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Voorwoord 
 
Een goed boek laat je zomaar niet los. Niet alleen verrijkt literatuur lezen je wereld, vaak heb 
je nadien nog zin om erover van gedachten te wisselen, jouw mening te toetsen aan die van 
anderen en te ontdekken wat anderen in hetzelfde boek gezien hebben.  
Een leesclub is alvast de ideale plek voor een ontspannende en verrijkende babbel met 
‘leesgenoten’. Je leert van elkaar, doet nieuwe ervaringen op én verrijkt je ‘leeswereld’. Wist 
je dat er verspreid over onze 11 regio’s al een 50-tal leesclubs van Markant vzw actief zijn?  
Voel jij er ook iets voor om op regelmatige basis samen te komen rond één bepaald boek en 
wil je graag een markante leesclub opstarten? Of hebben jullie al een leesclub, maar mag er 
wel eens een frisse wind doorheen waaien? Lees dan zeker de tips in deze brochure.   
 
 
Veel succes! en vooral: heel veel leesplezier! 
 
 

"Men heeft pas het echte plezier aan een boek, wanneer men er bij iedere lezing nieuwe   
dingen in ontdekken kan."                                                               (David Herbert Lawrence) 
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1. Een leesclub opstarten 
 
Elke leesclub draait rond het samen bespreken van een roman of een andere literatuurvorm 
(novelle, verhalenbundel, essay of dichtbundel). Hoewel hierbij sprake is van gemeenschap-
pelijke kenmerken, is elke club toch uniek: 

• verschillende visies op een boek komen aan bod. Deze ‘confrontatie’ is boeiend en 
brengt vaak elementen aan het licht die je bij het lezen niet had opgemerkt.  

• een sfeer van gemoedelijke intimiteit stimuleert om persoonlijke meningen te 
verwoorden over intermenselijke relaties en maatschappelijke problemen. Door te 
luisteren naar de bevindingen van anderen en die ook weer aan te vullen met eigen 
ervaringen en interpretaties, ontstaat een boeiend en leerrijk gesprek. Ieder lid 
vervult hierbij een even grote rol. 

• de inhoud van deze gesprekken staat nooit geheel op voorhand vast. Wat ‘geleerd’ 
wordt, is het resultaat van het groepsproces zélf. Door met elkaar te praten over een 
gelezen boek, kom je zelf tot een dieper inzicht in of een beter begrip van het boek. 

• een leesclub leidt tot een goed gesprek naar aanleiding van een boek. Dit gesprek 
hoeft niet noodzakelijk over het boek te gaan. 

 
De allereerste stap naar een leesclub? Enthousiasme!  
 
Eens je besloten hebt binnen jouw Markant- of Best Pittig-afdeling een leesclub op te 
starten, is het goed met een paar enthousiaste mensen rond de tafel te zitten en 
onderstaande punten systematisch te overlopen. Sommige zaken spreek je best van bij het 
begin duidelijk af, bijvoorbeeld welke boeken lezen we, wie wordt onze begeleider, …? 
Andere aspecten van de werking, zoals eventueel de nood aan nevenactiviteiten, zullen 
spontaan groeien in de loop der tijd.  
Er bestaat niet zoiets als één ideale manier van werken. Het zal dus een kwestie zijn van 
uitproberen, evalueren en zo nodig bijstellen. 
 
Voor je begint: twee aspecten zijn onontbeerlijk voor de goede werking van een leesclub: 

• openheid voor ieders mening. Hier is vooral een taak weggelegd voor de begeleider. 
De begeleider moet spontaniteit aanwakkeren, de “stillen” uit hun schulp halen en 
iedereen aan het woord laten. 

• een vertrouwen scheppende omgeving. Een aantal elementen kunnen hiertoe 
bijdragen zoals een voldoende rustige ruimte en een uitnodigende sfeer (een drankje 
en knabbeltje doen vaak wonderen). Maar bovenal is het belangrijk dat discretie 
verzekerd wordt. Bij een boekbespreking geef je immers een stukje van jezelf bloot. 
Tegelijk kom je ook veel te weten over je medeleden, je leert hen echt kennen. Het 
spreekt vanzelf dat iedereen deze informatie binnen de beslotenheid van de groep 
houdt. 

 
"Een leven zonder boeken is onleefbaar." (Erasmus) 

 

1.1. Verantwoordelijke of aanspreekpunt  
Zorg ervoor dat de (team)leden van je afdeling weten bij wie ze terecht kunnen met vragen 
over de leesclub, of voor praktische afspraken i.v.m. bijvoorbeeld een ‘nevenactiviteit’ voor 
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alle leden. Ook voor contacten met externen zoals de bibliotheek of boekhandel, 
(team)leden van andere afdelingen, … is het handig als je leesclub één aanspreekpunt heeft. 
 

1.2. Leden 
1.2.1. Samenstelling 

• Idealiter telt een leesclub 8 tot 12 leden. Hoe groter de groep, hoe groter het risico 
op ‘rand’gesprekken, wat het groepsgebeuren bemoeilijkt. 

• Normaal gezien stel je een leesclub samen met leden uit jouw eigen afdeling. Maar je 
kan ook samenwerken en de leesclub openstellen voor geïnteresseerden uit naburige 
Markant- of Best Pittig afdelingen. Dit is zeker te overwegen indien er binnen jouw 
afdeling (nog) niet zoveel leden gebeten zijn door de leesmicrobe. 

• Je kan ook buiten Markant ‘rekruteren’. Om deel uit te maken van jullie leesclub 
moet men dan wel lid van Markant of Best Pittig worden. Zo kan de leesclub tegelijk 
een manier zijn om nieuwe leden aan te trekken. Wie aanvankelijk alleen 
belangstelling heeft voor de leesclub en daarvoor lidgeld betaalt, wordt later 
misschien toch bekoord door het ruimere aanbod van Markant of Best Pittig?!  

 
1.2.2. Werving 
Er zijn verschillende manieren om je leesclub bekend te maken bij kandidaat-leden: 

• binnen Markant: een oproep op jullie facebookpagina, een vermelding op het 
activiteitenprogramma van je afdeling, een herinnering op elke uitnodiging, een 
berichtje in de regiokrant, … 

• buiten Markant: een aankondiging in het gemeentelijk infoblad, een mededeling op 
het prikbord in de bibliotheek of het cultureel centrum, … 

Belangrijk is om eventuele verwachtingen en doelstellingen vooraf duidelijk te formuleren in 
jouw oproep. Zo voorkom je teleurstellingen achteraf.  
 
1.2.3. Kennismaking 
Organiseer bij de start van jouw leesclub een kennismakingsbijeenkomst, zeker indien er 
nieuwe gezichten zijn. Aan elke deelnemer vragen om haar favoriete boek mee te nemen 
en/of voor te stellen kan een leuke ijsbreker zijn. 
Maak zeker van de gelegenheid gebruik om een goed beeld te krijgen van elkaars 
verwachtingen: interesses, genres, gewenste diepgang van de discussie, …  
 
Eventuele vragen die kunnen gesteld worden tijdens een eerste bijeenkomst: 
• wat maakt een boek ideaal om over te discussiëren? 
• bepaalt jouw identiteit wat je leest? Zo ja/neen, waarom wel/niet? Zo ja, hoe? 
• bepaalt jouw identiteit hoe je leest? Zo ja/neen, waarom wel/niet? Zo ja, hoe? 
 
Dit is ook het moment om praktische zaken zoals vergaderfrequentie, boekenkeuze, 
financiële bijdrage, enz. te overlopen en de nodige afspraken te maken of te bevestigen.  
Tijdens deze eerste bijeenkomst kunnen jullie ook samen kiezen welk(e) boek(en) jullie gaan 
lezen tegen de volgende bijeenkomst(en). 
 
1.2.4. Financiële bijdrage 
Het kan nuttig zijn om aan de leden van de leesclub een financiële bijdrage te vragen voor de 
huur van een vergaderzaaltje, hapjes/drankjes, eventuele kopies, … Het is in dat geval 
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aangewezen om hiervoor een forfaitair, vast bedrag vast te leggen (tenzij er iets extra’s 
gepland wordt tijdens één van de bijeenkomsten).  
 
Een eenmalige bijdrage voor het gehele jaar geniet de voorkeur aangezien je als organisator 
dan meer financiële zekerheid hebt. Bovendien is het een teken van engagement van beide 
partijen uit. Anderzijds kan een bijdrage per bijgewoonde bijeenkomst twijfelende 
kandidaat-leden soms over de streep halen wegens laagdrempeliger. Een eenmalige 
proefsessie voor potentiële leden kan hierbij misschien een tussenoplossing zijn. 
 
1.2.5. Engagement 
Los van de financiële kwestie, wordt van een lid van een leesclub enig engagement 
verwacht. Meer bepaald mag je verwachten dat men zich engageert om de bijeenkomsten 
maximaal bij te wonen, zich voldoende voor te bereiden etc. Zorg ervoor dat alle (kandidaat-
)leden op de hoogte zijn van de verwachtingen en geplogenheden binnen jullie leesclub. 
 
Wil je bijvoorbeeld voorkomen dat leden na verloop van tijd heel onregelmatig aanwezig 
zijn, kan je een ludiek ‘boetesysteem’ uitwerken: wie zonder grondige reden afwezig is, 
betaalt bij de volgende vergadering een bijdrage in de leesclubkas. Hiermee kunnen de leden 
op het einde van het werkjaar getrakteerd worden op een drankje.  
Het spreekt voor zich dat men dit of gelijksoortige systemen met een gezonde dosis verstand 
en soepelheid hanteert. 
 

1.3. Praktische organisatie 
1.3.1. Taakverdeling 
Uitnodigingen versturen, een gastspreker contacteren, de vergaderlocatie vastleggen en 
catering voorzien, … vaak zijn het kleine dingen maar ze moeten worden gedaan. Maak 
duidelijke afspraken zodat alle taken zeker tijdig worden afgehandeld en de karweitjes niet 
steeds door dezelfde persoon moeten worden opgeknapt. 
 
1.3.2. Vergadermoment 
Je kan bij het begin van het werkjaar een vast moment afspreken (bv. telkens de eerste 
dinsdag van de maand); een aantal specifieke data en uren afspreken of je kan het 
vergadermoment keer per keer bekijken, rekening houdend met de engagementen van de 
leden. Houd er wel rekening mee dat de laatste werkwijze de meest complexe is. 
 
1.3.3. Vergaderfrequentie 
Meestal blijft het aantal samenkomsten beperkt tot max. 9 per werkjaar.  
Het aantal bijeenkomsten per werkjaar is uiteraard afhankelijk van de beschikbare tijd en het 
enthousiasme van begeleider en leden: er zijn leesclubs met maandelijkse bijeenkomsten, 
maar vaker komt men om de 6 tot 8 weken bijeen.  
 
Gun jouw lezers en gespreksleiders voldoende voorbereidingstijd, anders loop je het risico 
dat ze het lezen als een ‘druk’ ervaren en afhaken. Soms moet ook voldoende tijd worden 
voorzien om exemplaren van het boek onder de leden te laten circuleren. Hou er tot slot 
rekening mee dat de maanden juni tot en met augustus door examens en vakanties 
doorgaans geen geschikte maanden zijn om bijeen te komen. 
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1.3.4. Duur van de vergadering 
De gemiddelde duur van een leesclubbijeenkomst is 2 uur. Je kan er natuurlijk ook voor 
kiezen om extra tijd te voorzien voor een gezellige babbel voor of na de eigenlijke 
gedachtewisseling. 
 
1.3.5. Vergaderplaats 
Ook hier zijn verschillende keuzemogelijkheden. Quasi elke plaats voldoet maar het is altijd 
fijn en handig indien er een goed verlichte tafel voorhanden is waarop jullie boeken en 
aantekeningen kunnen gelegd worden. En kies vooral voor een plek waar je rustig met elkaar 
kunt overleggen.  
 
Een boekencafé kan een leuke vergaderplaats zijn, zolang er niet te veel achtergrondgeluid 
of andere storende elementen zijn. Of waarom eens niet uitwijken naar de plaatselijke 
boekhandel? Je kan natuurlijk ook een zaaltje huren in de bibliotheek, een cultureel of 
gemeenschapscentrum, een buurthuis, een brasserie, …  
 
Vergaderen bij één van de leden thuis is ook een optie. Dit kan steeds bij hetzelfde lid zijn of 
je kan een beurtrolsysteem invoeren. Zolang de leden zich maar niet verplicht voelen om 
gastvrouw te zijn. Voorzie ook best een vergoeding voor aangekochte drank en 
versnaperingen.  
 

"Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel." (Marcus Tullius Cicero) 
 
1.3.6. Hapje en drankje 
Een drankje en een kleine versnapering veraangenamen de samenkomsten. Maak goede 
afspraken over wie waarvoor zorgt: 

• als je bij iemand thuis vergadert, kan de gastvrouw zorgen voor een 
drankje en een kleine lekkernij. Maak duidelijke afspraken over de 
vergoeding die zij hiervoor ontvangt. 

• indien je steeds bij hetzelfde lid thuis vergadert, kan er telkens iemand  
anders een hapje en drankje meebrengen. 

• als je op een openbare plaats vergadert (bibliotheek, zaaltje van een 
taverne, …) maak je rechtstreeks afspraken met de plaatselijke 
verantwoordelijke. 

 

1.4. Evaluatie 
Neem op tijd en stond de tijd om samen de gang van zaken in de leesclub te evalueren: is 
men tevreden over het tijdstip, de frequentie en de locatie van de bijeenkomsten? Volstaan 
de gemaakte afspraken en regels? Voldoen de keuze van boeken, de gespreksbegeleiding en 
de effectieve boekbespreking aan de verwachtingen? Wees hierbij positief kritisch, sta open 
voor feedback en stuur bij waar nodig.  
 

2. Boekbespreking 
 
2.1. Boekenkeuze 
Cruciaal voor een goede leesclub is de keuze van de te lezen en bespreken boeken.  
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2.1.1. Planning 
Je kan een jaar- of semesterplanning opstellen, of telkens aan het eind van elke bijeenkomst 
beslissen welk boek de leden tegen volgende keer zullen lezen. 
 
2.1.2. Selectie 
Leesclubs die werken met een vaste begeleider kunnen de titelkeuze overlaten aan deze 
persoon, maar doorgaans hebben de leden van de leesclub het laatste woord. De 
leesclubbegeleider kan bijvoorbeeld vooraf al enkele opties bepalen en daaruit laten kiezen. 
Of de leden kunnen enkele suggesties geven, waaruit dan gezamenlijk – na bespreking - 
gekozen wordt. Of de leden mogen om beurt een keuze maken. Of …    
 

• De keuze van de besproken boeken hangt nauw samen met de doelstellingen van de 
leesclub zelf en met het soort leesclub dat jullie willen zijn. Er zijn verschillende 
invalshoeken: beperking tot bepaalde genres of onderwerpen, bepaalde thema’s, 
allochtone schrijvers, Russische literatuur. Je kan je ook laten inspireren door het 
jaarthema dat Markant-nationaal hanteert voor het komende werkjaar. 

• Leesclubs hebben doorgaans de traditie vooral maatschappelijk bewogen of 
maatschappijkritische werken te bespreken, maar dit is geen absolute must.  

• Streef variatie na: wissel een vertaalde roman af met werk van een auteur uit het 
eigen taalgebied, geef niet alleen gevestigde waarden maar ook debutanten een 
kans, kies voor een recente prijswinnaar of bekroond werk, enz. 

• Het veronderstelde discussiegehalte van een boek is belangrijk. Raadpleeg daarom 
best enkele recensies. 

• Hou niet alleen rekening met de moeilijkheidsgraad en kwaliteit van het boek, maar 
ook met de prijs en de leverbaarheid. Populaire romans kunnen leesclubleden voor 
een praktisch probleem stellen omdat deze werken veelvuldig worden uitgeleend en 
dus niet steeds (in voldoende aantallen) verkrijgbaar zijn in de bibliotheek. 

• Tip voor beginnende leesclubs: lees verhalen die psychologisch herkenbaar zijn en 
aansluiten bij de eigen leefwereld.  

• Dé gulden regel: overhaast niks en bouw geleidelijk op naar meer ‘uitdagende’ 
lectuur.  

 
2.1.3. Leesexemplaren 
Hoe geraken jullie leden aan een exemplaar van het gekozen boek? Verschillende opties zijn 
mogelijk: 

• Elk lid zorgt zelf voor haar eigen exemplaar, hetzij door aankoop of door het te 
ontlenen bij de bibliotheek of familie/vrienden. 

• Alle leden bekomen hun exemplaar via de leesclub: 
o gezamenlijke aankoop bij de boekhandel: er wordt voor ieder lid afzonderlijk 

een boek gekocht. Het is interessant om bij de boekhandel te polsen of er 
kortingen kunnen worden toegestaan als je regelmatig een (groot) aantal 
boeken koopt; 

o beurtrol: de leesclub of één lid koopt het boek om door te geven aan de 
clubleden. Houd hierbij rekening dat iedereen voldoende tijd moet krijgen om 
het boek te lezen!  
Ook financieel moeten er goede afspraken worden gemaakt. Je kan bij 
voorbeeld een clubkas oprichten waarin iedereen evenveel stort en waarvan 
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de nodige boeken worden (terug)betaald. Na afloop kan je deze boeken 
onderling verdelen, verloten of verkopen (het geld kan je in de clubkas storten 
om al een deel van de boeken voor het volgende werkjaar aan te kopen, of om 
op het einde van het jaar de leden te trakteren op een drankje of hapje, of om 
een extra activiteit met de leesclub bekostigen). Of je kan ze bv. schenken aan 
een goed doel, instelling of organisatie in de buurt.  

o ontlenen in de bibliotheek: dit is uiteraard de goedkoopste oplossing. Hier 
moet je rekening houden met de uitleentermijn en met het risico dat er niet 
voldoende exemplaren van het boek aanwezig zijn op het moment dat jullie 
hebben uitgekozen. Daarom is het belangrijk goede contacten met de 
bibliotheek te onderhouden: de bibliothecaris kan er dankzij de samenwerking 
met andere bibliotheken vaak voor zorgen dat het gevraagde aantal boeken 
tijdig ter beschikking is. 

 

"Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen." 
                                                                                                                        (A. Schopenhauer) 

 

2.2. Begeleiding 
Je kan de bespreking op verschillende manieren opbouwen. Je kan meteen starten met een 
korte inleiding en enkele (bij voorkeur op voorhand afgesproken) punten ter bespreking op 
tafel leggen. Of je kan bij aanvang eerst een rondje van de tafel houden waarbij elke 
deelnemer kort haar mening geeft over het boek. In dat geval is het interessant om aan het 
eind van de discussie opnieuw de meningen te overlopen om te zien of men zijn standpunt 
n.a.v. het gesprek heeft aangepast of niet. 
 

"Een mooi boek zaait vraagtekens met milde hand." (Jean Cocteau) 
 
Een gefundeerde mening geven over waarom je een boek ‘mooi’ vindt of niet is niet altijd 
evident. Vooraf bepaalde punten ter bespreking meegeven, kan alvast helpen om meer 
invulling te geven aan de bespreking.  
Maar ook een gespreksleider die gerichte vragen stelt en de discussie in goede banen leidt, 
kan helpen. Kies je voor een begeleider voor jullie boekbespreking, dan zijn er verschillende 
opties mogelijk: 

• externe begeleider: een bibliothecaris of een andere deskundige uit de eigen 
kennissenkring zoals bij voorbeeld een leerkracht. 

• één van de leden neemt deze rol op als vaste taak. Dit omdat zij vanuit haar 
opleiding, beroep of interesses de nodige kennis heeft én voldoende tijd heeft om al 
deze sessies voor te bereiden. Het kan ook een ‘duobaan’ zijn waarbij twee leden 
elkaar aanvullen als begeleider: de ene bewaakt het groepsproces, de andere 
begeleidt de inhoud door een inleiding te geven en/of inhoudelijke informatie te 
verstrekken. Deze opsplitsing wordt zelfs aanbevolen. 
Indien eenzelfde lid élke keer de sessie voorbereidt, is het billijk deze persoon daar-
voor een (kleine) vergoeding te geven. Dit kan eventueel in natura door bijvoorbeeld 
het te bespreken boek te schenken. 

• beurtrolsysteem: alle leden bereiden om de beurt een sessie voor. Ook hier kan dit in 
duo gebeuren om de workload te beperken en de focus te behouden. 
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De gespreksleider heeft gelijkaardige ‘taken’ als de voorzitter van een vergadering: 
deelnemers het woord geven, samenvatten en afronden, de tijd in de gaten houden, enz. 
 
Aandachtspunten zijn:  

• Iedereen betrekken bij het gesprek zonder te forceren (geldt zowel voor de 
praatgrage als meer bedachtzame leden). 

• Oog hebben voor de non-verbale signalen die deelnemers kunnen ‘uitzenden’. 

• De discussie begeleiden en niet ‘leiden’ of sturen door de eigen appreciatie 
van het boek. Een kritische noot of positieve stelling van de begeleider kan 
bijvoorbeeld wel zinvol zijn om de discussie op gang te brengen of open te 
trekken indien de leden al van bij aanvang het boek unaniem positief of negatief 
beoordelen.  

• Het is niet nodig om tijdens de bijeenkomst een eensluidend oordeel of 
besluit te bekomen. Het doel van een leesclub is om meningen uit te wisselen,  

       nieuwe standpunten te ontdekken en andere inzichten te horen en eventueel te 
       krijgen. De weg ernaartoe is belangrijker dan de bestemming, zo je wilt. 

 
"Een goed boek moet ons niet iets geven, doch iets afnemen: een van onze zekerheden." 
(Jan Greshoff) 
 

2.3. Voorbereiding  
De belangrijkste voorbereiding is natuurlijk het lezen van het boek door alle leden.  
Het kan ook nuttig zijn om vooraf achtergrondinformatie over het boek en de schrijver te 
verzamelen. Spreek goed af wie (de begeleider, één of meer leden) wat verzamelt, alsook 
hoe (digitaal of print) en wanneer je deze info aan de leden bezorgt (voor, tijdens of na de 
bijeenkomst). 
 
Praktische zaken zoals uitnodigingen versturen, de vergaderlocatie vastleggen en catering 
voorzien zijn eveneens onderdeel van de voorbereiding, maar werden eerder al vermeld.   
 

2.4. Vragen 
Wat je precies bespreekt, is wisselend per leesclub en zal soms zelfs afhangen van het 
gekozen boek. Mogelijke onderwerpen zijn: 

• de auteur zelf; 

• literaire analyse; 

• vormgeving;  

• verhaallijn; 

• relaties met de werkelijkheid; 

• maatschappelijke achtergrond. 
 

"Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt. Niet over wat de schrijver belangrijk vindt." 
                                                                                                                              (Thea Beckman) 

 
Onderstaande vragen kunnen als leidraad dienen voor de voorbereiding en/of begeleiding 
van een sessie. Ze moeten niet noodzakelijkerwijze allemaal of in onderstaande volgorde 
aan bod komen tijdens de effectieve bespreking met de leesclubleden. 
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2.4.1. Leesbeleving  

• Wat viel op aan het boek?  

• Waren er elementen die verrasten? 

• Welke sfeer riep het boek bij je op? Bracht het je in een bepaalde stemming? 

• Voelde je je aangesproken door het boek?  

• Welke scène uit het boek is je het meeste bijgebleven en waarom? 

• Heb je iets van het boek geleerd? Zo ja, wat? 

• Zou je dit boek aanraden? Waarom wel/niet? 
 

2.4.2. Inhoud en structuur 

• Waarop slaat de titel van het boek? 

• Wat is de thema van het boek?  

• Heb je al eerder boeken over dit thema gelezen? Zo ja, is dit boek mooier/beter/…? 
Zo neen, denk je dat je nog een boek over hetzelfde thema wil lezen? Waarom 
wel/niet? 

• Vanuit welke persoon/personen is het verhaal geschreven? Wat is het effect van 
deze manier van (be)schrijven? 

• Maakt het hoofdpersonage een ontwikkeling door in het boek? Zo ja, welke? 

• Vind je het hoofdpersonage geloofwaardig? Waarom wel/niet? 

• Welk personage boeide het meeste? Waarom? 

• Wordt het verhaal chronologisch verteld of zijn er tijdssprongen? Wat is het effect 
van deze manier van schrijven? 

• Wat vond je van het einde van het boek? Was het voorspelbaar of verrassend? Vond 
je het een passend einde? Waarom wel/niet? 
 

2.4.3. Inhoud en werkelijkheid 
• Waar gaat het boek werkelijk over? 

• Met welke motivatie heeft de schrijver het boek geschreven? Wat zou de reden 
kunnen zijn dat de auteur dit onderwerp aangrijpt? 

• Is het een verhaal dat in de realiteit heeft plaatsgevonden of zou kunnen 
plaatsvinden?  

• Heeft de tijd waarin het boek zich afspeelt een invloed op de manier waarop de 
gebeurtenissen zich afspelen? 

• Welk beeld van de maatschappij straalt het boek uit? 

• Sluit het boek aan bij de actualiteit, bij discussies die momenteel (wereldwijd) 
worden gevoerd? Zo ja, levert het een nieuwe kijk op dit actueel thema? 

• Valt er iets op aan de man-vrouwverhoudingen in het boek? 
 
2.4.4. Taal en stijl van het boek 

• Is het boek in dezelfde stijl geschreven of worden er verschillende stijlen vermengd? 
Wat is het effect van deze manier van schrijven? 

• Past de stijl bij het onderwerp en thema? Waarom wel/niet? 
• Wat vond je van het taalgebruik? Zijn er woorden of zinnen die je in positieve of 

negatieve zin opvielen? 
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2.4.5. Vormgeving 

• Wat vind je van de cover? 

• Wat vind je van het binnenwerk? 

• Is het boek prettig leesbaar? Waarom wel/niet? 
 

"Overal heb ik rust gezocht, en ik heb ze slechts gevonden in een hoekje met een boekje."                  
(Thomas a Kempis) 

 

3. Extra’s 
 

3.1. Een markante toets 
Indien het boek zich op een bereikbare plaats afspeelt, kan het eens leuk zijn om deze plaats 
te bezoeken of er een wandeling te maken en het boek te bespreken op een locatie (zaaltje, 
bib, taverne) in de omgeving. 
Of speelt het boek zich bijvoorbeeld af in een restaurant? Ga dan eens lekker uit eten met de 
leesclub in een restaurant dat er heel erg op lijkt. Zo geef je een extra markante toets aan 
jullie leesclubervaring. 
 

3.2. Gastsprekers 
Soms is het zinvol, of gewoon aangenaam om een bepaald boek te laten bespreken door een 
gastspreker. Dit kan de auteur zelf zijn, maar ook de vertaler of een deskundige op het 
gebied waarover het boek handelt.  
Je kan eenmalig een gastspreker uitnodigen n.a.v. een bijzonder recent verschenen boek, of 
er een jaarlijks terugkerende gebeurtenis van maken.  
Ook in de formule heb je verschillende mogelijkheden: de gastspreker kan een gewone 
bijeenkomst bijwonen, of je kan hem/haar bijvoorbeeld uitnodigen voor een ‘aan tafel met’.  
 

3.3. Nevenactiviteit 
Het hoofddoel van een leesclub is uiteraard het lezen en bespreken van boeken, maar het 
kan ook leuk zijn om een randactiviteit te organiseren. Vaak zijn dergelijke nevenactiviteiten 
ook boeiend voor leden van jullie Markant- of Best Pittig-afdeling die niet tot de leesclub 
behoren. Dus waarom er – in samenspraak met de teamleden van jullie afdeling - geen 
afdelingsactiviteit voor àlle leden van maken? Zo behoud en versterk je meteen de band 
tussen de leesclub- en ‘gewone’ Markant-werking. 
 
Enkele ideetjes voor een nevenactiviteit met de club/afdeling: 

• ontmoeting met een auteur of deskundige; 

• bezoek aan een museum gelinkt aan lezen en/of literatuur; 

• literaire wandeling of reis; 

• literaire lezing; 

• samen naar theater voor de toneelbewerking of naar de bioscoop voor de      
verfilming van een besproken boek; 

• poëzienamiddag of -avond; 
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• bezoek aan een boekenbeurs of -markt (of organiseer zelf een 
tweedehandsboekenbeurs. Tip: op het vrijwilligersnet vind je het draaiboek van de 
Markante Boekenmarkt die Markant Kruibeke organiseerde); 

• geleid bezoek aan een bibliotheek. Nieuwe(re) projecten zoals De krook (Gent), 
Utopia (Aalst)of Predikheren (Mechelen) zijn zeker de verplaatsing waard. 
 

3.4. WhatsApp 
Wil je tussendoor onderling info, weetjes of gedachten uitwisselen over ‘jullie’ boek? Of vlot 
last minute-afspraken kunnen maken? Overweeg dan eens om een WhatsApp groepje aan te 
maken of een (besloten) facebookgroep.   

4. Samenwerking 
 
Afhankelijk van de voorwaarden die een gastspreker stelt (financieel, aantal aanwezigen…) 
of indien een nevenactiviteit financieel of praktisch minder haalbaar is voor jullie leesclub of 
afdeling, kan het nuttig zijn deze activiteit in een ruimer verband te organiseren: met (een) 
andere leesclub(s), andere Markant- of Best Pittig-afdelingen, andere organisaties, diensten, 
cultureel centrum, bibliotheek, …  
 
Sowieso sta je er als leesclub niet alleen voor. Jouw regiomanager is een eerste 
aanspreekpunt, maar er bestaan ook organisaties en instanties die je graag op weg helpen. 
Hier worden enkele mogelijke partners voorgesteld:   
 

4.1. De bibliotheek 
De deskundigheid van het bibliotheekpersoneel, de accommodatie en aanwezige middelen 
kunnen een hele hulp betekenen voor je leesclub. We zetten een aantal voordelen op een 
rijtje. 
 
Promotie 
De bibliotheek is dé plek om je leesclub bekend te maken bij geïnteresseerden en potentiële 
leden.  
 
Accommodatie 
De bibliotheek beschikt niet alleen over de nodige infrastructuur, met vaak een polyvalente 
ruimte of cafetaria, maar is meestal ook centraal gelegen en goed bereikbaar voor iedereen. 
Het is een laagdrempelige locatie voor leesgroepen die als geen de sfeer van het boek 
uitstraalt.  
 
Bibliothecaris 
Bibliothecarissen zijn niet alleen een bron van inhoudelijke en praktische tips en informatie. 
Er zijn ook bibliothecarissen die hun functie combineren met de rol van leesclubbegeleider. 
 
Inspiratie 
Op zoek naar inspiratie bij de keuze van een volgend boek? De bib is altijd een goed 
vertrekpunt: vaak zijn er themahoekjes of kan men een lijst opstellen met interessante 
boeken voor de leesclub. Doorgaans kan men je er ook op weg helpen bij jouw zoektocht 
naar achtergrondinformatie. 
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Beschikbaarheid 
De openbare bibliotheek brengt de leesclub binnen ieders financiële mogelijkheden door het 
uitlenen van exemplaren. Wanneer de plaatselijke bibliotheek niet genoeg exemplaren bezit, 
kan de bibliotheek eventueel de nodige extra exemplaren via leenverkeer samenbrengen. 
Spreek hiervoor wel tijdig af met jouw bibliotheek. 
 
Hulp bij ‘randactiviteiten’ 
Voor sommige activiteiten is het budget van de leesclub te klein, of ontbreekt de praktische 
knowhow. Ook daar kan de bibliotheek soms ondersteunen. Ze kan bijvoorbeeld een auteur 
uitnodigen en/of de activiteit mee organiseren en helpen openstellen voor een ruimer 
publiek.  
Daarnaast ontvangen bibliotheken heel wat informatie of reclame over uitstappen, lezingen, 
filmvoorstellingen, wedstrijden e.d. Het kan een taak zijn van de bibliotheek deze informatie 
door te spelen aan de leesclub(s) in haar werkgebied. 
Tenslotte kunnen bibliotheken ook cursussen inrichten over lees- en schrijftechniek wat voor 
heel wat deelnemers verrijkend kan werken. 
 
Het loont dus zeker de moeite als leesclub goede contacten uit te bouwen met de 
verantwoordelijke(n) van de plaatselijke bibliotheek! 
 

4.2. Leesweb 
Leesweb wil de liefde voor lezen en literatuur op een veelzijdige manier verspreiden. 
Hiervoor organiseert Leesweb talrijke activiteiten: begeleiding van leesgroepen, workshops 
en vormingscursussen, poëzie-ateliers, vernieuwende leesbevorderingsprojecten zoals de 
Boekenkaravaan. Leesweb biedt ook publicaties aan: lesmappen, werkmappen over auteurs, 
keuzelijsten met een selectie van goede boeken rond een bepaald thema, enz.  
Meer info: www.leesweb.org   
 

4.3. Vlaams Fonds voor de Letteren 
Wil je graag een auteur uitnodigen? Dat kan in veel gevallen met de steun van het Vlaams 
Fonds voor de Letteren. Het VFL draagt 100 euro bij aan het auteurshonorarium en zorgt 
bovendien voor de financiële afrekening van het totaalhonorarium van de lezing. 
Daarnaast kan je er ook praktische tips krijgen bij de voorbereiding van de lezing. Op die 
manier ondersteunt het VFL jou om van jouw auteursbezoek een unieke ervaring te maken. 
Meer info: www.auteurslezingen.be  
 

5. Nuttige info & (web)adressen 
 

5.1. Websites 
- www.auteurslezingen.be: zie 4.3.  
- www.begeerte.be: Behoud de Begeerte wil een caleidoscopische blik bieden op het 
hedendaagse literaire aanbod, zowel nationaal als internationaal, door het creëren van 
kwalitatief hoogstaande en theatraal-literaire voorstellingen    
- www.boek.be: informatie over het (voornamelijk Nederlandstalige) boekenaanbod in 
Vlaanderen. De boeken die je hier vindt zijn (of waren) beschikbaar op de Vlaamse markt. Bij 

http://www.leesweb.org/
http://www.auteurslezingen.be/
http://www.auteurslezingen.be/
http://www.begeerte.be/
http://www.boek.be/
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heel wat boeken vind je extra info: een foto en biografische info van de auteur, leesfragmen-
ten of een filmpje. Boek.be zet ook diverse promoacties voor het boek op zoals de 
Boekenbeurs 
- www.hebban.nl: naar eigen zeggen de grootste en leukste lezerscommunity van Nederland 
en Vlaanderen 
- www.iedereenleest.be: referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering 
- www.leesweb.org: zie 4.2. 
- www.lezerstippenlezers.be: duizenden leestips van en voor lezers 
- www.literairnederland.nl: o.a. recensies en interviews met auteurs  
- www.passaporta.be: internationaal literatuurhuis voor iedereen die nieuwsgierig is naar 
ideeën, teksten en verhalen. Elke twee jaar viert het Passa Porta Festival Brussel als 
literatuurstad met de komst van honderd schrijvers en kunstenaars uit de hele wereld. 
- www.poeziecentrum.be:  kennis- en expertisecentrum in Vlaanderen en Nederland voor 
Nederlandstalige poëzie, buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling, Nederlandstalige 
poëzie vertaald in andere talen en Zuid-Afrikaanse poëzie 
- www.readinggroupchoices.com: selecteert sinds 1994 bespreekbare boeken voor 
leesgroepen  
- www.readinggroupguides.com/what-to-do-when-no-discussion-guide-is-available: leidraad 
volgens boekgenre voor discussievragen  
 

5.2. Lectuur 
- Inge Drewes, Lezen en leesclubs. Gids voor het vormen en leiden van een leesclub, Pearson 
Lifestyle, 2006: leidraad voor leesclubs voor het lezen en bespreken van 20 Nederlandstalige 
prozaboeken uit de periode 1993-2006. 
- Yves van Kempen en Bert Bultinck (red.), Querido’s leesclubgids. Romans uit Nederland en 
Vlaanderen, Querido, 2006: overzicht van bekende en minder bekende werken uit de 
wereldliteratuur van voor 1700 tot en met heden, gerangschikt op jaar van uitgave met 
korte beschrijving van elk werk. 
- Peter Boxall (red.), 1001 Boeken die je gelezen moet hebben, Librero, 2010. 
 
Zie ook bij 6. Bronvermelding. 
 

5.3. Musea  
- Villa Verbeelding (Hasselt): het voormalige Literaire Museum. Het museum wil een unieke 
plek in Vlaanderen zijn waar jong en oud kwaliteitsvolle tentoonstellingen beleven en 
deelnemen aan activiteiten rond boeken en illustratie.  
Meer info: www.villaverbeelding.be  
- Het Letterenhuis (Antwerpen): is het letterkundige archief van Vlaanderen met als missie 
de zorg voor het Vlaamse literaire erfgoed. In de leeszaal kun je de rijke collectie raadplegen 
voor onderzoek. Het museum vertelt met prachtige archiefstukken het verhaal van 200 jaar 
literatuur in Vlaanderen.  
Meer info: www.letterenhuis.be 
- Literatuurmuseum (Den Haag): maakt samen met het Kinderboekenmuseum deel uit van 
de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (Stichting NLL). Deze 
stichting ziet het als haar missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands 
literaire erfgoed zichtbaar te maken.  
Meer info: www.literatuurmuseum.nl  

http://www.hebban.nl/
http://www.iedereenleest.be/
http://www.leesweb.org/
http://www.lezerstippenlezers.be/
http://www.literairnederland.nl/
http://www.passaporta.be/
http://www.poeziecentrum.be/
http://www.readinggroupchoices.com/
http://www.readinggroupguides.com/what-to-do-when-no-discussion-guide-is-available
http://www.villaverbeelding.be/
http://www.letterenhuis.be/
http://www.literatuurmuseum.nl/


 
15 

 
Op  www.tento.be/nl/musea kan je onder de categorie ‘letteren’ een actueel overzicht 
vinden van alle Belgische musea die een link hebben met literatuur en/of schrijvers. 
 

6. Bronvermelding 
5. Bronvermelding 

• Jo Haerens, Anne Van Herreweghen, Anne-Mie Lembrechts, Diane Van Damme, Els 
Haerens, Mady Vion-Soenen en Rosine Deprez, De Leesmier (4de herwerkte versie), 
voorjaar 2013, Markant. 

• Boek-delen. Praktische tips voor leesclubs, 2007, Biblion Uitgeverij. 

• Tips voor leesclubs, 
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/activiteiten/leesclubs/tips-voor-
leesclubs.html  

• https://www.startjouwleesclub.nl/tips/  

• https://stad.gent/bibliotheek/dossiers/literatuur-en-schrijven/leesgroepen  
 
 
 

september 2019 
Rebecca Schoeters, verantwoordelijke aanbod Markant vzw 
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