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Resultaten deelnemers-enquête seizoen 2019-2020 
 
We besluiten ieder seizoen met een enquête onder de deelnemers: wat vonden zij van de 

boekenkeus, van de manier waarop we aandacht aan het boek hebben geschonken en van de 

verdere gang van zaken bij de SLD. Hieronder vind je het resultaat. 

We hebben 134 ingevulde enquêtes ontvangen. Iets meer dan de helft (51,5%) daarvan is namens 

complete literatuurgroepen ingevuld; de andere helft (48,5%) is door individuele deelnemers 

ingevuld. 134 respondenten staan dus voor veel meer dan 134 personen 

Als bestuur hebben we geconcludeerd dat onze deelnemers over het algemeen ook dit jaar weer 

tevreden waren over de boekenkeuze, de leeswijzers, de boekbesprekers en de verschillende 

activiteiten die we hebben georganiseerd. We doen ons voordeel met de opmerkingen die de 

deelnemers genoteerd hebben. Wat ieder jaar weer opvalt is dat de meningen van deelnemers heel 

erg uit elkaar lopen, soms diametraal tegenover elkaar staan. Om dat te illustreren, hebben we een 

aantal van die opmerkingen hieronder onder de grafieken geplaatst. 

Boek 1: Kamila Shamsie | Huis in brand 
 
Waardering voor het boek 

 
 

Geschiktheid van het boek voor de literatuurgroep
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Samenvatting opmerkingen bij geschiktheid voor de literatuurgroep 
 
 andere wereld dan de onze, interessant en veel gespreksstof 

 actueel 

 actuele en leerzame informatie:hoe geraffineerd jonge moslims worden beïnvloed 

 gaf een goed inzicht in de culturen 

 vond het een apart boek, had er niets mee 

 actueel boek qua inhoud, de vergelijking met de klassieke literatuur is voor de liefhebber 

 niet iedereen vond het prettig om over(de praktijken van) IS te lezen. Iedereen vond het boek 
wel goed geschreven 

 actueel, geeft een inkijk hoe radicalisering kan ontstaan 
 

Waardering leeswijzer bij Huis in brand 

 

Samenvatting opmerkingen bij leeswijzer/bespreekbijeenkomst Huis in brand: 

 lastig om de inleiding te vertalen naar de leesgroep. Het was een boeiend college 

 De bespreekbijeenkomst viel wat tegen. Te weinig over het boek, teveel over de geschiedenis 
van Antigone 

 De link met Antigone werd heel duidelijk gemaakt in de bijeenkomst, was heel verhelderend 

 Lezing was een verademing:andere invalshoek, literatuurgeschiedenis van het boek(Antigone). 
Literatuurtheorie sprak ons erg aan 

 Voor de pauze te uitgebreid - matig gewaardeerd, na de pauze een stuk beter. Stellingen heel 
geschikt voor de groep 

 Er was teveel informatie, teveel Antigone en te weinig discussie 
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Waardering bespreking Huis in brand in de literatuurgroep 

 

 

Boek 2: Nowelle Barnhoorn | De tweelingparadox 
 
Waardering voor het boek 

 

Geschiktheid van het boek voor de literatuurgroep 

 

Samenvatting opmerkingen bij geschiktheid van De tweelingparadox 

 Goede bespreekmogelijkheden met name de morele vragen daaromtrent 

 Geen fijne schrijfstijl 
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 Vooral het thema sprak aan. Het leidde tot delen van persoonlijke verhalen 

 Over dit thema zijn niet zoveel romans geschreven, ik vond het heel geschikt 

 Heeft veel aanknopingspunten bij het leven van deelnemers 

 De groep vond de kritische benadering tijdens de boekbespreking van het boek wel jammer 

 Het boek was gemakkelijk te lezen en het onderwerp interessant 

 We ervoeren discrepantie tussen onderwerp(goed) en schrijfstijl(matig) 

 De thematiek was invoelbaar en gaf een levendige bespreking 

 Goede psychologie, literair niet heel bijzonder, maar vanwege leesplezier goed in de mix tussen 
de andere boeken 

 
Waardering voor leeswijzer De tweelingparadox 

 
Samenvatting opmerkingen bij leeswijzer/bespreekbijeenkomst De tweelingparadox 

 Prima. Goed om ook eens een bespreking te horen waarbij niet alles positief is, met voorbeelden 
qua taalgebruik/zinsopbouw 

 Jammer dat de inleider alleen inging op wat niet klopte in het boek. Dat was terecht, maar het is 
een onderdeel. Het boek biedt zoveel meer 

 De regiobespreking was zeer leerzaam, liet ons zien dat we wel wat kritischer mochten lezen:een 
eye-opener 

 Wat wel als verfrissend werd ervaren was dat dit keer de nadruk op de vorm van het boek werd 
gelegd, in plaats van op de inhoud van het verhaal 

 De bespreekbijeenkomst werd nogal als eenzijdig ervaren, er werd veel nadruk gelegd op de 
tegenstrijdigheden in het boek 

 

Waardering bespreking De tweelingparadox in de literatuurgroep 
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Waardering interview met Nowelle Barnhoorn 
 

 

 Een mooi interview waarin de schrijver ook haar persoonlijke verhaal kwijt kon 

 Leuk gesprek met een gewoon leuk mens 

 Een geweldig interview, rustig afgenomen door Rudi 
 

Boek 3: Michael Ondaatje | Blindganger 
 
Waardering voor het boek 

 

Geschiktheid van het boek voor de literatuurgroep 
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Samenvatting opmerkingen geschiktheid Blindganger 

 Ander soort oorlogsverhaal dus prima. Veel mogelijkheden voor interpretatie van 
gebeurtenissen/situaties 

 Mooi geschreven. Je kunt het boek best enkele keren lezen 

 Verwarrend, kon me er niet goed in verplaatsen, moest er veel moeite voor doen 

 Wij zouden het boek zelf niet gekozen hebben. Niet boeiend( op enkele stukjes na) 

 Gewoon een mooi boek 

 Bleef wat ingewikkeld en soms ook raadselachtig door de vele personages en tijdsprongen 

 Prachtig geschreven verhaal over kinderen die ‘verwaarloosd’ worden, die de grote mensen 
wereld moeten begrijpen zonder de begeleiding van hun ouders 

 Een fijne schrijfstijl, waardoor je het in één keer uitlas. Het boek gaf veel ruimte om zelf in te 
vullen en daarmee was er ook veel te bespreken binnen de groep 
 

Waardering leeswijzer Blindganger 

 

Samenvatting opmerkingen leeswijzer/bespreekbijeenkomst Blindganger 

 Deze keer heb ik de leeswijzer eerst gelezen omdat ik het boek in eerste instantie verwarrend 

vond. De leeswijzer bood mij handvatten 

 Heel goed en interessant 

 Heel rustig, duidelijk en plezierig 

 De gepresenteerde tijdslijn hielp heel goed voor het begrip 

 De leeswijzer gaf veel aanvullende informatie. De lezing gaf weinig nieuwe informatie 
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Waardering bespreking Blindganger in de literatuurgroep 

 

 

Boek 4: Tomas Lieske | De vrolijke verrijzenis van Arago 

Waardering van het boek 

 

Geschiktheid van het boek voor de literatuurgroep 

 

Samenvatting opmerkingen bij geschiktheid De vrolijke verrijzenis van Arago 
 Vrij ingewikkeld vond ik dat je pas waardeert als je het uit hebt! Knap geschreven 

 Heel bijzonder boek. Biedt genoeg ter bespreking. Eindelijk een boek dat ik in één keer uitlas 
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 Ik vond het boek een topper. Het leest als een sprookje. Je duikt in het verhaal 

 Het is niet “mijn genre”, maar wel interessant om te lezen. Je moet ‘wel echt aan het werk’ om 
het te volgen. 

 Ik vond dit geen prettig boek om te lezen, het duurde erg lang voordat ik er enige lijn in kon 
ontdekken. Als het niet voor de leesclub was geweest had ik het niet uitgelezen 

 Erg gezocht thema, soms even boeiend, maar echt niet interessant. Tja, daar zou je als groep 
over kunnen praten maar voelt als “zonde van de tijd” 

 Grappige aanpak. Leuk om te lezen, gemakkelijk boek 

 
Waardering leeswijzer De vrolijke verrijzenis van Arago 

 

Samenvatting opmerkingen leeswijzer/bespreekbijeenkomst De vrolijke verrijzenis van 

Arago: 

 Hulde voor de ingesproken boekbespreking door willem goedhart(via You-tube):zeer 
professioneel uitgevoerd en zeer volledig. Dit is de toekomst:we kunnen zo op een door ons 
gekozen moment de lezing afluisteren en op elk moment op pauze zetten 

 

Waardering voor bespreking De vrolijke verrijzenis van Arago in de literatuurgroep 
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Overige activiteiten 

Waardering schrijversbijeenkomst Rob van Essen in het kader van de Week van de 
Leesclub 

 

 Per ongeluk ingevuld met een 1 

 Professioneel gesprek tussen twee literaire titanen 

 Verhelderend door persoonlijk tint 
 

Waardering filmvoorstellingen 

 
 

Overige opmerkingen en aanvullingen (samenvatting)  
 Graag wat meer afwisseling in de thema’s van de boeken 

 Goede boeken uitgezocht 

 Waarom zijn de gekozen boeken niet allemaal als e-boek te leen? 

 Waardering door het vele werk door de SLD verricht! 

 Ik vind het heel jammer dat de website van de SLD zo slecht werkt. Niks doet het echt. Informatie 
is nauwelijks toegankelijk. Inloggen lukt vaak niet, terwijl ik echt weet wat mijn wachtwoord is 

 Complimenten aan het Bestuur van de SLD hoe vlot ze op het Corona-virus en de maatregelen 
hebben gereageerd en de oplossingen die ze aanreiken. Chapeau! Hopelijk kunnen de 
festiviteiten in het najaar doorgaan! 


