gericht zijn. Activiteiten die te maken hebben met boeken bezoeken ze eigenlijk niet, ze praten
er wel veel over met vriendinnen. YALfest is wel bekend onder de meiden en dit is iets waar ze
allemaal erg enthousiast over zijn. Ze zijn er nog nooit geweest, maar in de toekomst zouden ze dit wel
willen.
Engels- of Nederlandstalige boeken worden door elkaar gelezen. Het maakt de geïnterviewden
eigenlijk niet zoveel uit in welke taal ze lezen, wel vinden ze soms vertalingen minder mooi om te
lezen dan de oorspronkelijke tekst. Daartegenover vinden ze lezen in het Nederlands soms toch net iets
makkelijker, en zouden ze dit eerder voor de ontspanning kiezen. Voor school moeten ze altijd in het
Nederlands lezen, van een Nederlandstalige auteur.
Toen het gesprek over omslagen ging, werd al vrij snel duidelijk dat de meiden vooral heel
duidelijk wisten wat ze niet mooi vonden aan een omslag: bijvoorbeeld een foto van een persoon,
teveel meisjesachtige kleuren of kinderachtige afbeeldingen. Over wat ze mooi vinden waren ze iets
minder duidelijk. Vooral illustraties doen het op het moment goed: de meiden waren hier het meest
enthousiast over. Verder doen ‘mooie’ kleuren zoals rood en turquoise/groen het goed, net als een
bijzonder lettertype. Originaliteit is het belangrijkst en de meiden zijn het erover eens dat een omslag
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moet opvallen, willen ze het in de boekhandel uitkiezen. Een mooi omslag kan een reden zijn om een
boek op te pakken, als het verhaal ze dan aanspreekt zouden ze het wel kopen. Een boek dat er leuk
uitziet, willen ze sneller lezen dan een boek dat er saai uitziet. Ze pakken nooit een boek op dat er te
kinderachtig uitziet, maar een boek moet ook niet te duidelijk een boodschap willen overbrengen. Van
boeken met personen op de foto en een titel zoals ‘webcamgirl’, waarmee meteen duidelijk is dat er
een soort waarschuwing in het verhaal zit, gruwen deze meiden. Als het gaat om spannende boeken
worden foto’s eerder geaccepteerd, vooral omdat het dan wel meteen duidelijk is dat het om een
spannend boek gaat. Foto’s mogen wel, maar liever geen gezichten van heel dichtbij.
Na deze vragen zijn een aantal omslagen getoond en is gevraagd om deze te vergelijken. De
afbeeldingen van deze omslagen zijn te vinden in de bijlage, hieronder een schema met uitspraken.
Dezelfde omslagen zijn in de enquête opgenomen.

Omslag

Uitspraken

Royals 1

‘iets te roze, te

‘Ik vind deze

‘Ik vind deze juist

‘Deze heeft

(nieuw)

stereotype

mooier,

kinderachtiger’

een kroontje,

meisjesachtig’

omdat ik het

en deze heeft

design

bijzondere

mooier vind.’

letters’

Royals 2

Stemmen

‘Deze is

‘Ik vind het

‘Ik vind die glitters

‘Ik zou het

toegankelijk’

lettertype van

niet zo’

zelf niet echt

haar naam

4

0

uitkiezen’

wel leuk’

Zij en ik 1

‘deze is wel echt

‘de kleuren

‘Ik vind de titel

‘Die zou ik

(nieuw)

mooier’

zijn mooier’

‘Zij en ik’ wel

wel willen

mooi’

lezen’

4
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‘Ik vind die met

‘Ik vind dit

‘Deze foto kan nog

(Titel Odd de foto ook wel

omslag wel

wel, maar als je

stoerder ofzo’

alleen het gezicht

Zij en ik 2

one out)

mooi hoor’

0

hebt zou het niet
mooi zijn’

Oog om

‘Deze is echt veel ‘Ik vind deze

oog 1

mooier’

3

echt heel

(eerste

mooi, die

versie)

andere niet’

Oog om

‘Die is zo donker

‘Deze is wel

‘Ik vind de foto

‘Deze lijkt

oog 2

enzo’

duidelijker,

niet zo mooi’

me ook wat

waar het boek

minder

over gaat’

modern’

1

Als afsluiting van het gesprek krijgen de meiden een goodiebag, met hierin voor allemaal een boek.
Als laatste heb ik gevraagd of ze me kunnen vertellen wat ze van de omslagen van deze boeken
vinden. In het volgende schema een aantal uitspraken waaraan afgelezen kan worden wat voor soort
oordelen de meiden geven.

Positief

Negatief

Algemeen

‘Deze foto is wel mooi’

‘Deze trekt me niet echt ‘Hij valt op’
aan’

‘Leuke kleur’ ‘Mooie kleuren’ ‘Wel een ‘Wel heel

‘Past heel goed bij het boek’

mooie kleur’

‘Past denk ik wel goed bij het

meisjesachtig’

boek’
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‘Leuk met die letters’ ‘Mooi lettertype’

‘Een beetje

‘Dit boek wil ik lezen’ ‘Deze

‘Die letters met haar naam zijn zo

kinderachtig’

wil ik lezen!’ (omdat ze het

mooi’
‘Mooie tekening’ ‘Mooi plaatje’

boek al kenden)
‘Ik zou deze misschien

‘Waar gaat het over?’

niet kopen’

‘Heel vrolijk’

‘Leuke vlinders’

‘Deze vind ik niet zo

‘Ik ben benieuwd waar het

mooi’

over gaat’

‘Dit is misschien een
jongensboek’

‘Deze is mooi!’ ‘Leuk’ ‘Heel erg mooi’

‘Een beetje sprookjesachtig’

De resultaten uit dit interview zijn gebruikt bij het opstellen van de enquête. Met name is gefocust op
de volgende elementen: Kleuren, lettertype, foto’s, illustraties, genre-categorisatie (kun je zien wat
voor soort boek het is?), meisjes/jongens-typeringen, vormgeving.

3.3. Enquête
Om te bepalen hoeveel respondenten nodig zijn voor een enquête is het allereerst nodig om te bepalen
hoe groot de populatie is. Nu is het vrijwel onmogelijk om te meten hoeveel Young Adult lezers er
zijn. Vanuit de uitgeverij en boekhandel wordt gericht op leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld 15 tot 25),
maar in werkelijkheid zijn er veel meer mensen, uit verschillende leeftijdsgroepen, die Young Adult
lezen. Daarnaast is het niet zo dat alle jongeren automatisch Young Adult lezen, of überhaupt graag
lezen. Voor dit onderzoek is daarom uitgegaan van een populatie van 20.000 mensen, en aan de hand
hiervan een steekproef berekend. Bij een populatie groter dan 20.000 verandert er in de steekproef
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namelijk nauwelijks iets.89 Voor een eerlijk resultaat zijn, na berekening met een steekproefcalculator,
377 respondenten nodig. Hierbij is een foutmarge aangehouden van 5%, wat betekent dat er bij dit
aantal respondenten, 95% van de resultaten betrouwbaar is.90
De vragen voor de enquête zijn opgesteld naar aanleiding van de resultaten van het
groepsinterview en bestudering van de literatuur uit het theoretisch kader. De enquête is grofweg
ingedeeld in drie delen: vanuit de redactie van Best of YA zijn drie casussen geleverd met twee
verschillende omslagen, en de vraag: welke vind je het mooist? Dit is het eerste onderdeel van de
enquête. Als tweede onderdeel zijn een aantal vragen gesteld over wat voor soort lezer de respondent
is: geslacht, leeftijd en de hoeveelheid boeken die gelezen worden zijn hiervoor van belang. Als laatste
onderdeel zijn vragen gesteld over het leesgedrag en selectieproces van de respondenten: waar letten
ze op bij het kopen van een boek en wat vinden ze mooi aan een omslag? Vanwege het aantal
respondenten dat nodig is, is ervoor gekozen om geen open vragen te stellen. Het zou niet mogelijk
zijn om alle antwoorden te verwerken, gezien de tijd en ruimte die er is voor dit onderzoek.
Verspreiding van de enquête gebeurde voornamelijk via social media: Facebook is het ideale
forum om de juiste doelgroep te bereiken. Best of YA deelde de enquête op hun eigen pagina.
Daarnaast zijn een aantal middelbare scholieren en boekhandelaren gevraagd om de enquête in te
vullen en rond te sturen. Om de respondenten te stimuleren worden twee boeken vanuit Best of YA
verloot. De enquête heeft online gestaan gedurende een periode van vier weken. In deze periode is hij
meerdere keren opnieuw gedeeld in verschillende groepen, waar met name Young Adult lezers aan
deelnemen. Na vier weken waren er 911 respondenten, meer dan het dubbele dan nodig was voor de
steekproef, en is de enquête gesloten. In de bijlage is de lijst met vragen en reacties op de enquête te
vinden. Met het verspreiden van de enquête is vooral gericht op jongeren die al affiniteit hebben met
(Nederlandstalige) Young Adult. Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag willen we weten
wat de smaakvoorkeuren van Young Adult lezers in Nederland zijn: er is dan ook gezocht naar deze
lezers. Omdat de leeftijden uiteen lopen is bij het verspreiden gelet op groepen die gaan over Young
Adult boeken, en niet geselecteerd op leeftijd. In de omschrijving van de enquête is geopend met de
vraag: ‘lees jij graag Young Adult?’ om hiermee al meteen de juiste doelgroep aan te spreken. Om niet
alleen maar te focussen op een groep die al uitgeverijen en boekhandels volgt, zijn er ook middelbare
scholieren en docenten via email benaderd om de enquête in te vullen.

89
90

Alles over marktonderzoek
Corpos
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3.3.1. Hypotheses en vraagstelling

Voordat de enquête is opgesteld, heb ik al literatuuronderzoek gedaan en een groepsinterview
gehouden over het onderwerp. Hier zijn een aantal verwachtingen en aannames uit voortgekomen, die
aan de hand van de enquête getoetst worden.
Over de drie casussen vanuit Best of YA is de verwachting dat men grotendeels de voorkeur
zal hebben voor het nieuwste omslag (bij twee van de drie casussen is dit de Nederlandse vertaling, bij
de derde casus zijn het beide Nederlandse omslagen), gemaakt door Best of YA. Zij hebben deze
omslagen gemaakt speciaal gericht op de doelgroep, omdat ze dachten dat het originele omslag hier
niet goed genoeg bij paste. Gezien de ervaring en expertise van het team van Best of YA is de
verwachting dat de doelgroep voor deze omslagen zal kiezen.
De verwachting is dat het overgrote deel van de respondenten vrouwelijk zal zijn, in de
leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar. Dit is met name gebaseerd op de ervaring van het team van Best of YA:
dit is voor hun de grootste groep consumenten en de meest actieve groep online. Ook boekhandelaar
Anouk van der Zee (Bek, Boeken & Bijzonders) ziet bij haar in de winkel vooral vrouwen die
geïnteresseerd zijn in Young Adult. Dit kwam ook al naar voren in de analyse van de doelgroep.
Verder is de verwachting dat veel van de respondenten ‘veel-lezers’ zijn: met meer dan 20 boeken per
jaar, waarvan het grootste deel Young Adult boeken zijn. Dit is vooral de verwachting omdat met het
verspreiden van de enquête hier ook de focus op ligt: een doelgroep die graag en veel leest, en zich al
bezighoudt met Young Adult. Op de vraag wat Young Adult volgens de respondenten is, zal naar
verwachting worden geantwoord ‘boeken met jongeren in de hoofdrol’ en ‘boeken voor jongeren
vanaf 15 jaar’. De hypothese is dat de lezers wel weten wat ze lezen en wat het genre inhoudt. Bij de
vraag welke genres graag gelezen worden is de verwachting dat met name fantasy, spanning en
romantiek populair zullen zijn. Dit zijn ook genres die op dit moment veel in de winkels liggen, zoals
uit de analyse blijkt.
Bij de keuze van een nieuw boek is de verwachting dat de respondenten zich vaak laten leiden
door het omslag. In het theoretisch kader is aangetoond hoeveel invloed een omslag heeft op het
keuzeproces, de hypothese is dus dat dit bij deze doelgroep ook het geval is. Verder is de verwachting
dat de achterflaptekst grote invloed heeft, en het advies van vrienden en vriendinnen. Interessant is om
te zien hoe groot de invloed is van online platforms bij het kiezen van een boek: laat de doelgroep zich
ook inspireren door Instagram of recensies en aanbevelingen online?
Uit de analyse van wat er nu in de winkels ligt kwam naar voren dat er steeds meer hardcovers
te vinden zijn. Daarom is de vraag gesteld of men liever een hardcover of een paperback leest, of dat
dit eigenlijk helemaal geen invloed heeft. De hypothese hierbij is dat men liever een hardcover heeft,
omdat dit past bij het beeld van een zo mooi mogelijk omslag.
45

Over de online activiteiten van de doelgroep is nog niet veel bekend. We weten dat de
doelgroep heel erg actief is op allerlei verschillende platformen, en dat onder andere Instagram op dit
moment populair is. Of dit daadwerkelijk zo is, of dat dit slechts een groepje ‘hardcore-lezers’ is, moet
nog duidelijk worden. De enquête wordt grotendeels via Facebook verspreid, dus de verwachting is
dat de respondenten hier in ieder geval actief zijn. Uit het groepsinterview kwam hierover niks naar
voren, omdat deze meiden allemaal niet actief zijn op deze online forums.
Uit het groepsinterview kwamen een aantal elementen naar voren die men mooi, of juist niet
mooi vond. Deze elementen zijn ook in de enquête bevraagd. De verwachting is dat de resultaten
hiervan grotendeels overeen zullen komen met wat de geïnterviewden uit het groepsinterview mooi
vinden. Hiernaast is de verwachting dat er veel eigen antwoorden bij zullen komen. De elementen die
bevraagd worden zijn vrij specifiek, en veel respondenten zullen een toevoeging willen doen. Dit is
extra interessant voor de resultaten, zo kan vastgesteld worden of er nog meer belangrijke kenmerken
zijn die wellicht in het groepsinterview niet naar voren kwamen. De hypothese is dat er een aantal
extremen uit zullen komen: elementen die de doelgroep écht mooi vindt, of écht niet mooi vindt.
Als laatste onderdeel van de enquête worden een aantal vragen gesteld over wat men
belangrijk vindt aan een boekomslag. Hoe duidelijk moet het genre zichtbaar zijn? En hoe belangrijk
is het dat een boek mooi in de boekenkast staat, of op de foto voor op Instagram? De respondenten
kunnen op deze vragen antwoorden door te kiezen voor 1 t/m 5: waarbij 1 heel erg belangrijk is en 5
niet belangrijk. Voor deze vragen is het heel interessant om te kijken naar verschillen in
leeftijdsgroepen: de hypothese is dat de jongere leeftijdsgroepen het bijvoorbeeld belangrijker vinden
dat een omslag fotogeniek is, dan de oudere leeftijdsgroepen.

3.3.2. Resultaten

In de bijlage is een overzicht te vinden van alle vragen met bijbehorende resultaten, verwerkt in
grafieken en tabellen. In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving van de resultaten gegeven, en deze
worden vergeleken met de hypotheses. Resultaten die opvallen en afwijkingen worden nader
besproken in een analyse van de resultaten.
Deel 1: drie casussen vanuit Best of YA.
Om de respondenten nieuwsgierig te maken en alvast aan het denken te zetten over boekomslagen
begint de enquête met drie voorbeeldcasussen. De eerste casus laat twee boekomslagen van het boek
Zij en ik van Nic Stone zien. Het eerste omslag is die van het originele, Engelstalige boek (met als titel
Odd one out), het tweede omslag is het Nederlandse, aangepaste omslag hiervan. De vraag is: Welk
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omslag vind je het mooist? Van de respondenten kozen 248 (27,2%) personen voor omslag 1 en 663
(72,8%) voor omslag 2. Een overduidelijke meerderheid dus voor het nieuwe, Nederlandstalige
omslag. Dit was ook al de verwachting: Best of YA heeft dit omslag gemaakt speciaal gericht op de
Nederlandse Young Adult lezer. De meiden uit het groepsinterview kozen ook voor dit omslag, met
name vanwege de mooie illustraties en kleuren.

De tweede casus laat twee boekomslagen van het boek Oog om oog van Buddy Tegenbosch
zien. Dit is een Nederlandse auteur die al meerdere boeken bij Best of YA heeft uitgegeven. Het eerste
omslag is een herdruk met een nieuw omslag, uit 2018. Het tweede omslag is het oorspronkelijke
omslag, uitgegeven in 2015. Best of YA heeft ervoor gekozen om bij de herdruk een nieuw omslag te
maken zodat het boek in dezelfde stijl herkenbaar is als andere boeken van deze auteur. Ook werd het
boek met het originele omslag niet zo goed verkocht als verwacht. De vraag is: Welk omslag vind je
het mooist? Van de respondenten kozen 470 personen (51,6%) voor het eerste omslag van de herdruk.
441 personen (48,4%) kozen voor het tweede, originele omslag. De meningen zijn dus erg verdeeld
over deze omslagen, en niet volgens verwachting.
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De derde en laatste casus laat twee boekomslagen van het boek Royals van Rachel Hawkins
zien. Het eerste omslag is het nieuwe, Nederlandstalige omslag, gemaakt door Best of YA. Het tweede
omslag is het originele Engelstalige omslag. De Nederlandstalige versie moest ten tijde van de enquête
nog verschijnen, en lag nog niet in de winkels. Wel is het omslag al definitief. Voor de uitgeverij is dit
dus extra interessant om te bevragen voordat er verkoopcijfers bekend zijn. De vraag is: Welk omslag
vind je het mooist? Van de respondenten kozen 767 personen (84,2%) voor het eerste, vernieuwde
omslag. 144 personen (15,8%) kozen voor het tweede, oorspronkelijke omslag. Dit is volgens
verwachting: zoals de meiden in het groepsinterview en de redactie van Best of YA ook al aangeven,
is het originele omslag te kinderachtig en niet passend bij de Nederlandse doelgroep.

Deel 2: soorten lezers
Uit de resultaten blijkt dat 90,2% van de respondenten vrouw is. Dit is volledig volgens verwachting:
zowel het team van Best of YA als boekhandelaar Anouk van der Zee gaven het al aan: de Young
Adult doelgroep is overwegend vrouwelijk. Over jeugdliteratuur is al bekend dat jongens minder
lezen, als we het hebben over Young Adult lezers blijkt dit hier dus ook.
Leeftijden zijn in te delen in vier groepen: Jonger dan 15 jaar (1,8%), 15 tot 18 jaar (24,8%),
18 tot 25 jaar (45,8%) en ouder dan 25 jaar (27,6%). De grootste groep respondenten zijn dus in de
leeftijd van 18 tot 25 jaar. Dit is geheel volgens verwachting, zoals het team van Best of YA al
voorspelde. Opvallend is de groep ouder dan 25 jaar: dit is officieel niet de doelgroep, maar toch de
tweede grootste groep respondenten. De groep jonger dan 15 jaar is zeer klein. Een belangrijke reden
hiervoor kan zijn dat deze leeftijdsgroep minder actief online is: Facebook is bij deze leeftijdsgroep
minder populair, zij gebruiken voornamelijk Instagram. Het grootste deel van de respondenten heeft
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via Facebook gereageerd. De verwachting was dat deze groep respondenten groter zou zijn, hier is
wellicht een verkeerde inschatting gemaakt.
Er zijn twee vragen gesteld over het aantal boeken dat men leest: Hoeveel boeken lees je
gemiddeld per jaar? en Hoeveel Young Adult boeken lees je gemiddeld per jaar? Dit is gedaan zodat
er vastgesteld kan worden of de respondenten ‘veel-lezers’ zijn, en of ze dan ook daadwerkelijk
Young Adult lezen. Verwachting was dat het overgrote deel van de respondenten ‘veel-lezers’ zijn, en
dit klopt ook. 58,5% van de respondenten geeft aan meer dan 20 boeken per jaar te lezen. Daarnaast
geeft 43,2% van de respondenten aan meer dan 20 Young Adult boeken per jaar te lezen. De meeste
‘veel-lezers’ zijn dus ook Young Adult fans. De andere antwoorden (0 tot 10 boeken per jaar en 10 tot
20 boeken per jaar) komen ook overeen met de verwachtingen. 25,4% van de respondenten leest 10 tot
20 boeken per jaar, terwijl 33,4% van de respondenten 10 tot 20 Young Adult boeken per jaar leest.
Deze groep zullen we de ‘gemiddelde lezer’ noemen. 16,1% van de respondenten leest minder dan 10
boeken per jaar, en 23,4% leest minder dan 10 Young Adult boeken per jaar. Dit is de kleinste groep
die het minste leest.
Om te bepalen of de doelgroep een goed beeld heeft van wat Young Adult literatuur is werd
de volgende vraag gesteld: Wat zijn volgens jou Young Adult boeken? Hier waren meerdere
antwoorden mogelijk. Zoals al werd verwacht weten de respondenten goed over wat voor soort
boeken ze het hebben: 637 personen (69,9%) antwoordde met ‘boeken voor jongeren vanaf 15 jaar’ en
588 personen (64,5%) antwoordde met ‘boeken met jongeren in de hoofdrol’. Daarnaast valt op dat er
ook 368 personen (40,4%) hebben geantwoord: ‘Fantasy-series’, terwijl andere genres zoals chicklits
en spannende boeken veel minder werden gekozen. Hier moet wel bij gezegd worden dat ‘Fantasyseries’ bijna altijd aangevinkt werd in combinatie met andere opties. Daarnaast zijn er 54 personen
(5,9%) die zeggen eigenlijk helemaal geen idee te hebben. Bij deze vraag was er de optie om ‘anders’
aan te vinken, en zelf een toevoeging te doen. Hier kwamen uiteenlopende reacties uit, waarvan een
aantal interessante uitspraken zijn: ‘Alle boeken gericht naar jongvolwassenen, vaak met jongeren in
de hoofdrol’, ‘boeken waarin een serieus onderwerp wordt aangekaart’, ‘boeken met iemand die een
obstakel moet overwinnen en zichzelf vindt in het proces’, ‘Boeken voor wat oudere jongeren met
liefde als standaard thema-onderdeel’, ‘Een verhaal waarin je het personage ziet groeien’. Er is bij het
beantwoorden van deze vraag serieus nagedacht over wat Young Adult precies is, en er zijn veel
interessante antwoorden gegeven.
Het meest populaire genre onder de respondenten is Fantasy: 748 personen (82,1%) vinden dit
leuk om te lezen, dit ligt in lijn met de vraag die hiervoor werd gesteld over wat Young Adult eigenlijk
is. Ook klopt dit met wat we in de analyses al ontdekten. Daarnaast zijn science-fiction (52,3%),
Spanning/thriller (54,7%) en romantiek (55%) erg populair. Contemporary is iets minder populair
(41,7%) maar dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat dit een vrij specifieke term is, waar
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wellicht niet iedereen bekend mee is. Aanvullende antwoorden die werden gegeven zijn bijvoorbeeld:
‘Hertellingen (van bijv sprookjes)’, ‘coming of age’, ‘dystopisch’, ‘komedie’, ‘Japanse manga’s’,
‘magisch realisme’, ‘horror’, ‘historisch’, ’biografieën’, ‘avontuur’, ‘actie’, ‘maatschappelijk
probleem’ en ‘drama’.
Bij de vraag over online activiteiten komen Facebook en Goodreads als meest populaire
platforms naar voren. 536 respondenten (58,8%) zitten in Young Adult-Facebookgroepen en 426
respondenten (46,8%) maken gebruik van Goodreads. Ook Instagram is populair: 363 respondenten
(39,8%) hebben hier een account. Daarnaast zijn er 189 personen (20,7%) die zeggen van geen enkel
online platform gebruik te maken. Overige antwoorden zijn: ‘YA leesclub’, ‘tumblr’, ‘booktube’,
‘Wattpad’, ‘nieuwsbrieven’, ‘websites van auteurs’, ‘Quizlet’, ‘Twitter’, ‘Epic reads’,
‘Boekiewoogie’, ‘Sweek.nl’ en ‘Fairyloot’. Facebook als populairste groep is volgens verwachting,
dat Goodreads zo populair is niet. De verwachting was dat Instagram naast Facebook het meest
populair zou zijn, vooral omdat dit door de uitgeverij benadrukt werd. Deze vraag laat wel zien hoe
oneindig veel verschillende online platformen er zijn. Bijna 80 % van de respondenten maakt wel
ergens gebruik van.
Het belang van een omslag wordt duidelijk bij de vraag: Als je op zoek bent naar een nieuw
boek, hoe kies je deze? Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het antwoord ‘Ik kijk naar
welk omslag me het meeste aanspreekt’ werd gekozen door 637 respondenten (70%). Nog belangrijker
vinden de respondenten de flaptekst: 787 respondenten (86,5%) laten zich hierdoor leiden. Verder
worden recensies en blogs veel gelezen (46%) en kiest men ook graag een boek van eenzelfde serie
(54,3%). Ook wordt er advies gevraagd aan vrienden en vriendinnen (36,6%) en ook wel eens aan
iemand in de boekhandel (13,4%). Instagram is niet zo populair als recensies en blogs, maar wordt ook
regelmatig geraadpleegd (23,8%). Verder zijn er maar weinig respondenten die het belangrijk vinden
of een boek een prijs heeft gewonnen (6,5%). Overige antwoorden die gegeven worden zijn: ‘boeken
die we lezen voor een boekenclub’, ‘Ik zie veel op Goodreads voorbijkomen’, ‘Facebook’, ‘book
recommendations op Youtube’, ‘Ik kijk op bol.com’, ‘Hebban’, ‘de dikte’, ‘ik lees het proloog’, ‘ik ga
er blanco in en pak gewoon iets’ ‘Ik kijk naar de top 100 beste YA boeken’, ‘nieuwsbrieven’. Wat uit
deze vraag allereerst bevestigd wordt is dat online marketing heel belangrijk is. Men laat zich, naast
het omslag en de flaptekst, bij het kiezen van een nieuw boek inspireren door recensies en blogs (zoals
Goodreads en Hebban), Instagram en Facebook. De boekhandel mag de klant nog steeds adviseren,
maar hier wordt aanzienlijk minder gebruik van gemaakt dan van bovenstaande online methodes.
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Deel 3: Boekomslagen en smaakvoorkeuren
De meeste respondenten lezen liever een hardcover (31,3%) dan een paperback (17,7%), maar
eigenlijk zegt 51% van deze personen dat het ze niets uitmaakt. In het analyse hoofdstuk zagen wel al
dat er steeds meer hardcovers in de winkel liggen, dit is in lijn met deze resultaten: hardcovers doen
het momenteel goed bij de Young Adult lezers.
Op basis van de antwoorden van de geïnterviewden in het groepsinterview zijn een aantal
elementen op een rijtje gezet die men wel of niet mooi kan vinden aan een omslag. Over deze
elementen is aan de respondenten gevraagd wat ze wel én juist niet mooi vinden. In onderstaande tabel
zijn de resultaten zichtbaar.
Wel mooi

Niet mooi

(aantal respondenten)

aantal respondenten)

Een illustratie

672 (73,9%)

64 (7%)

Een krullerig lettertype

379 (41,7%)

151 (16,6%)

Donkere kleuren

369 (40,6%)

104 (11,4%)

Veel verschillende kleuren

279 (30,7%)

214 (23,5%)

Goud en zilver

274 (30,1%)

168 (18,5%)

Een recht lettertype

264 (29%)

83 (9,1%)

Één effen kleur

243 (26,7%)

172 (18,9%)

Een foto met personen

198 (21,8%)

348 (38,3%)

Glitters

141 (15,5%)

388 (42,7%)

Een foto van de auteur

68 (7,5%)

353 (38,8%)
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Stickers

36 (4%)

502 (55,2%)

Wat hier opvalt is dat de respondenten illustraties over het algemeen mooi vinden. Meer dan zeventig
procent vindt ze mooi, tegenover slechts 7% die het niet mooi vindt. Hiertegenover doen glitters en
stickers het niet zo goed: het overgrote deel van de respondenten vindt deze niet mooi, tegenover
slechts een kleine groep die het wel mooi vindt. Ook een foto van de auteur is niet erg populair. Een
foto met personen zorgt voor verdeling. Een zeer grote groep (348 personen) vindt dit niet mooi, maar
er zijn toch nog 198 personen die dit wel mooi vinden op een omslag. Dit is niet helemaal volgens
verwachting. De meiden in het groepsinterview waren zo stellig over een foto: dit kon echt niet meer.
Hier blijkt dat er dus genoeg lezers het hier niet mee eens zijn. Over de mooiste kleuren op een omslag
worden de respondenten het niet eens. Donkere kleuren worden vaker mooi gevonden dan niet mooi,
maar een effen kleur of veel verschillende kleuren laten geen grote verschillen zien. Goud en zilver
worden niet vaak mooi gevonden, maar men is hier ook niet heel erg negatief over. Op deze vragen
kwamen zeer veel opmerkingen met ‘anders’, de respondenten wilden hier graag nog meer over kwijt.
Overige opmerkingen over wat wel mooi gevonden wordt zijn onder andere: ‘Het ligt aan het
genre’/’het is afhankelijk van het onderwerp’, ‘Boeken die ‘goedkoop’ ogen sla ik snel over’, ‘De
verschillende elementen moeten bij elkaar passen’/ ‘combinatie van dingen’, ‘Het omslag moet de
sfeer van het boek goed weergeven’, ‘patronen’, ‘sober’, ‘niet teveel kleuren door elkaar’, ‘rustige kaft
zonder verrassingen’, ‘professioneel ontworpen’, ‘ongewone keuzes’, ‘niet te cliché’, ‘minimalistisch’,
‘alles wat er grafisch oké uitziet’, ‘het moet niet te kinderlijk zijn’, ‘originaliteit in design’, en als
laatste: ‘Never judge a book by its cover’. Opmerkingen over wat niet mooi gevonden wordt zijn:
‘slecht gefotoshopte afbeeldingen’, ‘als de cover niet bij het boek past!’, ‘te kinderlijk’, ‘close-up van
een persoon’, ‘te eenvoudig’, ‘roze’, ‘filmversies’, ‘standaard stockfoto’s’, ‘slechte
kleurencombinaties’, ‘Een cover is zo belangrijk als een glimlach. Het is het eerste wat je ziet’, ‘te
veel details en frutsels’. De overige opmerkingen komen overeen met de verwachtingen: de doelgroep
is niet gecharmeerd van portretfoto’s en een omslag moet vooral origineel zijn en opvallen, zijn
algemene conclusies. Het wordt hier iets duidelijker waarom de respondenten het hier niet eens waren
over de foto’s met personen: foto’s mogen wel, maar portretfoto’s niet. Deze vraag had duidelijker
geformuleerd moeten worden om een duidelijk antwoord te kunnen krijgen.
Als laatste zijn er een aantal vragen gesteld die op volgorde van belangrijkheid gezet moeten
worden; waarbij 1 heel erg belangrijk is en 5 niet belangrijk. In de tabel in de bijlage kunnen we zien
dat 43,6% van de respondenten het belangrijk vindt dat je aan een omslag kunt zien bij welk genre een
boek hoort. Dit is volgens verwachting, en klopt met de informatie over genre-herkenning zoals in het
theoretisch kader al besproken werd. We zien hier per leeftijdscategorie geen grote verschillen. De
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twee jongste categorieën zijn iets vaker ‘neutraal’ over deze vraag, maar alle groepen zijn het erover
eens dat dit belangrijk is.
Over de stelling Een omslag moet mooi staan in mijn boekenkast zijn de meningen verdeeld.
153 personen (16,8%) vinden dit heel erg belangrijk, terwijl 180 personen (19,8%) dit helemaal niet
belangrijk vinden. Alle andere respondenten zitten hier ergens tussenin. Als we naar de verschillende
leeftijdsgroepen kijken zien we dat dit bij alle categorieën zeer verdeeld is, en er geen duidelijke
verschillen zijn tussen de ene groep of de andere. De leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar kiest het vaakst
voor belangrijk of heel erg belangrijk, maar dit is geen groot verschil met de andere categorieën.
Een mooie foto voor op Instagram is voor de respondenten geen reden om voor een omslag te
kiezen. Slechts 58 personen (6,4%) vinden dit heel erg belangrijk, terwijl 314 personen (34,5%) dit
helemaal niet belangrijk vinden. Dit is niet helemaal volgens verwachting, Instagram is op dit moment
erg populair onder jongeren en de hypothese was dat dit een grotere rol zou spelen bij het kiezen van
een boek. Wel zien we dat de leeftijdsgroepen 18 tot 25 jaar en ouder dan 25 jaar dit minder belangrijk
vinden dan de andere leeftijden. Hoe jonger de respondenten zijn, hoe vaker ze een fotogeniek omslag
wel belangrijk vinden.
Net als bij het genre zijn de respondenten het er ook over eens dat een omslag duidelijk moet
maken waar een boek over gaat. Niet alleen willen de Young Adult lezers dus weten in welke
categorie een boek valt, ze willen ook weten waar het verhaal over gaat. Het liefst zien ze dus een
omslag dat hier al iets over vertelt: 317 personen (34,8%) vinden dit belangrijk en 129 personen
(14,2%) vinden dit zelfs heel erg belangrijk. 286 personen (31,4%) weten het niet zo goed en zijn
neutraal, maar slechts 41 personen (4,5%) zeggen het helemaal niet belangrijk te vinden of je aan een
omslag kunt zien waar het over gaat. Hier zien we wel een aantal verschillen bij de verschillende
leeftijdsgroepen. De groep die jonger dan 15 jaar is zegt dit vooral belangrijk te vinden: maar liefst
68,75% vindt het belangrijk of erg belangrijk dat je aan een omslag kunt zien waar het boek over gaat.
Bij de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar is dit bijvoorbeeld maar 44,1%.
Bij de stelling Het omslag moet een mooie foto of illustratie hebben kozen 381 respondenten
(41,8%) voor belangrijk, en 170 respondenten (18,7%) zelfs voor erg belangrijk. Dit is in lijn met de
verwachtingen. De lezers van het Young Adult genre hechten waarde aan een mooi omslag, er zijn dan
ook maar weinig personen die dit niet belangrijk vinden: slechts 6,5%. Ook hier zien we weer dat de
jongste groep (jonger dan 15 jaar) deze stelling het belangrijkste vindt. Maar liefst 43, 75% vindt een
mooie foto of illustratie heel erg belangrijk, tegenover 18,33% van de leeftijdsgroep ouder dan 25 jaar.
Verder zijn hier geen opvallende verschillen te zien.
Over een bijzonder lettertype hebben de respondenten nog geen duidelijke mening. Maar liefst
327 personen (35,9%) kiezen hier voor neutraal. Dan zien we dat er verder meer personen zijn die een
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bijzonder lettertype niet belangrijk vinden (14,6%), dan wel (4,9%). Dit is niet in lijn met de
verwachtingen. Uit de analyse kwam naar voren dat we veel verschillende, bijzondere lettertypes in de
winkel zien. Ook de meiden uit het groepsinterview lieten zich positief uit over bijzondere lettertypes.
Uit de enquête blijkt dus dat de doelgroep hier een stuk minder uitgesproken over is. De verschillende
leeftijdsgroepen werpen hier geen ander licht op. Er zijn weinig opvallende verschillen in de resultaten
te vinden tussen deze groepen. Wel zien we weer dat de jongste groep (jonger dan 15 jaar) een
bijzonder lettertype belangrijker vindt dan de andere groepen.
Wat de respondenten wel weer heel belangrijk vinden is originaliteit. Een origineel omslag
wordt door maar liefst 275 personen (30,2%) heel erg belangrijk gevonden en door 371 personen
(40,7%) belangrijk. Slechts 54 personen (5,9%) zeggen dit niet belangrijk te vinden. Per
leeftijdscategorie zien we dat de oudste groep (ouder dan 25 jaar) dit het minst belangrijk vinden. De
jongere generatie is ook hier weer het meest stellig in: originaliteit is belangrijk.

3.4. Analyse & conclusies
De respondenten werd gevraagd om te kiezen tussen twee verschillende omslagen van het boek Zij en
ik. Massaal kozen zij voor het Nederlandstalige omslag, gemaakt het door team van Best of YA.
Tijdens het groepsinterview gaven de meiden ook al aan dit omslag mooier te vinden. De redenen
hiervoor waren met name dat de illustraties mooi waren, de kleuren leuk, en de foto op het originele
omslag niet mooi. Als we kijken naar de resultaten van de enquête zien we hier geen opvallende
verschillen. De foto van personen is inderdaad een heikel punt bij de doelgroep: veel respondenten
vinden dit niet mooi. Verder werden een aantal opmerkingen gemaakt over het moderne, goed
ontworpen aspect van het nieuwe omslag. Je kunt zien dat het mooi gemaakt is, terwijl het originele
omslag minder ‘strak’ is vormgegeven. De combinatie van het moderne uiterlijk, mooie illustraties en
kleuren zorgen ervoor dat dit omslag favoriet is bij de doelgroep.
De tweede casus ging over de omslagen van Oog om oog van Buddy Tegenbosch. Hier waren
de meningen erg over verdeeld. Bij het groepsinterview kozen de meiden ook niet unaniem voor één
omslag, maar waren het toch grotendeels met elkaar eens. Zij vonden het originele omslag met de
illustratie het mooist. Dit ligt in lijn met de resultaten uit de enquête: hieruit blijkt dat illustraties
enorm belangrijk worden gevonden en een echte meerwaarde kunnen zijn. Toch kozen de
respondenten bij dit omslag niet massaal voor de illustratie. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het
tweede omslag duidelijker laat zien waar het boek over gaat, en in wat voor een genre het boek valt.
We zagen al dat de respondenten het belangrijk vinden dat je dit aan een omslag kunt zien. Het
originele omslag van Oog om oog is wellicht esthetisch gezien aantrekkelijker, maar het vertelt de
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lezer weinig tot niets over de inhoud van het boek. De titel doet vermoeden dat het hier om een
spannend boek gaat, maar het omslag verraadt hier verder niks over. Het nieuwe omslag laat door
middel van een persoon met een ‘hoodie’ en donkere, mysterieuze kleuren meteen zien dat het hier om
een spannend boek gaat. Dit zou een reden kunnen zijn voor het feit dat veel respondenten voor dit
omslag kozen.
De laatste voorbeeldcasus vroeg de respondenten te kiezen tussen twee omslagen van het boek
Royals. Hier koos men weer vol overtuiging voor het nieuwe, Nederlandstalige omslag. De meiden in
het groepsinterview kozen ook voor dit omslag, maar wel wat twijfelachtig. Zij vonden dit omslag te
roze, te meisjesachtig. Toch kozen ze voor dit omslag omdat het mooier vormgegeven was, en vooral
omdat ze het originele omslag niet mooi vonden. Het is waarschijnlijk dat dit voor de respondenten
van de enquête hetzelfde was. De kleuren en elementen die we bij het nieuwe, Nederlandse omslag
zien zijn geen populaire aspecten. Het lettertype past goed bij de voorkeuren van de doelgroep, de rest
van de elementen eigenlijk niet. Wel is het modern en goed vormgegeven, vooral in vergelijking met
het eerste omslag. De glitters bij het eerste omslag zouden een negatieve factor geweest kunnen zijn:
glitters zijn bij de doelgroep niet erg populair.
Opvallend is dat er uit de resultaten van de enquête naar voren kwam dat Instagram een stuk
minder populair is dan verwacht. Een groot deel van de doelgroep gebruikt Instagram, maar lang niet
zoveel als dat er gebruik wordt gemaakt van Facebook en Goodreads. Ook als het gaat om foto’s
maken voor op Instagram, is er maar een kleine groep die hier rekening mee houdt met het kiezen van
een boek. Hier zien we wel dat, hoe jonger de groep, hoe meer Instagram wordt gebruikt. Het zou dus
kunnen dat het platform nog net te veel in opkomst is om net zo belangrijk te zijn als bijvoorbeeld
Facebook. Instagram is een platform dat pas de laatste paar jaar enorm in populariteit is gestegen, en
steeds meer de maatschappelijke functie die Facebook heeft, gaat overnemen. Een andere verklaring
kan zijn dat de vraag gericht was op actieve deelname aan een van de genoemde online platformen. Er
is wellicht een grote groep die zelf niet of nauwelijks foto’s plaatst, maar ze wel bij anderen bekijkt.
Een uitgebreider onderzoek naar de online activiteiten van de doelgroep zou nodig zijn om hier een
stelling over in te nemen.
Interessant is dat de resultaten van de enquête bevestigen wat al eerder benoemd werd: online
marketing is voor deze doelgroep enorm belangrijk. Ze zijn zeer actief online, op allerlei verschillende
platformen. Ze lezen recensies, blogs en discussiëren op Facebook over de boeken die ze gelezen
hebben of willen lezen. Boekomslagen zijn hiervoor nog belangrijker dan voorheen: De Young Adult
lezer ziet, voordat hij of zij een boek gaat kopen, overal op internet boekomslagen voorbij komen. De
boekomslagen die opvallen, in originaliteit, kleur of design worden onthouden. Een overvloed aan
aanbod zorgt ervoor dat een lezer op meerdere niveaus selecteert. We weten al dat dit in de
boekhandel gebeurt door middel van het boekomslag: hiermee wordt de eerste aandacht getrokken.
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Online is dit precies zo, alleen heeft een boek veel meer concurrentie dan in de boekhandel. Het is dus
nog belangrijker dat een omslag de aandacht van de lezer trekt.
In conclusie kunnen we aan de hand van de resultaten niet één perfect omslag creëren. Iedere
lezer is uniek en heeft zijn eigen voorkeuren. Wel kunnen we een aantal belangrijke elementen vinden
die het op dit moment goed doen bij de doelgroep. Illustraties winnen het ten opzichte van foto’s,
moderne en ‘goede’ vormgeving zijn essentieel. Over de kleuren valt niks te zeggen: opvallende felle
kleuren doen het goed, maar ook donkere kleuren worden mooi gevonden. Dit is veel meer genreafhankelijk dan andere elementen. Er is ook geen perfect lettertype, hier heeft de doelgroep geen
richtlijnen voor: wel wordt het gewaardeerd als een lettertype mooi vormgegeven is. Originaliteit staat
hoog in het vaandel en een boekomslag moet zeker niet te kinderachtig ogen. Ook moet duidelijk zijn
waar een boek over gaat.
Bij de verschillen in leeftijdscategorieën zien we vaak dat de jongste groep (jonger dan 15
jaar) afwijkt van de andere groepen. Zij vinden veel stellingen belangrijker dan de andere categorieën.
Dit is zeer interessant voor verder onderzoek. Het lijkt erop dat deze groep zich op andere dingen richt
als we het over boekomslagen hebben, en dit zou iets kunnen zijn waar uitgeverijen op in kunnen
spelen. Dit zijn immers de volwassenen lezers van de toekomst. Er moet wel in acht worden genomen
dat bij deze enquête de groep jonger dan 15 jaar een zeer kleine groep is in vergelijking met de andere
leeftijdsgroepen. Hierdoor wordt de steekproef minder betrouwbaar en kunnen we dus niet met
zekerheid stellen dat de afwijkende resultaten voor deze groep representatief zijn. Dit zou interessant
zijn voor verder onderzoek.
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Conclusie
Young Adult is een genre dat in Nederland inmiddels niet meer weg te denken is uit het literaire veld.
Als een tussenstap tussen kinderboeken en literatuur helpt het jongeren om uiteindelijk de stap naar
volwassenen romans te maken, en vergroot het genre het plezier in lezen. In het onderwijs is er nog
geen landelijke acceptatie: veel docenten op middelbare scholen laten Young Adult nog niet toe op de
leeslijst. Meer bekendheid en meer promotie van het genre kan ervoor zorgen dat docenten
vertrouwder raken met Young Adult literatuur en het uiteindelijk (meer) zullen gaan gebruiken voor
de leesbevordering van leerlingen. Een belangrijke manier die Young Adult uitgeverijen gebruiken ter
promotie van de boeken is het boekomslag. Dit is het eerste wat een consument van een boek ziet en
daarom een van de belangrijkste marketing tools. Er is echter nooit eerder onderzocht wat de
doelgroep nou eigenlijk zoekt in een omslag. Waarom kiezen zij voor een bepaald omslag en welke
elementen vinden zij belangrijk en mooi?

Met de informatie die ik heb verzameld tijdens dit onderzoek kan een antwoord gegeven worden op de
hoofdvraag: Wat zijn de smaakvoorkeuren van Young Adult lezers met betrekking tot Young Adult
boekomslagen?

De doelgroep voor Young Adult boeken is enorm groot. Het is daarom niet in één zin samen te vatten
wat deze lezers mooi vinden en hoe uitgeverijen hierop in kunnen spelen. Wel zien we een aantal
trends en tendensen die benoemd kunnen worden. We zien dat hardcovers steeds meer te zien zijn in
de Young Adult boekenkast, en dat er veel waarde wordt gehecht aan mooi vormgegeven omslagen.
(Portret)foto’s zijn op dit moment niet zo populair, illustraties wel. Verder zien de lezers graag kleur,
al mogen spannende boeken ook donkerder zijn. Lettertypes worden steeds krulleriger, een tendens die
vooral vanuit de Verenigde Staten over komt waaien en past bij de vele fantasyboeken die op dit
moment de Young Adult boekenkasten domineren. De omslagen van Young Adult boeken zijn
trendgevoelig en veranderen snel van stijl, net als de omslagen van andere genres. Het grootste
verschil met andere genres is dat de doelgroep, Young Adult lezers, veel meer waarde hecht aan mooie
en bijzondere omslagen dan lezers van bijvoorbeeld literatuur en spanning.
Instagram, Facebook en Goodreads zijn de belangrijkste online platformen waar de Young
Adult lezers gebruik van maken. Vooral Instagram is internationaal gericht, waardoor veel
buitenlandse omslagen zichtbaar zijn. Toch is Instagram nog niet zo groot als Facebook: hier is de
doelgroep het meest actief. Boekhandelaren zien dat buitenlandse Young Adult omslagen het beter
doen dan Nederlandse omslagen. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat Nederlandse
Young Adult boeken minder bekend zijn bij de doelgroep. Ze zien de buitenlandse omslagen veel
vaker langskomen op het internet, en kiezen daarom voor een boek dat ze al veelvuldig hebben zien
langskomen.
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Aan de andere kant zien zowel boekhandelaren als uitgeverijen dat oorspronkelijk
Nederlandse boeken het wel heel erg goed doen als ze voor de leeslijst gelezen mogen worden.
Auteurs zoals Mirjam Mous worden veel verkocht, omdat ze bekend staan als auteurs die gelezen
mogen worden voor school. Hier valt voor de Nederlandse Young Adult uitgeverijen wellicht nog veel
te halen. Meer focus op het onder de aandacht brengen van de boeken op scholen en bij docenten zou
een verschil kunnen maken. Ook het onderwijs zou hier gebruik van kunnen maken. Young Adult
boeken zouden meer op de leeslijst moeten verschijnen waardoor leerlingen meer keus hebben en
wellicht met meer plezier voor school gaan lezen.
De resultaten van de enquête en het groepsinterview laten zien dat Young Adult lezers op dit
moment bij een omslag het liefst kiezen voor een modern uiterlijk, mooie illustraties, felle kleuren en
originaliteit. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat het duidelijk is waar een boek over gaat. De online
activiteiten van de Young Adult lezers zouden verder onderzocht moeten worden om gegronde
uitspraken te kunnen doen over het effect dat online marketing van boekomslagen kan hebben op de
keuzes van deze doelgroep. Er zal duidelijker onderscheid gemaakt moeten worden tussen de
verschillende platformen: hoe belangrijk is Instagram nou eigenlijk echt? Facebook is veel
makkelijker toe te spitsen op het Nederlandse taalgebied, maar is dit ook representatief voor de gehele
doelgroep in Nederland? Jongeren draaien tegenwoordig hun hand niet meer om voor het lezen van
Engelstalige boeken, maken zij zelf nog onderscheid tussen Engelstalige en Nederlandstalige Young
Adult?
Met de informatie die is voortgekomen uit dit onderzoek kunnen we stellen dat de focus op
boekomslagen bij Young Adult groter is dan bij andere genres. Doordat er een grote online
‘community’ is die enthousiast foto’s plaatst van boeken en boekenkasten wordt de esthetische kant
van een boek belangrijker dan deze ooit geweest is. Het boekomslag is er niet meer alleen maar om
een consument over te halen het boek op te pakken in de winkel, het moet nu ook een omslag zijn dat
de lezer aan de buitenwereld wil laten zien én in zijn/haar boekenkast een mooi plekje moet krijgen.
De marketing van boeken is aan het veranderen door digitalisering; Young Adult uitgeverijen lopen
hierin voorop en dienen daarmee hun doelgroep. Omslagen worden steeds meer als een van de
belangrijkste marketingtools gezien en de verwachting is dat dit belang alleen maar zal groeien.
Young Adult lezers zijn de volwassenen lezers van de toekomst. Het is daarom aannemelijk
dat de manier waarop deze doelgroep met boeken omgaat, in de toekomst steeds belangrijker wordt.
Met de gegevens die met dit onderzoek verzameld zijn, wordt duidelijk dat uitgeverijen ook bij andere
genres meer focus zouden moeten leggen op online marketing en het uiterlijk van boeken.
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Bijlagen
Interview Young Adult marketing afdeling
In deze versie niet aanwezig vanwege anonimiteit van de geïnterviewden.

Interview Young Adult redactie
In deze versie niet aanwezig vanwege anonimiteit van de geïnterviewden.

Vragenlijst boekhandelaren
In deze versie niet aanwezig vanwege anonimiteit van de respondenten.

Groepsinterview - voorbereiding
Voor dit onderzoek wordt een diepte-interview gehouden met een groepje Young Adult lezers, vijf scholieren
van +- 15 jaar. Tijdens dit interview zal uitgevraagd worden wat de smaakvoorkeuren van de doelgroep zijn met
betrekking tot boekomslagen en waar men op let bij het kopen/lezen van een boek. De informatie die in dit
interview verzameld wordt zal gebruikt worden bij het samenstellen van een enquête om de smaakvoorkeuren
van de doelgroep op een breder vlak te kunnen testen. Omdat het lastig is om bij een groepsinterview bij de
houden wat iedereen zegt, zal het gesprek worden opgenomen en later uitgeschreven.
Waarom een groepsinterview? Doordat verschillende respondenten gezamenlijk geïnterviewd worden ontstaat
interactie tussen hen, waardoor meer informatie naar boven komt dan bij een individueel interview. Bij een
groepje enthousiaste scholieren is de verwachting dat levendige gesprekken ontstaan, waardoor veel informatie
verzameld kan worden.
1.

2.

3.
4.
5.

Het groepje respondenten komt bij elkaar. Er wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren en waar het
onderzoek over gaat. Er wordt duidelijk gemaakt dat het interview zal worden opgenomen, en gevraagd
of iemand hier bezwaar tegen heeft. De opnames worden alleen gebruikt om het interview uit te
schrijven, en zal hierna worden vernietigd. Het uitgeschreven interview wordt naar de respondenten
toegestuurd. Quotes en informatie uit het interview worden gebruikt voor de eindscriptie.
Start met opname. Begin van het interview aan de hand van een ‘mind-map’, om het gesprek op gang te
krijgen. Respondenten krijgen stiften en een groot vel papier. In het midden van dit vel papier staat een
woord geschreven: Young Adult. De vraag is om zoveel mogelijk woorden op te schrijven die in je
opkomen bij woord. Dit mag alles zijn: van algemene woorden zoals fantasy of bookstagram, tot je
favoriete auteur, personage of boekhandel. Na een eerste brainstormsessie wordt een cirkel getekend om
alle titels, auteurs en series die benoemd zijn. De volgende vraag is: hoe zien de omslagen van deze
boeken eruit? Met behulp van google kunnen de geheugens opgefrist worden: het gaat om de
benoeming van de elementen van het omslag. Een foto of illustratie, krullerige letters, verschillende
kleuren etc. Hier mogen ook waardeoordelen bij benoemd worden: een mooi lettertype of een lelijke
foto.
Er volgt een vragenlijst met verschillende vragen over boekomslagen en waarom ze iets wel of niet
mooi vinden. Zie volgende pagina’s
Drie casussen vanuit uitgeverij Unieboek | Het Spectrum met twee verschillende omslagen: welke
vinden de respondenten het mooist, en waarom? Zie volgende pagina’s
Als laatste worden er nog wat algemene vragen gesteld over leeftijd en hoeveel boeken ze doorgaans
lezen. De respondenten worden heel hartelijk bedankt en er wordt nogmaals verteld wat er met het
interview gaat gebeuren. Als bedankje krijgt iedereen een leuke goodiebag mee naar huis.
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Groepsinterview vragenlijst
1.

Hoeveel boeken lezen jullie gemiddeld, bijvoorbeeld per maand?

2.

Hoeveel hiervan zijn YA boeken?

3.

Wat is volgens jullie een YA boek? (voor jongeren, door jongeren, niveau etc.)

4.

Welke genres zijn er volgens jullie allemaal binnen YA? (denk aan fantasy, thriller, etc.)

5.

Welke genres hiervan lezen jullie het liefst?

6.

Kopen jullie zelf veel boeken, of lenen of krijgen jullie ze liever?

7.

Als jullie een boek gaan kopen, gaan jullie dan naar de boekhandel of bestellen jullie ze online?

8.

Als je een boek wilt gaan kopen, waar let je dan op? (op het omslag of alleen op het verhaal, of je het al
hebt gezien online, of vriendinnen het er al over hebben gehad etc.)

9.

Lees je liever een hardcover of een paperback?

10. Maakt het je hierbij uit dat een hardcover vaak iets duurder is?
11. Hoe ziet een mooi omslag eruit? Waarom vind je dit mooi?
12. Zijn jullie online actief? Hebben jullie bijvoorbeeld bookstagram, of een eigen blog?
13. Kiezen jullie wel eens een boek uit, alleen omdat het een mooi omslag heeft?
14. Maken jullie wel eens foto’s van je boeken, om online te plaatsen?
15. Lezen jullie liever Engelstalig of Nederlandstalig? En waarom?
16. Heeft het omslag hier nog iets mee te maken?
17. Mogen jullie YA boeken lezen voor de lijst, op school?
18. Wat lees je dan voor op school? Wat vind je hiervan?

Casus - welk omslag vind je mooier en waarom?

Uitwerking groepsinterview
In deze versie niet aanwezig vanwege anonimiteit van de geïnterviewden.
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Enquête: vragen & resultaten
Vraag 1:

Vraag 2:
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Vraag 3:

Vraag 4:
64

Vraag 5:

Vraag 6:

Vraag 7:
65

Vraag 8:
Wat zijn volgens jou Young Adult boeken? (meerdere antwoorden mogelijk)
Aantal Percentage
Boeken voor jongeren vanaf 15 jaar

637

69,9%

Boeken met jongeren in de hoofdrol

588

64,5%

Alle spannende boeken

83

9,1%

Alle boeken die je op de middelbare school moet lezen 52

5,7%

Fantasy-series

368

40,4%

Ik heb eigenlijk geen idee

54

5,9%

Chicklits

121

13,3%

Anders

-

-

Vraag 9:
Als je Young Adult lees, welke genres vind je dan leuk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Aantal Percentage
Fantasy

748

82,1%

Science Fiction

476

52,3%

Spanning/thriller

498

54,7%

Romantiek

501

55%

Contemporary (realistisch) 380

41,6%

66

anders

Vraag 10:
Als je op zoek bent naar een nieuw boek, hoe kies je deze? (meerdere antwoorden mogelijk)

Aantal Percentage
Ik laat me adviseren door een vriend of vriendin

333

36,6%

Ik lees recensies en blogs om me te laten adviseren

419

46%

Ik kijk op Instagram

217

23,8%

Ik kijk naar welk omslag me het meeste aanspreekt

637

70%

Ik lees de flaptekst en kijk of het verhaal me aanspreekt 787

86,5%

Ik lees alles van dezelfde auteurs

332

36,5%

Ik lees alles van dezelfde series

494

54,3%

Ik laat me adviseren door iemand in de boekhandel

122

13,4%

Ik kijk of het boek een prijs heeft gewonnen

59

6,5%

Anders

Vraag 11:

Vraag 12:
Aan welke online activiteiten neem je deel/ben je actief? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Aantal Percentage
Instagram (Bookstagram)

363

39,8%

Young Adult-groepen op Facebook 536

58,8%

Een eigen blog

94

10,3%

Hebban

217

23,8%

Goodreads

426

46,8%

Geen

189

20,7%

Anders

Vraag 13 & 14
Bij het uitzoeken van een boek: wat vind je mooi aan een omslag? (meerdere antwoorden mogelijk)
Bij het uitzoeken van een boek: wat vind je niet mooi aan een omslag? (meerdere antwoorden
mogelijk)
Wel mooi
(aantal respondenten)

Niet mooi
aantal respondenten)

Een illustratie

672 (73,9%)

64 (7%)

Een krullerig lettertype

379 (41,7%)

151 (16,6%)

Donkere kleuren

369 (40,6%)

104 (11,4%)

Veel verschillende kleuren

279 (30,7%)

214 (23,5%)

Goud en zilver

274 (30,1%)

168 (18,5%)

Een recht lettertype

264 (29%)

83 (9,1%)

Één effen kleur

243 (26,7%)

172 (18,9%)

Een foto met personen

198 (21,8%)

348 (38,3%)

Glitters

141 (15,5%)

388 (42,7%)

Een foto van de auteur

68 (7,5%)

353 (38,8%)

Stickers

36 (4%)

502 (55,2%)

Vraag 15:
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Vraag 15 per leeftijdscategorie in percentages:
Aantal van Aan het omslag moet
duidelijk te zien zijn bij welk genre
een boek hoort (fantasy, thriller,
romantiek)

Kolomlabels

Rijlabels

15 tot 18
jaar

18 tot 25
jaar

Jonger dan
15 jaar

Ouder dan
25 jaar

Eindtotaal

1

16,81%

20,14%

18,75%

26,29%

20,99%

2

40,27%

45,80%

50,00%

42,63%

43,63%

3

25,22%

17,51%

25,00%

15,14%

18,90%

4

12,39%

13,91%

6,25%

7,97%

11,76%

5

5,31%

2,64%

0,00%

7,97%

4,73%
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Eindtotaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Vraag 16:

Vraag 16 per leeftijdscategorie in percentages:
Aantal van Het omslag moet
mooi staan in mijn boekenkast

Kolomlabels

Rijlabels

15 tot 18
jaar

18 tot 25
jaar

Jonger dan
15 jaar

Ouder dan
25 jaar

Eindtotaal

1

13,72%

20,38%

18,75%

13,55%

16,81%

2

26,55%

28,78%

31,25%

25,90%

27,47%

3

21,24%

18,23%

6,25%

24,70%

20,55%

4

16,81%

17,75%

18,75%

9,96%

15,38%

5

21,68%

14,87%

25,00%

25,90%

19,78%

Eindtotaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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Vraag 17:

Vraag 17 per leeftijdscategorie in percentages:
Aantal van Het omslag moet
fotogeniek zijn: bijvoorbeeld voor
op Instagram

Kolomlabels

Rijlabels

15 tot 18
jaar

18 tot 25
jaar

Jonger dan
15 jaar

Ouder dan
25 jaar

Eindtotaal

1

7,96%

6,71%

6,25%

4,38%

6,37%

2

14,16%

16,31%

12,50%

15,14%

15,38%

3

26,99%

23,98%

31,25%

17,93%

23,19%

4

22,12%

20,38%

25,00%

19,12%

20,55%

5

28,76%

32,61%

25,00%

43,43%

34,51%

Eindtotaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Vraag 18:
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Vraag 18 per leeftijdscategorie in percentages:
Aantal van Aan het omslag moet
duidelijk te zien zijn waar het boek
over gaat

Kolomlabels

Rijlabels

15 tot 18
jaar

18 tot 25
jaar

Jonger dan
15 jaar

Ouder dan
25 jaar

Eindtotaal

1

15,04%

11,99%

25,00%

16,33%

14,18%

2

35,84%

33,09%

43,75%

36,25%

34,84%

3

27,88%

34,53%

18,75%

30,28%

31,43%

4

15,49%

17,75%

12,50%

10,36%

15,05%

5

5,75%

2,64%

0,00%

6,77%

4,51%

Eindtotaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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Vraag 19:

Vraag 19 per leeftijdscategorie in percentages:
Aantal van Het omslag moet een
mooie foto of illustratie hebben

Kolomlabels

Rijlabels

15 tot 18
jaar

18 tot 25
jaar

Jonger dan
15 jaar

Ouder dan
25 jaar

Eindtotaal

1

16,37%

19,18%

43,75%

18,33%

18,68%

2

40,27%

43,41%

25,00%

41,43%

41,76%

3

23,45%

23,98%

18,75%

20,72%

22,86%

4

12,83%

10,07%

12,50%

7,97%

10,22%

5

7,08%

3,36%

0,00%

11,55%

6,48%

Eindtotaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Vraag 20:
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Vraag 20 per leeftijdscategorie in percentages:
Aantal van Het omslag moet een
bijzonder lettertype hebben

Kolomlabels

Rijlabels

15 tot 18
jaar

18 tot 25
jaar

Jonger dan
15 jaar

Ouder dan
25 jaar

Eindtotaal

1

5,31%

5,28%

6,25%

3,98%

4,95%

2

19,47%

17,75%

31,25%

19,92%

19,01%

3

35,40%

35,25%

37,50%

37,45%

35,93%

4

23,45%

30,94%

12,50%

19,12%

25,49%

5

16,37%

10,79%

12,50%

19,52%

14,62%

Eindtotaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Vraag 21:
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Vraag 21 per leeftijdscategorie in percentages:
Aantal van Het omslag moet
origineel zijn2

Kolomlabels

Rijlabels

15 tot 18
jaar

18 tot 25
jaar

Jonger dan 15
jaar

Ouder dan 25
jaar

Eindtotaal

1

34,96%

29,26%

43,75%

26,69%

30,22%

2

35,40%

42,93%

43,75%

41,43%

40,66%

3

13,27%

16,79%

6,25%

17,53%

15,93%

4

7,96%

8,39%

6,25%

4,78%

7,25%

5

8,41%

2,64%

0,00%

9,56%

5,93%

Eindtotaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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