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Voorwoord 

‘Schrijven is zitten blijven tot het er staat’   

(Kees van Kooten) 

Geen ander citaat is hier meer op zijn plaats dan bovenstaande van Kees van Kooten. Hier ligt eindelijk mijn 

eindproduct, mijn ‘ei’, na een lange broedperiode. Hoeveel metaforen heb ik de revue wel niet zien passeren 

en hoeveel spreekwoorden, gezegdes en chlichés bleken maar weer eens bevestigd tijdens het schrijven van 

mijn scriptie. Ik heb het schrijven niet altijd als makkelijk ervaren, maar leerzaam was het des te meer. 

Het is verleidelijk om hier uit te weiden over alle emoties die mij de afgelopen tijd bezig hebben gehouden, 

maar ik wil in dit voorwoord vooral mensen bedanken. In de eerste plaats Frank de Glas, mijn begeleider, die 

me door het hele proces heen heeft gepraat. Voor zowel inhoudelijke adviezen en kritiek, als voor morele 

steun kon ik bij hem terecht. Daarnaast natuurlijk mijn vrienden en familie. Met speciale dank aan mijn 

ouders, die altijd voor mij klaar hebben gestaan en waar ik vele scriptie-uren heb mogen doorbrengen. Ik zal 

de zolder missen. En natuurlijk Maikel, gewoon omdat hij er altijd voor me is.  

Ezra Homan 
Juli 2012 
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1. Inleiding 

1.1 Onderzoeksthema 

Wat is een goed boek? Wie bepaalt dat? En hoe wordt er over literatuur gesproken? De Franse socioloog 

Pierre Bourdieu voerde begin jaren zeventig van de vorige eeuw argumenten voor zijn veldtheorie aan. Sinds 

deze theorie is toegepast op het literaire veld is het idee ontstaan dat de literaire waarde van een werk niet 

vast ligt, maar wordt toegekend door instituties die in het literaire veld aanwezig zijn. De positie van deze 

spelers, maar ook hun literatuuropvatting speelt een grote rol in het kijken naar en denken over literatuur. 

In het domein van de volwassenenliteratuur is er in het literaire veld sinds lange tijd een belangrijke rol 

weggelegd voor de literaire kritiek. Deze bepaalde in belangrijke mate wat tot de literatuur werd gerekend 

en ook op welke manier hierover gesproken werd. Dat ook in de jeugdliteratuur de definitie van wat 

literatuur is niet vast ligt, en opvattingen plaats- en tijdgebonden zijn, is bekend, maar werd tijdens de 

uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs op 1 maart jongstleden wederom duidelijk. In het uitgebrachte 

jubileumboek werd, terugblikkend op 25 jaar bekroningen, de vraag gesteld waarom bepaalde boeken 

destijds buiten de boot vielen en andere er juist bovenuit staken: keuzes die nu vreemd worden gevonden. 

Logischerwijs werd deze vraag beantwoord met de verklaring dat veranderende opvattingen in de wereld van 

het kinderboek zichtbaar zijn in de keuzes van de jury en dat er in de beginjaren van de Woutertje Pieterse 

Prijs anders over kwaliteit werd geoordeeld dan nu.   

 Evenals in de volwassenenliteratuur wordt er in verschillende perioden dus uiteenlopend gedacht 

over de rol, functie en waarde van literatuur. Maar wie bepaalt in het jeugdliteraire veld de waarde van 

literaire werken? Is aan jeugdliteratuurkritiek dezelfde invloed toe te schrijven als aan de algemene 

literatuurkritiek wanneer het gaat om beeldvorming? Hoewel recensenten van kinderboeken in principe 

dezelfde taken hebben als die van critici voor volwassen boeken, wordt de rol die de literaire kritiek speelt in 

de canonvorming van kinder- en jeugdliteratuur door sommigen van minder grote invloed geacht dan die 

van zijn ‘volwassen’ broer. Dit zou komen doordat de rol van een jeugdliteraire criticus anders is dan die van 

een recensent van volwassenenliteratuur (Van Lierop-Debrauwer 2004 - 33). Waar de laatste direct tussen 

het boek en de lezer staat, bemiddelt een recensent van kinder- en jeugdliteratuur altijd indirect via een 

volwassen lezer (Ghesquire 2009 - 99). Dit heeft tot gevolg dat een criticus van kinder- en jeugdliteratuur 

zowel kan optreden als bemiddelaar maar ook als literair beoordelaar (Bekkering 2004 - 171). De rol die een 

criticus aanneemt speelt, net als zijn of haar literatuuropvatting, mee bij de beoordeling van een werk.  

 Eén van de instituties waarvan wordt verondersteld dat ze in grote mate door de literatuurkritiek 

beïnvloed wordt, is de literaire prijs en haar jury. De literaire kritiek zou in grote mate bepalen welke boeken 

bekroond gaan worden (Janssen 1994, Dorleijn en Van Rees 2006). Nu levert in kinderboekenland niets 

zulke felle discussies op als de uitreiking van een (literaire) prijs. Of het nu gaat om de Nederlandse 

Kinderjury, de Woutertje Pieterse Prijs, de Gouden Griffels of Penselen, de gemoederen lopen vaak hoog op. 

Zo zou er door de Griffeljury te veel worden beoordeeld aan de hand van literaire maatstaven, zou er bij de 

Woutertje Pieterse Prijs geen aandacht voor de beoogde lezer zijn en zou er door de Nederlandse Kinderjury 

alleen maar populaire boeken worden bekroond. Zowel naar de jeugdliteraire kritiek als jeugdliteraire prijzen 

afzonderlijk is veel onderzoek gedaan. In mindere mate geldt dit voor de relatie tussen de jeugdliteraire 

kritiek en deze jury’s. Om te kunnen bepalen of de literaire kritiek in de kinder- en jeugdliteratuur eenzelfde 

bepalende rol vervult als in de volwassenenliteratuur, zal eerst gekeken moeten worden naar de manier van 
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oordelen en de soort kritiek die er door beide instituties wordt bedreven. In deze scriptie geef ik daartoe dan 

ook een eerste aanzet en doe ik onderzoek naar de manier van oordelen door zowel de literaire kritiek als 

een literaire jury.   

 

1.2 Onderzoeksvraag en opbouw 

Zoals gezegd zal in deze scriptie onderzoek gedaan worden naar de werkwijze van twee literaire instituties 

en hun onderlinge relatie. Doorgaans wordt de literatuurkritiek opgedeeld in de journalistieke, de 

essayistische en de academische kritiek. In deze scriptie staat de journalistieke, en specifiek de literaire dag- 

en weekbladkritiek centraal. De werkwijze van deze institutie zal worden vergeleken met die van de 

Griffeljury. Van deze jury zullen de juryrapporten van de Gouden Griffel centraal staan. Deze prijs wordt 

jaarlijks, sinds 1971, ter gelegenheid van de Kinderboekenweek toegekend aan het beste kinderboek van het 

voorgaande jaar. De vraag die in deze scriptie centraal staat is als volgt: 

Vanuit welke rol en literatuuropvatting beoordelen de Griffeljury en de literaire dag- en 

weekbladkritiek de bekroonde boeken in de periode 1992-2000? En hoe verhouden de soorten 

kritiek die hieruit voortvloeien zich ten opzichte van elkaar? 

Er zal in dit onderzoek worden gekeken naar negen jaar Griffelbekroningen in de periode van 1992-2000, en 

naar de recensies die vooraf gingen aan deze bekroningen. Door middel van analyses van de juryrapporten 

en recensies zal onderzocht worden hoe beide instituties oordelen over de gerecenseerde/bekroonde boeken, 

welke argumenten er worden gebruikt om het oordeel te onderbouwen, wat de aard van de recensie is en 

wat dit zegt over de literatuuropvatting en rol van de criticus.   

 In hoofdstuk twee zal allereerst het theoretisch kader worden geschetst dat aanleiding heeft 

gegeven tot de vraagstelling en tevens gebruikt zal worden bij beantwoording van de hoofdvraag. In 

hoofdstuk drie volgt de opzet van het onderzoek. De hoofdvraag zal hier verder uiteen worden gezet en ook 

zullen de deelvragen worden. Daarnaast wordt hier het analysemodel voor onderzoek en de 

operationalisering besproken. De onderzoeksresultaten zullen vervolgens in hoofdstuk vier worden 

gepresenteerd, vergeleken en geïnterpreteerd. Aan de hand van de theorie en resultaten zal in het laatste 

hoofdstuk een conclusie worden getrokken en een antwoord op de hoofdvraag worden gegeven.   

 

1.3 Relevantie  

De jeugdliteratuurkritiek als zodanig is al verscheidene malen onderwerp van onderzoek en discussie 

geweest. Hetzelfde geldt voor de jeugdliteraire prijzen in dit land. Dit is niet het geval voor de relatie tussen 

deze twee literaire instituties. Theorieën uit het literaire veld gericht op volwassenenliteratuur geven 

aanleiding om te denken dat deze twee instituties nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. 

Het is de vraag of dit ook geldt voor het jeugdliteraire veld. De uitkomst van deze scriptie zal allereerst 

inzicht bieden in de overeenkomsten en verschillen tussen de twee genoemde instituties. Daarnaast kan de 

uitkomst wijzen op verschillen of overeenkomsten in processen zoals die plaatsvinden in het ‘volwassen’ 

literaire veld en het jeugdliteraire veld. Tevens kan het als basis of uitgangspunt dienen voor verder 

onderzoek naar de posities van zowel jury’s als literaire kritiek in het jeugdliteraire veld.  
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2. Theoretisch kader 

2.1 Bourdieu’s veldtheorie 

De traditionele opvatting over kunst, waarbij gedacht werd dat kunst een zelfstandig verschijnsel is, en de 

artistieke of literaire kwaliteit een inherente eigenschap van het werk is, is de afgelopen decennia onder druk 

komen te staan. Het gegeven dat elke definitie van kunst cultuurspecifiek en tijdgebonden is, heeft 

uiteindelijk geleid tot een institutionele benadering van kunst. In deze benadering gaat men er van uit dat 

het niet de intrinsieke eigenschappen van een kunstwerk zijn die de waarde bepalen, maar dat waardering 

voor teksten of andere kunstuitingen ontstaat in een sociale context waarbij instellingen en instituties, zoals 

uitgeverijen, critici en lezers, waarde aan een bepaald werk toekennen. Literaire waarde is daardoor geen 

immanente eigenschap van een boek, maar een status die wordt verkregen door de manier waarop het boek 

wordt geproduceerd, verspreid en ontvangen (Janssen 1994, Van Rees 1983, Dorleijn en Van Rees 2006). 

Naast de materiële productie speelt in belangrijke mate ook de symbolische productie van kunst hieraan 

mee. Aan de basis van deze gedachte ligt de veldtheorie van de Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu.  

In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam de Franse socioloog met het idee van de veldtheorie en 

ontwikkelde hij het concept veld. Volgens deze theorie bestaat een samenleving uit verschillende 

hiërarchisch gestructureerde velden zoals een politiek, een wetenschappelijk en een cultureel veld die elkaar 

op sommige plaatsen overlappen. Hoewel ieder veld uniek en relatief autonoom is - en beschikt over 

specifieke eigenschappen die horen bij een bepaald veld - functioneren alle velden volgens een aantal 

onveranderlijke wetten. Deze wetten worden door Bourdieu universele of algemene veldwetten genoemd 

(Bourdieu 1989 – 171). Dit gegeven betekent voor Bourdieu dat alles wat men leert over het functioneren 

van de afzonderlijke velden meteen gebruikt kan worden om andere velden te onderzoeken en te 

interpreteren. Aan de hand van het bestaan van deze algemene veldwetten tracht Bourdieu universele 

veldmechanismen te formuleren (Ibidem).   

  Een veld wordt door Bourdieu beschreven als een gestructureerde ruimte met beschikbare posities 

die door de actoren of instellingen in dat veld ingenomen kunnen worden. Eén van de gemeenschappelijke 

eigenschappen is dat er in ieder veld een constante machtsstrijd plaatsvindt, waarvoor Bourdieu de metafoor 

spel gebruikt, tussen de spelers in het veld. Het doel van deze machtsstrijd is het behoud of een verbetering 

van de positie van de spelers (actoren en instituties) en het monopolie over het specifieke gezag dat 

kenmerkend is voor het veld in kwestie (173). Zo zullen nieuwkomers proberen het veld te betreden, 

anderen die zich al op het veld bevinden streven naar een verbetering van hun posities en machthebbers 

trachten hun monopolie te verdedigen en concurrentie buiten te sluiten (Ibidem). De structuur van ieder veld 

wordt bepaald door de onderlinge relatie die er bestaat tussen de posities en de actoren en instituties die 

deze positie innemen (Bourdieu 1989, 1994). Belangrijk in deze strijd, en een algemene geldende 

eigenschap van ieder veld, is de overeenstemming die wordt verondersteld tussen de strijdende partijen over 

datgene wat de moeite waard is om te bevechten. Bourdieu noemt deze collectieve instemming met het spel 

illusio (Bourdieu 1994 – 206). Hoewel de specifieke inzet en de belangen per veld natuurlijk verschillen, 

werkt het veldmechanisme alleen als er iets op het spel staat en mensen bereid zijn het spel te spelen. 

Actoren of instellingen zullen niet strijden om iets wat zij niet de moeite waard vinden. Hierdoor is er sprake 

van een permanente productie en reproductie van de illusio. Iedereen die deelneemt aan de strijd draagt bij 
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aan de reproductie van het spel, simpelweg door bij te dragen aan de productie van het geloof in de waarde 

van de inzet (Bourdieu 1989 - 173).   

  De inzet van de strijd die plaatsvindt in ieder veld is het monopolie over het specifieke gezag of 

kapitaal dat kenmerkend is voor het veld in kwestie (Bourdieu 1989 – 172). De strijd in ieder veld wordt dus 

gestreden om specifiek kapitaal maar ook met het gebruik van dit specifieke kapitaal. Onder dit begrip 

verstaat Bourdieu alle eigenschappen en middelen die mensen in een bepaalde positie kunnen aanwenden 

om hun positie te verbeteren of te handhaven (Munnichs en Van Rees 1986 - 321).  

 

2.1.1 Het culturele veld 

Eén van de velden die Bourdieu tot onderwerp van onderzoek heeft gekozen is het culturele veld. Met zijn 

studie naar dit veld laat hij de traditionele opvatting over kunst achter zich. Hij laat zien dat de ideologie van 

de creativiteit, zoals hij dat noemt, waarin alle blikken gericht zijn op de schijnbaar enige producent, de 

kunstenaar, niet houdbaar is. De culturele waarde van goederen wordt zijns inziens namelijk gecreëerd door 

de gezamenlijke activiteiten, het samenspel, van alle spelers in het culturele veld en niet alleen door de 

kunstenaar (Bourdieu 1989 – 206). Onder deze spelers wordt in het culturele veld de verzameling 

organisaties en groepen actoren verstaan die zich bezighouden met de productie, promotie en consumptie 

van symbolische goederen en praktijken op het terrein van cultuur, kunst en religie (Dorleijn en Van Rees 

2006 - 16). Het culturele veld ligt in de samenleving ingebed naast de politieke, de economische en de 

sociale sfeer. Inbedding betekent in dit geval dat ook beslissingen in de andere velden, dus politieke en 

sociaal economische factoren van invloed zijn op wat er in het culturele veld gebeurt. Tegelijkertijd oefent 

ook cultuur zelf – de ene sector meer dan de andere – invloed uit op de samenleving (Dorleijn en Van Rees 

2006 - 17).   

Actoren in het culturele veld bezitten de macht om bepaalde kunstwerken waarde te verlenen, maar niet 

iedereen bezit dezelfde mate van autoriteit. Wil je als speler in het culturele veld in staat zijn om waarde toe 

te kennen aan een cultureel object, dan moet je in het bezit zijn van prestige of gezag en een naam hebben 

opgebouwd (Bourdieu 1989, Janssen 1994). De instellingen en personen in het culturele veld zijn in een 

voortdurende machtstrijd gewikkeld om hun positie in dit veld te verbeteren. Het specifieke kapitaal 

waarmee en waarom gestreden wordt, zoals in voorgaande paragraaf beschreven is, behelst in het culturele 

veld het symbolische kapitaal: de bevoegdheid om te bepalen wat kunst en wie een kunstenaar is (Janssen 

1994 – 16). Specifiek voor het culturele veld is namelijk het feit dat er naast de economische waarde ook 

zoiets bestaat als symbolische waarde die wordt toegekend door bepaalde spelers in het veld.  

  Het culturele veld wordt door Bourdieu daarom ook wel een geloofswereld genoemd (Bourdieu 1989, 

1994). Zo beschrijft hij een kunsthandelaar of galeriehouder niet alleen als iemand die het werk van de 

kunstenaar exploiteert door handel te drijven met zijn producten, maar ook als iemand die dat werk op de 

markt van symbolische goederen brengt door het te exposeren en het materiële product daarmee van een 

bepaalde status te voorzien. De kunsthandelaar bepaalt mede de waarde van het werk waarvoor hij het 

opneemt (Bourdieu 1994 - 206). Hetzelfde geldt voor een uitgever die een bepaald werk uitgeeft of een 

recensent die een werk (positief) bespreekt. Wanneer een institutie of persoon in het literaire veld erkenning 

heeft verkregen, is hij op zijn beurt weer in staat om objecten (kunstwerken), personen of instituties een 

bepaald prestige te geven en daarmee te bepalen wat kunst, en wie een kunstenaar is (Bourdieu 1989, 
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Janssen 1994). De productie van symbolische goederen moet worden gezien als een vorm van collectieve 

actie waarbij, behalve de schepper (bijvoorbeeld de auteur of schilder), alle ‘scheppers van de schepper’ 

betrokken zijn, de actoren die geloof in de waarde van de goederen in kwestie produceren (Dorleijn en Van 

Rees 2006 – 16).  
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2.2 Het literaire veld 

De cultuursociologie van Bourdieu en zijn beschrijving van het culturele veld heeft grote invloed gehad op 

het onderzoek naar het literaire veld. Uitgangspunt van de veldtheorie van Bourdieu is dat de waarde en 

status van een kunstwerk niet vast staan. Dit geldt in dezelfde mate voor de waarde en status van een boek. 

De literaire waarde die aan een werk wordt toegekend wordt logischerwijs beïnvloed door de activiteit van de 

auteur zelf, maar ook en vooral door die van instellingen die zich bezighouden met de productie en 

verspreiding van het boek en met het uitdragen van specifieke opvattingen daarover (Munnichs en Van Rees 

1986 - 321). Al deze activiteiten vinden plaats in het literaire veld. Dorleijn en Van Rees (2006) omschrijven 

het literaire veld als de verzameling literaire instituties, organisaties en actoren die betrokken zijn bij de 

materiële en symbolische productie, de distributie en consumptie van wat literatuur wordt genoemd (15). 

Onderzoek naar het literaire veld is vooral gericht op het opereren van de in Figuur 1 afgebeelde instituties 

en de relaties tussen deze instellingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figuur 1: schema van het literaire veld. Bron: Dorleijn en Van Rees (2006 – 19) 

In dit schema is te zien dat het literaire veld instellingen en instituties telt die ofwel zorg dragen voor de 

materiële productie, voor de symbolische productie of voor de distributie van literaire werken. Niet alleen de 

activiteit van de schrijver zelf (zoals de materiële productie) draagt bij aan de waardering van zijn werk, 

maar ook en vooral de activiteiten van andere actoren die gericht zijn op symbolische (critici, docenten, 
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tijdschriftredacteuren en jury’s) of materiële productie (uitgevers, boekhandelsketens, boekenclubs) 

beïnvloeden de beeldvorming over het werk. Zo kiezen uitgevers uit een enorme hoeveelheid manuscripten 

diegene uit die ze op de markt willen brengen. Door een werk uit te geven voorziet de uitgeverij het boek al 

van enige waarde, maar ook de status van de uitgeverij zelf kan van invloed zijn op de symbolische waarde 

van het werk (Janssen 1994). Vervolgens selecteren critici uit dat aanbod de boeken die zij willen bespreken. 

Door een werk te bespreken voorzien ook zij dit van symbolische waarde en wederom geldt dat de reputatie 

van de criticus zelf hierin een belangrijke rol speelt. Daarnaast geven ook in het literatuuronderwijs onder 

andere samenstellers van schoolboeken en leraren bepaalde visies door. De productie, distributie en 

consumptie van boeken is dus onlosmakelijk verbonden met waardeoordelen: de geldigheid van deze 

waardeoordelen is echter afhankelijk van de posities die de verschillende instituties of instellingen in het  

veld innemen.   

  In bovenstaand figuur wordt niet duidelijk gemaakt waar de literaire prijzen zich in het veld 

bevinden. De Nooy (1988a, 1989) stelt dat de toekenning van prijzen, net zoals het schrijven van recensies, 

een vorm van literaire kritiek is. Ook literaire jury’s dragen bij aan de waardering van literaire werken en zijn 

dus net als de literatuurkritiek te plaatsen onder de symbolische productie. In paragraaf 2.3.4 zal dieper 

ingegaan worden op de rol van (jeugd)literaire prijzen in het veld.   

 

2.2.1 De rol van de literatuurkritiek in het literaire veld  

In het ingewikkelde proces van productie, distributie en consumptie van literatuur is er lang een belangrijke 

rol weggelegd voor de institutie literatuurkritiek. Zij wordt geacht als geen ander in staat te zijn om waarde 

toe te kennen aan een literair werk en een belangrijke rol te spelen in het ‘geloof’ van wat literatuur is of 

niet. Janssen (1994) poneert de stelling dat het vooral en in de eerste plaats de aandacht is die teksten van 

deze institutie ondervinden, die bepalend is voor hun maatschappelijke erkenning als meer of minder 

waardevolle literaire werken, en daarmee hun verdere behandeling of onthaal door andere instanties en 

personen in het literaire veld (20). De activiteiten van literaire critici zouden bepalen welke teksten in een 

gegeven periode tot literatuur worden gerekend en welke plaats ze in de rangorde van literair waardevolle 

werken krijgen (22).   

 In de literaire kritiek wordt onderscheid gemaakt tussen de journalistieke, de essayistische en de 

academische kritiek (Janssen 1994, Van Rees 1983). Het verschil tussen de drie takken - of categorieën - 

van de literatuurkritiek zit hem vooral in het tijdstip waarop de kritiek haar werk doet ten opzichte van het 

verschijnen van het literaire werk, en de omvang van het aantal boeken waaruit de criticus moet kiezen. In 

verschillende fases bespreken en beoordelen ze literair werk. Om dit nader te omschrijven spreekt Van Rees 

(1983) ook wel over ‘primaire’, ‘secundaire’ en ‘tertiaire’ kritiek (403). Hoewel deze drie vormen van kritiek 

van elkaar verschillen, zijn ze wel afhankelijk van elkaar. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaars oordeel: 

‘the respective types of criticism form the complementary parts of a selection process which is, at the same 

time, a ranking process by means of which a text, when compared to other text grows in importance and 

eventually may obtain the status of masterpiece. With the transition from primary to tertiary criticism the 

filters involved become increasingly fine’ (Ibidem). Ook wijst Van Rees (1983) er op dat ze ondanks hun 

verschillen, in essentie allemaal hetzelfde doel hebben. Literaire critici hebben als voornaamste taak om de 

aard en kwaliteit van teksten te benoemen en de literaire werken te classificeren (400).  
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De journalistieke (primaire) kritiek richt zich op recent verschenen werk en wordt vooral beoefend in 

kranten en algemene tijdschriften. De essayistische en academische kritiek houden zich in de eerste plaats 

bezig met werken uit het meer of minder recente verleden (Janssen 1994 - 21). De werken die door de 

journalistieke kritiek zijn besproken vormen de bron waaruit de essayistische en academische kritiek put. Zij 

volgen de keuzen en oordelen van de journalistieke kritiek. Met de aandacht van de essayistische en 

academische kritiek kan het oordeel van de journalistieke kritiek dus op bijval rekenen: door aandacht aan 

eerder besproken werken te schenken bevestigen zij het oordeel van de recensent. Toch is er volgens Van 

Rees (1983) sprake van prestigeverschil tussen de drie vormen van kritiek. Hoewel de journalistieke kritiek 

de eerste, en belangrijkste schifting maakt - zij bepaalt in de eerste plaats of teksten wel of niet worden 

gerecenseerd, en vervolgens op welke manier dat gebeurt - geniet zij minder aanzien dan de essayistische 

en academische kritiek. De beschouwingen van de laatste twee betreffen meestal het werk van 

gerenommeerde auteurs en zijn doorgaans technischer, gedetailleerder en specialistischer van aard dan die 

van hun journalistieke collega’s (Janssen 1994 - 22). Hoewel de journalistieke kritiek dus als oppervlakkiger 

wordt gezien, is het wel de instantie waarvan wordt verondersteld dat ze in eerste plaats bepaalt wat er 

wordt besproken door de essayistische kritiek. Zo merkt Van Rees (1983) op: ‘only in a very few cases since 

the nineteenth century have there been instances of a work, which was not prominent in press reviews, 

nevertheless forming the subject of scrutiny by academic critics’ (404). Ook uit onderzoek van Rosengren 

(1987) en Verdaasdonk (1983, 1985) waarnaar Janssen (1994) verwijst, blijkt dat de aandacht van 

essayisten en academische literatuurbeschouwers vooral uitgaat naar werk van auteurs die in de 

journalistieke kritiek een prominente rol hebben gespeeld en positief zijn beoordeeld. Daarnaast bespreken 

ze vooral titels die bij verschijning de meeste recensies ontvingen. De journalistieke kritiek vormt dus een 

cruciaal selectiemoment in de vorming van een literaire canon (11).   

 Onder critici ontstaat geleidelijk eenstemmigheid over de vraag welke objecten hun aandacht 

verdienen maar ook hoe die aandacht verwoord dient te worden. Het bereiken van deze eenstemmigheid en 

bijval van collega critici wordt door Van Rees (1985) consensusvorming genoemd. De geloofwaardigheid van 

de kritiek als beoordelende instantie hangt in belangrijke mate af van de eenstemmigheid onder haar 

beoefenaars. Critici zouden om deze reden sterk rekening houden met de uitspraken van collega’s rekening 

houden en zeer goed nota nemen van elkaars verrichtingen (Janssen 1994 – 26). Wanneer critici het 

onderling eens zijn over de stellingnamen van waaruit een werk benaderd moet worden, dan bevordert dit 

het bereiken van consensus over het werk (Van Rees 1985 – 72). Daarnaast is volgens Van Rees een literair 

kritische uitspraak pas succesvol wanneer ze door anderen (critici, maar ook de niet-institutionele lezers) 

wordt bijgevallen en als belangrijk, zinvol of interessant wordt gezien (68).   

 De mate van bijval die literaire kritiek lange tijd van andere instituties heeft gekregen wijst er 

volgens Janssen (1994) op dat het vooral deze institutie is die de bevoegdheid bezit om teksten te 

legitimeren als meer of minder waardevolle literaire werken (23). Overige instituties in het literaire veld 

zouden deze bepalende rol van de kritiek nauwelijks aanvechten; wel zou deze door hen bevestigd worden. 

‘Zo zijn keuzen en uitspraken van de kritiek mede bepalend voor de ruimte die een beginnend auteur van 

een literair uitgever krijgt om een oeuvre op te bouwen en spelen ze mee in beslissingen van leden van 

literaire jury’s en adviescommissies om een werk te bekronen of te subsidiëren’ (20-21). Wanneer er sprake 

is van bijval door andere instituties uit het literaire veld, zoals literaire jury’s, stijgt niet alleen de status van 

het literaire werk maar wordt tegelijkertijd ook de autonome positie van de journalistieke kritiek bevestigd. 

Het beeld dat de kritiek huldigt van autonome beoordelaar is lange tijd breed geaccepteerd geweest. Het feit 
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dat de keuzen en uitspraken van de literaire kritiek bijna altijd op bijval kunnen rekenen en de institutie 

literatuurkritiek meer dan andere instituties in staat is om waarde toe te kennen aan werken, heeft te maken 

met het recht dat zij heeft om te bepalen wat (hoogstaande) literatuur is. Deze positie heeft zij niet van de 

een op de andere dag verworven. Het is de uitkomst van een langdurig proces, waarin de literatuurkritiek is 

uitgegroeid tot een relatief autonome institutie voor de meningsvorming over literatuur (21). Het vermogen 

om werken in te wijden, er een waardeoordeel over uit te spreken of waarde aan toe te kennen, is het 

kapitaal dat critici hebben ‘verdiend’ en proberen te verdedigen tijdens de voortdurende strijd in het literaire 

veld (Bourdieu 1989).   

 

2.2.2 Literatuuropvattingen in het literaire veld en de kritiek 

De drie vormen van kritiek bereiken, aldus Van Rees (1983, 1985), Janssen (1994), Rosengren (1987) en 

Verdaasdonk (1983, 1985), in een bepaalde periode consensus over de eigenschappen en waarde die aan 

een tekst wordt toegekend. Dit resulteert in een afbakening en hiërarchisering van het literaire repertoire, 

een zogeheten canon. Vanuit Bourdieu’s visie zou dit het resultaat zijn van een wisselwerking tussen 

instituties en personen en hun positie in het literaire veld. Volgens Van Rees en Dorleijn (1993) zijn echter 

niet alleen de onderlinge verhouding en de interactie tussen literaire instituties bepalend voor de specifieke 

aard die aan literatuur wordt toegekend, maar spelen ook literatuuropvattingen een cruciale rol in processen 

van beeldvorming en toekenning van waarde aan literaire werken. De perceptie van eigenheid en kwaliteit 

van literaire werken wordt gestuurd door een combinatie van literatuuropvattingen en de respectievelijke 

posities die voor- en tegenstanders in het literaire veld innemen (2). Bij het analyseren van het literaire en 

het culturele veld vanuit een relationeel perspectief is het volgens Dorleijn en Van Rees (1993, 2006) dan 

ook zaak dat onderzoekers zich óok rekenschap geven van de invloed van opvattingen over literatuur en 

cultuur die leden van instituties en consumenten huldigen. Alle deelnemers in het literaire veld maken 

gebruik van hun literatuuropvatting om aan een literaire tekst eigenschappen en kwaliteit toe te kennen. 

Behalve opstellers van poëticale verhandelingen, schrijvers en critici, grijpen ook andere actoren (uitgevers, 

boekverkopers, docenten etc.) terug op hun literatuuropvatting om hun besluiten te verwoorden en hun 

activiteiten te rechtvaardigen (Dorleijn en Van Rees 2006 - 26). Zo maken redacteuren van literaire 

tijdschriften, kranten en weekbladen gebruik van hun kennis van de schrijversmarkt en van verschillende, 

elkaar beconcurrerende literatuuropvattingen bij hun beslissing aandacht te schenken aan een nieuwe titel of 

deze te recenseren. Leden van een jury voor een literaire prijs nemen een reeks vergelijkbare factoren  

in overweging (27).  

 Wanneer vertegenwoordigers van de literaire kritiek, die als voornaamste taak het benoemen van 

eigenheid en kwaliteit van literaire teksten hebben, een oordeel over een werk geven, gebeurt dit dan ook 

aan de hand van deze literatuuropvatting. Van Rees en Dorleijn (1993) omschrijven een literatuuropvatting 

als een verzameling van normatieve denkbeelden over de aard en functie van literatuur alsmede een 

verzameling van definities van teksteigenschappen en literaire technieken (procedés), waardoor de tekst 

geacht wordt bepaalde effecten op de lezer te hebben (3). Wanneer er door de literatuurkritiek 

literatuuropvattingen worden gebruikt om het literaire aanbod te ordenen en er waarde en betekenis aan toe 

te kennen treedt er beeldvorming op. Omdat bepaalde critici reputatie en gezag bezitten, vinden de 

omschrijvingen die zij gebruiken wanneer ze literair werk van een auteur bespreken, ook ingang in de brede 

maatschappelijke context, bijvoorbeeld bij andere vormen van kritiek dan die waarin de karakterisering is 
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ontstaan, in het literatuuronderwijs of in bepaalde distributiekanalen (16). Doordat critici worden gezien als 

connaisseurs van literatuur, zijn zij in staat om hun eigen normen voor literatuur op te leggen en worden 

deze ook erkend: ‘Since these standards are believed to be those of “real connaisseurs” they are by 

definition accepted as appropriate to the work of art, i.e. as genuinely artistic standards’ (Van Rees 1983 – 

409). Beschrijvingen uitgevoerd aan de hand van literatuuropvattingen vormen op deze manier sterk het 

beeld dat er wordt gehuldigd over literair erfgoed of recent werk. Deze beeldvorming heeft niet alleen 

invloed op het publiek voor literatuur, maar ook op alle overige instituties in het literaire veld zoals uitgevers,  

literaire jury’s en collega-critici.   

 De opvatting die een criticus huldigt over literatuur, maar ook over mens en maatschappij, is 

bepalend voor de manier waarop hij oordeelt. Abrams onderscheidt in zijn werk The mirror and the lamp 

(1971) aan de hand van vier verschillende factoren – auteur, publiek, afgebeelde werkelijkheid en tekst - 

vier soorten literatuuropvattingen (theories of poetry) die in een beoordeling centraal kunnen staan: de 

mimetische, pragmatische, expressieve of autonomistische literatuuropvatting (6). Wanneer er vanuit een 

mimetische literatuuropvatting wordt geoordeeld, staat de relatie tussen het kunstwerk (het boek) en de 

werkelijkheid centraal. Kunst wordt uitgelegd als een nabootsing van bepaalde aspecten van de 

werkelijkheid. In de pragmatische literatuuropvatting staat de relatie tussen de lezer en het werk centraal. 

De voornaamste functie van literatuur is hier het teweegbrengen van emotionele effecten bij de lezer. Vanuit 

de expressieve opvatting wordt er gekeken naar de gedachten en emoties van de auteur en staat dus de 

relatie tussen boek en auteur centraal. In geval van een autonomistische literatuuropvatting concentreert 

men zich op het werk zelf. Het betreft hier niet de beoordeling van een relatie, maar het werk als autonoom 

object staat centraal (Balen, Joosten en Pepelenbos 2009 – 19).  

  Doordat literatuurbeschouwers hun uitspraken en opvattingen aan de hand van verschillende 

literatuuropvattingen doen, en deze gebaseerd zijn op normatieve stellingnames, beschikken 

literatuurbeschouwers niet over een betrouwbaar meetinstrument om de intrinsieke eigenschappen van een 

werk eenduidig te identificeren (Van Rees 1985, Janssen 1994). Zo is de terminologie die een criticus aan 

een literatuuropvatting ontleent, meerzinnig van aard. Hetzelfde geldt voor de toepassing van namen van 

normen en waarden die een criticus aan zijn literatuuropvatting ontleent om een waarde oordeel uit te 

spreken. Er zijn geen criteria die bepalen of het gebruik van een bepaalde norm (bijvoorbeeld werkelijkheid, 

originaliteit of authenticiteit) als juist of onjuist mag worden beschouwd (Van Rees 1985). Hoewel een 

literatuuropvatting geen betrouwbaar meetinstrument is om een literaire tekst te analyseren, lijkt dit geen 

gevolgen te hebben voor de consensus die er in een bepaalde periode wordt bereikt. Noch de afwezigheid 

van absolute of eenduidige beoordelingscriteria, noch het bestaan van uiteenlopende literatuuropvattingen 

blijkt in de praktijk een beletsel voor de totstandkoming van overeenstemming in de kritiek (Janssen 1994 - 

26). Critici weten in bepaalde perioden consensus te bereiken over de eigenschappen en waarden die aan 

een werk zijn toe te kennen doordat de stellingnames die gezaghebbende critici ontwikkelen door andere 

critici worden gereproduceerd (Van Rees 1985 – 59).  
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2.3 Jeugdliteratuur en jeugdliteratuurkritiek  

In dit hoofdstuk zal de stap van literatuurkritiek voor volwassenen naar literatuurkritiek gericht op kinder- en 

jeugdboeken worden gemaakt. Er zal worden gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de 

verschillende vormen van kritiek. Gaat van jeugdliteratuurkritiek dezelfde invloed uit op 

canonvormingsprocessen, en zijn de taken en rollen van een recensent van kinderboeken dezelfde als die 

van een recensent van volwassen boeken? Welke vormen van kritiek bestaan er in de jeugdliteratuur en 

welke plaats nemen jury’s hierin in? 

 

2.3.1 Jeugdliteratuurkritiek en de criticus  

Jeugdliteratuurkritiek is, net als literatuur speciaal geschreven voor kinderen, veel jonger dan de kritiek die 

boeken voor volwassenen bespreekt. Mede om deze reden is er minder onderzoek gedaan naar deze vorm 

van kritiek. Toch wordt vanaf het begin van haar ontstaan de vergelijking getrokken met de algemene 

kritiek. In 1988 vergeleek Van Rees in het artikel Hoe volwassen is de kritiek van kinderboeken? de 

jeugdliteratuurkritiek met de kritiek voor volwassenen. Hij kwam, naar aanleiding van interviews met 

recensenten van jeugdboeken, tot de conclusie dat jeugdliteraire critici dezelfde taak huldigen als 

recensenten van literatuur voor volwassenen. Deze taken omvatten volgens Van Rees (1988, 1985) als 

volgt: in de eerste plaats het signaleren van nieuwe uitgaven, in de tweede plaats het beschrijven van deze 

werken naar zowel de inhoud als de vorm. In de derde plaats dienen deze beschrijvingen onderbouwd te 

worden met argumenten. De vierde taak, het vellen van een expliciet oordeel, laten veel critici achterwege 

omdat de lezers deze doorgaans kunnen opmaken uit de gebruikte argumenten. Deze taakstelling wordt 

volgens Van Rees (1988) dus ook door de meeste recensenten van kinderboeken onderschreven. Daarnaast 

signaleert hij dat in de jeugdliteratuurkritiek, net als onder critici voor volwassenenliteratuur, 

consensusvorming plaatsvindt: het geleidelijk bereiken van overeenstemming over het specifieke karakter 

dat aan een bepaald werk is toe te schrijven, maar ook over de vraag welke auteurs en werken het 

verdienen om besproken te worden (21). Er bestaan naar zijn mening naast een aantal niet te verwaarlozen 

verschillen, vooral grote overeenkomsten tussen de consensusvorming in de literatuurkritiek voor 

volwassenen en die voor kinderen. Zo is in beide gevallen de consensusvorming afhankelijk van recensenten 

die het gezag bezitten om eigenschappen en kwaliteit toe te kennen aan werken, ten tweede is ze 

afhankelijk van het voorhanden zijn van periodieken en ten derde zijn bepaalde distributiekanalen van 

belang die op de opinievorming door recensenten inspelen (21). Ook Janssen (1988) acht de invloed van 

recensenten van jeugdliteratuur in het proces van consensusvorming en waardetoekenning groot. Zo merkt 

ze op dat de keuzes en oordelen van de jeugdliteratuurkritiek niet zonder effect blijven en het zodoende niet 

waarschijnlijk zal zijn dat een jury een prijs zal toekennen aan een auteur wiens werk niet of uitsluitend 

negatief door de jeugdliteratuurkritiek is besproken (26). Recensenten van jeugdliteratuur dragen naar haar 

mening, net als recesenten van volwassenenliteratuur, in belangrijke mate bij aan de erkenning van auteurs 

en hun boeken. Op het eerste gezicht lijken er dus vooral overeenkomsten te bestaan tussen beide vormen 

van kritiek. Deze overeenkomsten worden ook onderschreven door Vriend (2006) die meent dat de 

taakstelling van beide typen critici overeen komt en daarnaast wijst op vergelijkbare mechanismen in het 

functioneren van de kritiek zowel in het literaire als het jeugdliteraire veld (26-27).   

 Naast deze overeenkomsten tussen de verschillende vormen van literatuurkritiek, die vooral te 



Masterscriptie         Ezra Homan 
 

17 
 

                ouder  
       volwassen lezer   →   metatekst   →   (a)   leraar 

↗                                                                            bibliothecaris 
 auteur – tekst  

↘                       
       (b) jonge lezer  

 

maken hebben met de literatuurkritiek als institutie, zijn er ook verschillen aan te wijzen tussen beide typen 

literatuurkritiek. Deze verschillen vloeien voort uit het afwijkende communicatiesysteem van de 

jeugdliteratuur ten opzichte van het communicatiesysteem in de volwassenen literatuur. Het literaire 

communicatieproces zoals dat in de jeugdliteratuur plaatsvindt wordt in grote mate bepaald en beïnvloed 

door volwassenen, terwijl zij niet de beoogde lezer van een werk zijn. Volwassenen beheersen in de 

jeugdliteratuur haast het volledige productie- en consumptieproces, waarbij zij niet alleen de boeken 

schrijven, maar ze ook interpreteren en beoordelen (Ghesquire 2009 - 23). Ghesquire geeft het 

communicatieproces in de jeugdliteratuur als volgt weer:   

  

 

 

        Figuur 2: Het literaire communicatieproces in de jeugdliteratuur. Bron: Ghesquire (2009 – 23) 

Er is bij de beoordeling van kinderboeken altijd sprake van tussenkomst door volwassenen die de taak van 

bemiddelaar op zich nemen. Ghesquire onderscheidt hierin de directe bemiddelaar: diegene die zich tot de 

jonge lezer zelf richt, zoals ouders, leraren en bibliothecarissen en de indirecte bemiddelaar die zich tussen 

het boek en de directe bemiddelaar opstelt, zoals de criticus (99). Het feit dat de criticus van jeugdliteratuur 

de rol van indirecte bemiddelaar heeft, in tegenstelling tot die van directe bemiddelaar in de 

volwassenenliteratuur vormt het belangrijkste verschil tussen deze twee typen critici. Wanneer een 

recensent van volwassenenliteratuur, een boek bespreekt, is hij een directe bemiddelaar tussen boek en 

lezer, terwijl een recensent van kinder- en jeugdboeken indirect via volwassen bemiddelt (Van Lierop-

Debrauwer 2004, Bekkering 2004, Ghesquire 2009). De jeugdliteratuurkritiek verschilt hiermee van 

volwassenenkritiek omdat de functie en de rol van de jeugdliteraire criticus ander is (Bekkering 2004).   

 Bij het uitvoeren van zijn taak zal een recensent van jeugdliteratuur rekening moeten houden met 

de behoeften van de lezer van de recensie. Deze lezer is niet het kind voor wie het boek bedoeld is, maar de 

directe bemiddelaar. Deze directe bemiddelaar kan verlangen dat de recensent duidelijk maakt wat de 

beoogde lezer van het besproken boek zal vinden of hij kan geïnformeerd willen worden over de geschiktheid 

van een boek op bijvoorbeeld psychologisch of moreel niveau. Er wordt, wanneer de recensent aan deze 

wensen voldoet, niet gekeken naar de literaire aspecten van een werk maar rekening gehouden met de 

wensen van de directe bemiddelaar en vermogen van de jeugdige lezer. Van den Hoven (1990) beziet dit 

verschil in uitgangspunt en maakt het onderscheid tussen twee soorten jeugdliteraire kritiek: de 

bemiddelaarskritiek en de literaire kritiek (219). Een recensent van kinderboeken kan in zijn bespreking 

kiezen voor verschillende invalshoeken en neemt van daaruit ook verschillende rollen aan. Enerzijds kan hij 

optreden als literair beoordelaar. De literaire beoordelaar kijkt naar de aanwezigheid van literaire 

eigenschappen en kent het boek een bepaalde waarde toe die gebaseerd is op de aanwezigheid van deze 

eigenschappen (Bekkering 2004 - 171). Wanneer de recensent deze rol aanneemt is er sprake van 

tekstgerichte of literaire kritiek waarbij aandacht besteed wordt aan wat men de literaire kwaliteiten van een 

boek zou kunnen noemen, zoals compositie en stijl. Anderzijds kan de recensent de rol van voorlichter 

aannemen. De voorlichter treedt op als een tussenpersoon die ouders en andere opvoeders wijst op goede, 

leuke, nuttige of verantwoorde boeken. De recensent besteedt in dit geval aandacht aan pedagogische, 
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psychologische en didactische aspecten (Ibidem). Bekkering (2004) wijst er echter wel op dat het aannemen 

van slechts één rol bijna onmogelijk is, de rol van de jeugd- en kinderboekenrecensent is naar zijn mening 

dan ook bijna altijd een dubbele (172).  

 Ook Van Lierop-Debrauwer (2004) onderkent het onderscheid tussen beide rollen in de 

jeugdliteratuurkritiek. Dit onderscheid veroorzaakt volgens haar nog een tweede verschil tussen de beide 

vormen van kritiek, dat te maken heeft met de mate van invloed op de canonvormingsprocessen. Zoals in 

het vorige hoofdstuk beschreven, is opname in de canon pas mogelijk wanneer er onder de recensenten en 

verschillende vormen van kritiek consensus is bereikt. Van Rees (1988) en Janssen (1988) schetsen het 

beeld dat de rol van de jeugdliteratuurkritiek in canonvormingsprocessen hetzelfde is als die in de algemene 

literatuurkritiek. Van Lierop-Debrauwer (2004) acht de invloed hiervan op de canonvormingsprocessen 

echter kleiner. Dit verschil wordt veroorzaakt door de eerder genoemde uiteenlopende rollen die de 

jeugdliteraire criticus kan innemen. Omwille van de lezer, zijn literaire vorming en leesplezier bespreekt een 

aantal critici andere boeken dan hun collega’s die in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de literaire 

aspecten van een boek, of ze komen ten aanzien van dezelfde boeken tot een ander oordeel (33). Niet onder 

alle critici van kinderboeken zal dus consensus bestaan. Van Lierop-Debrauwer concludeert hieruit dat de 

invloed van de jeugdliteratuurkritiek in het canonvormingsproces minder eenduidig is dan die in de algemene 

literatuurkritiek en van één algemeen aanvaarde canon in de jeugdliteratuurkritiek geen sprake is. Daarnaast 

lijkt de invloed van de jeugdliteratuurkritiek beperkter doordat er simpelweg een minder goed ontwikkeld 

apparaat van metateksten aanwezig is in de jeugdliteratuur. Ghesquire (2004) benadrukt dat de 

jeugdliteraire kritiek nog in de kinderschoenen staat vergeleken met die van de volwassenenliteratuur. 

Daarnaast wijst zij, net als Van Lierop-Debrauwer, op het bestaan van verschillende canons in de 

jeugdliteratuur die veroorzaakt worden doordat een deel van het publiek van volwassen bemiddelaars kiest 

voor boeken die aansluiten bij de behoeften van de jeugd zelf. Zij vinden literaire aspiraties, vernieuwing en 

verandering minder belangrijk dan de beleving van het kind of aspecten zoals leesbevordering (62).   

  De rol van de jeugdliteraire kritiek in het literaire veld en de rol van de jeugdliteraire criticus an sich 

lijkt in een aantal opzichten af te wijken van die van zijn volwassen broer of zus. Welke werkwijze een 

criticus van jeugdliteratuur toepast wordt niet alleen bepaald door de literatuuropvatting van de criticus maar 

ook door de rol hij/zij aanneemt, die van voorlichter of literair beoordelaar. Deze verschillende rollen zorgen 

er daarnaast voor dat er niet over één canon gesproken kan worden en de invloed die de 

jeugdliteratuurkritiek uitoefent op andere instanties minder eenduidig is dan in de algemene literatuurkritiek. 

 

2.3.2 Jeugdliteraire opvattingen en benaderingen   

In het denken over jeugdliteratuur bestaan, net zoals in de volwassenenliteratuur, verschillende opvattingen 

over de aard en functie van literatuur. Zoals eerder al genoemd speelt deze literatuuropvatting een 

belangrijke functie in het oordelen over, en het bepalen van wat literatuur is. Om uitspraken te kunnen doen 

over de literatuuropvattingen en de soort kritiek die door zowel de recensies als de juryrapporten wordt 

uitgedragen is het belangrijk deze opvattingen over en benaderingen van jeugdliteratuur te bespreken.  

  De opvattingen over de aard en functie van jeugdliteratuur zijn net als in de volwassenenliteratuur 

verbonden met verscheidene opvattingen over mens, maatschappij en de invloed van literatuur. In deze 

verscheidenheid aan opvattingen, die per periode verschillen, speelt in de kinder- en jeugdliteratuur een 

aantal benaderingen een constante rol. De Vries (1989) onderscheidt in zijn proefschrift twee benaderingen: 
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de pedagogische en esthetische benadering2. Daarnaast is er sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een 

derde benadering te onderscheiden, namelijk de zuiver literaire benadering (De Vries 1990a).  

  De kern van het onderscheid tussen de esthetische en pedagogische benadering wordt gevormd 

door de opvattingen over het kind. De pedagogische benadering is te plaatsen in de Verlichtingstraditie, 

waarbij de mens in de eerste plaats gezien wordt als lid van de maatschappij (De Vries 1989). Omdat het 

kind nog te jong is om te participeren in de maatschappij, richt de pedagogische benadering zich op datgene 

wat het kind nog moet leren. Het jeugdboek wordt hier beschouwd als hulpmiddel in de opvoeding en krijgt 

een voorbeeldfunctie: via boeken worden kinderen geconfronteerd met uitgesproken positieve of negatieve 

modellen (Ghesquire 2009). Ook de opvatting over invloed van literatuur speelt hier een belangrijke rol. 

Lezen wordt in de pedagogische benadering gezien als een lineair proces waarbij een boek directe invloed 

uitoefent op de lezer (De Vries 1989 - 283). Het beeld dat in een werk wordt geschetst van de werkelijkheid, 

maar ook normen en waarden die in een boek naar voren komen, spelen in deze benadering een grote rol.   

 De esthetische benadering heeft daarentegen haar wortels in de Romantiek. In de Romantische 

traditie wordt de mens gezien als individu en zodoende wordt in deze opvatting ook het kind als individu 

gezien. Het kind is al ‘iemand’ en heeft het bijgevolg recht op boeken die aansluiten bij zijn eigen emoties en 

gedachten (De Vries 1989 - 281). Een kind hoeft niet constant te worden geconfronteerd met een duidelijke 

boodschap, maar kan en mag ook genieten van een mooi boek (Ghesquire 2004 - 60). De emotionele inhoud 

van een werk dient aan te sluiten bij de behoeften van de lezer maar moet ook binnen de cognitieve en 

emotionele horizon van de beoogde lezer liggen (De Vries 1989 - 281). Anders dan bij de pedagogische 

benadering gaat men er hier van uit dat de invloed van literatuur bepaald wordt door de lezer zelf. Het lezen 

is geen rationeel, maar een emotioneel proces. Ieder lezer maakt zijn eigen boek vanuit zijn eigen 

ervaringen en emoties, en trekt zelf zijn eigen morele conclusies.   

 De laatste benadering, die vooral sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw aan aanhangers wint, is 

de literaire benadering. Kinderboeken worden binnen deze benadering bekeken vanuit een autonome 

literatuuropvatting en dus gezien als autonoom kunstwerk waarbij het gaat om de abstracte literaire waarde 

van een werk (De Vries 1990a - 65). De literaire eisen die hier aan een werk gesteld worden staan in dienst 

van de literaire kwaliteit en zijn dus onafhankelijk van de beoogde lezer.   

 

2.3.3 Verschillende vormen van kritiek  

De verscheidenheid aan opvattingen en benaderingen in de jeugdliteratuur leiden tot uiteenlopende eisen die  

men aan kinderboeken stelt. Als gevolg hiervan ontstaan er verschillende vormen van kritiek.  

In de recensiepraktijk worden doorgaans drie richtingen onderscheiden die deels samenhangen 

met en voortvloeien uit de verschillende benaderingen zoals hierboven besproken. Zo wordt er de 

boekgerichte, de kindgerichte en de maatschappijgerichte kritiek onderscheiden (Linders-Nouwens 1978, 

Van den Hoven 1994).   

 De boekgerichte kritiek (ook wel tekstgerichte of literair-esthetische kritiek genoemd) vloeit voort uit 

de literaire benadering. Het boek wordt hier bekeken en beoordeeld als literair object en beschouwd als talig 

kunstwerk. In de beoordeling zal gekeken worden naar de literaire vormgeving zoals de taalstructuur, de 

compositie, stijlelementen, verhaalmotieven en dergelijke elementen. De vraag naar de toegankelijkheid van 

                                                 
2
 De Vries (1989) noemt deze benadering al wel, maar acht deze een variant op de esthetische benadering. Na het uitkomen van zijn proefschrift is deze benadering 

een grotere rol gaan spelen in de wereld van de jeugdliteratuur en zij zal hier dan ook als aparte stroming worden behandeld.  
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het werk voor de beoogde lezer (het kind) is minder belangrijk (Linders-Nouwens 1978, Van den  

Hoven 1994, De Vries 1990a).   

 De kindgerichte kritiek is eigenlijk een brede benaming voor twee soorten op het kind gerichte 

kritische aandacht. Enerzijds is er de kindgerichte kritiek zoals die door Linders-Nouwens (1978) en Van den 

Hoven (1994) wordt beschreven. Deze vloeit voort uit de pedagogische benadering, waarbij het kinderboek 

wordt bezien vanuit opvoedkundige normen. In een beoordeling of bespreking staat vooral de pedagogische 

en didactische geschiktheid centraal, waarbij gekeken wordt naar geschiktheid van vooral inhoudelijke zaken 

(Linders-Nouwens 1978, Van den Hoven 1994). Zo zal in de beoordeling bijvoorbeeld gelet worden op het 

thema en de morele boodschap maar zal ook het vormingsaspect centraal staan. Anderzijds is er de 

kindgerichte kritiek zoals deze door De Vries (1989, 1990a, 1990b) wordt uitgelegd, en die voortvloeit uit de 

esthetische-psychologische benadering. In een dergelijke vorm van kritiek zal er gelet worden op de 

mogelijkheid tot identificatie en de vraag gesteld worden wat de kinderen er zelf van het boek zullen vinden. 

In De Vries’ definitie worden boeken in de kindgerichte kritiek geïnterpreteerd of beoordeeld vanuit het 

perspectief van de beoogde lezer. De criticus probeert zich te verplaatsen in hun beleving van de tekst (De 

Vries 1990b – 24). Wanneer er in een beschouwing van een werk vanuit de esthetisch-psychologische 

benadering wordt geoordeeld, zal dus eerder gekeken worden naar zaken als spanningsopbouw, emotie en 

de mogelijkheid tot identificatie. Dit onderscheid wordt door zowel Linders-Nouwens als Van den Hoven niet 

gemaakt, maar lijkt toch een essentieel verschil te belichamen. Wanneer De Vries (1989, 1990a, 1990b) 

over kindgerichte kritiek spreekt verschilt deze dan ook van die van Linders-Nouwens en Van den Hoven. 

Toch komen beide vormen voort uit de praktische behoefte van de consument (de lezer van de beoordeling) 

die wil weten wat geschikt is voor een kind, op welk niveau dan ook. In deze vorm van kritiek is de rol van 

recensent als bemiddelaar of voorlichter dan ook het duidelijkst zichtbaar.   

 Daarnaast wordt de maatschappijgerichte (of ideologische) kritiek onderscheiden (Linders-Nouwens 

1978, Van den Hoven 1994). In deze vorm van kritiek staat de relatie tussen de wereld in het boek en de 

werkelijkheid centraal. Het gaat met name om de vraag welke ideologie, welk stelsel van normen en 

waarden centraal staat en of deze de juiste is (Van den Hoven 1994 - 25). Deze manier van kritiek vloeit, 

net als de pedagogische kindgerichte kritiek, deels voort uit de pedagogische benadering van kinder- en 

jeugdliteratuur omdat het werk gezien wordt als een middel om kinderen een wereld te presenteren waar ze 

iets van leren. In een recensie zal er in een dergelijk geval vooral aandacht zijn voor de geschetste 

werkelijkheid in het boek of de moraal die er uit naar voren komt.  

 

2.3.4 Jury’s  

In het domein van de volwassenenliteratuur speelt de literatuurkritiek een belangrijke rol in de keuzes en 

oordelen van andere instituties, waaronder literaire prijzen. In deze paragraaf zal gekeken worden naar de 

rol van literaire prijzen en jury’s in het jeugdliteraire veld maar ook naar prijzen als een vorm van kritiek.  

Literaire prijzen nemen in het literaire veld een centrale plaats in en hebben nauwe banden met overige 

instituties in het veld. Ze zijn echter met name verbonden aan de institutie literatuurkritiek (De Nooy 1989 - 

200). Zo zijn er enerzijds vergelijkbare processen waarneembaar in het functioneren van de literaire kritiek 

en literaire jury’s, en is er anderzijds sprake van een wisselwerking tussen beide instituties.  

  De Nooy (1988a) stelt dat de toekenning van prijzen, net zoals het schrijven van recensies een vorm 
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van literaire kritiek is. Jury’s en critici hebben in wezen hetzelfde doel: zij bepalen welke teksten tot de 

literatuur gerekend worden, welke tekst een hogere kwaliteit bezit dan een andere en wat de juiste wijze is 

om over bepaalde tekst te spreken (Ibidem - 23). Hoewel besprekingen en bekroningen beide pogingen zijn 

om de kwaliteit en relevante literaire eigenschappen van teksten te bepalen, beschikt noch de kritiek, noch 

de jury over een eenduidig en betrouwbaar meetinstrument waarmee de waarde van het werk vast te stellen 

is (Ibidem). Literaire kwaliteiten worden bij bekroningen, net zoals in de recensiepraktijk, toegedicht aan de 

hand van literatuuropvattingen van de criticus of jury. Ook onderzoek van Hoogstraaten en Lierop-

Debrauwer (2012) wijst op overeenkomsten tussen de literatuurkritiek en literaire jury’s. In hun onderzoek 

naar de doelstellingen die jury’s van verschillende prijzen hebben, blijkt dat ook hier, net zoals onder 

recensenten van jeugdliteratuur, een verschil bestaat in opvattingen over de functie van literatuur, de rol die 

door de jury wordt aangenomen en het soort kritiek dat er wordt bedreven. Zo nemen jury’s in sommige 

gevallen een voorlichtende of bemiddelende rol aan waarbij het doel van de prijs boekpromotie en 

leesbevordering is, terwijl de jury van een andere prijs juist de rol van literair beoordelaar op zich neemt. 

Hierdoor worden door verschillende jury’s andere typen werken bekroond (64-65).  

  Een andere overeenkomst tussen de literatuurkritiek en literaire prijzen is het gefaseerde en 

complementaire karakter van de verschillende segmenten kritiek of type prijzen. Waar in de literatuurkritiek 

het onderscheid tussen journalistieke, essayistische en academische kritiek wordt gemaakt, zijn er ook 

verschillende type prijzen. Zo heb je prijzen die toegekend worden aan debutanten, prijzen die jaarlijks het 

aanbod van het voorgaande jaar beoordelen of oeuvre prijzen die vaak pas later in de carrière van auteurs 

worden toegekend. Uit onderzoek van De Nooy (1989) blijkt dat oeuvre prijzen veelal gebruik maken van de 

selectie die eerder al door jaarlijkse prijzen is gemaakt, zoals ook de essayistische kritiek put uit de bron van 

de journalistieke kritiek.  ‘Prizes meant for recently published work bring about a broad selection from the 

total literary production. Prizes which are awarded at a later stage in a writer’s career, such as prizes for 

complete works, seem to use this selection and narrow it down’ (212).  

  Janssen onderstreept daarnaast de wisselwerking die plaatsvindt tussen literaire jury’s en de 

literatuurkritiek in de jeugdliteratuur. Zo laat ze in haar artikel De kritiek en Wim Hofman’s werk (1988) zien 

dat de toekenning van een prijs een aanzienlijke stijging van de belangstelling met zich mee brengt in de 

literaire kritiek en bekroningen daarnaast vaak vooraf worden gegaan door positieve recensies (28). 

Ghesquire (2004) merkt echter wel op dat het apparaat van metateksten in de jeugdliteratuur minder goed 

ontwikkeld is dan die in de volwassenenliteratuur. Zij stelt dat het in het jeugdliteraire circuit dan ook vooral 

bekroningen zijn die een belangrijke rol spelen en een centrale plaats innemen. Bekroningen zijn volgens 

Ghesquire het meest expliciete signaal van de professionele kenners naar het brede publiek in verband met 

de kwaliteit van kinderboeken. Om als werk in de jeugdliteraire canon te worden opgenomen lijkt een aantal 

belangrijke bekroningen en lovende recensies dan ook voldoende (60). Daarnaast wijst zij er op dat een 

bekroning voor extra aandacht zorgt, niet alleen bij het professionele, maar ook bij het brede publiek (66). 

 

2.3.5 Kritiek op de jeugdliteratuurkritiek 

Vanaf het begin van haar ontstaan is er over de aard en functie van jeugdliteratuurkritiek veel discussie 

geweest. Zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau is er het nodige commentaar geweest op de literaire 

kritiek, waaronder ook literaire jury’s vallen. In dit hoofdstuk zal een overzicht geschetst worden van de 

belangrijkste onderzoeken naar en discussies over de vorm en functie van jeugdliteratuurkritiek.  



Masterscriptie         Ezra Homan 
 

22 
 

 

Een van de eerste serieuze pogingen tot onderzoek naar jeugdliteratuurkritiek werd in 1978 gedaan. Drie 

werkgroepen3 brachten het rapport Veel verhaal weinig kritiek uit, waarin verslag werd gedaan van een 

vergelijkend onderzoek naar het recenseren van acht kinder- en jeugdboeken (Van den Hoven 1979). Zij 

wilden hiermee een, in hun ogen noodzakelijke, discussie op gang brengen over het hanteren van 

beoordelingscriteria. De belangrijkste conclusie die de werkgroepen trokken was dat in de meeste recensies 

een kritische analyse afwezig was. Het navertellen van het verhaal nam onevenredig veel plaats in en de 

werkelijke kritiek kreeg te weinig ruimte (126). Van den Hoven (1979) besluit, mede naar aanleiding van dit 

rapport, dat er in de jeugdliteratuurkritiek sprake is van een babbelmentaliteit en dat recensies eerder lijken 

op veredelde reclamefolders dan op kritische analyses.  

  Ook Krikhaar en Ros (1986) hebben, een aantal jaar later, onderzoek gedaan naar de 

jeugdliteratuurkritiek. Ze hebben gekeken naar de kwaliteit en kwantiteit van de recensies en juryrapporten 

over de periode 1965-1984 en ook hun oordeel was niet onverdeeld positief. Ze concluderen dat, hoewel het 

aantal recensies in de onderzochte periode is toegenomen, de hoeveelheid in geheel nog steeds achterblijft 

bij het aantal recensies van volwassenenboeken. Ook de kwaliteit van de recensies en juryrapporten in deze 

periode liet te wensen over. Er wordt in de recensies een te grote nadruk gelegd op de morele aspecten van 

het boek, wat ten koste gaat van de formele aspecten. De oordelen missen daarnaast diepgang en 

verantwoording en er wordt te weinig in gegaan op de literaire kant van de jeugdliteratuur (161). 

Recensenten lijken, met deze vorm van kritiek, hun taak niet serieus te nemen, terwijl ze toch een 

belangrijke taak te vervullen hebben, menen Krikhaar en Ros (162). Ze sluiten hierbij aan bij de eerdere 

conclusie van Van den Hoven (1979, 1980) die stelde dat jeugdliteratuur, om uit het verdomhoekje te 

komen, begeleid dient te worden door deskundige kritiek, ook en vooral in dag- en weekbladen. Krikhaar en 

Ros (1986) besluiten hun onderzoek dan ook met de opmerking dat er absoluut het een en ander dient te 

veranderen, wil de jeugdliteratuur en kritiek geen ondergeschoven kindje blijven (163).   

  Door de groeiende aandacht voor jeugdliteratuurkritiek heeft zij zich na de jaren tachtig positief 

ontwikkeld. Er kwam meer aandacht voor kinder- en jeugdboeken in de dag- en weekbladen en ook de 

kwaliteit van de recensies werd beter. Recensenten leken hun taak als literair criticus serieuzer te nemen. 

Bekkering (2004) ziet ondertussen echter de kritische aandacht voor het kinderboek in dag- en weekbladen 

de laatste jaren weer achteruitgaan. Zo is de frequentie waarmee kinderboekrecensies verschijnen 

verminderd en is er niet overal regelmatig aandacht voor kinder- en jeugdboeken. Daarnaast verschijnen er, 

net als ongeveer twintig jaar geleden, weer stapelrecensies (175). Naar aanleiding van een klein onderzoek 

naar kinderboekenrecensies in de landelijke dagbladen in 2006 komt ook Van Duin (2009) tot de conclusie 

dat het kritisch beoordelen, voor wat de landelijke dagbladen in Nederland betreft, uit de tijd is en zowel de 

kwaliteit als de omvang van de jeugdliteraire kritiek sterk is afgenomen (42).  

Waar voorgaande kritiek vooral betrekking heeft op de kwantiteit en kwaliteit, op verhouding tussen 

informatie en argumentatie, het ontbreken van kritische analyses en het ontbreken van - of slecht 

onderbouwde - argumenten, ontstaan er ook veel discussies over de soort kritiek die er bedreven wordt. 

Zoals uit voorgaande hoofdstukken duidelijk werd, zijn er verschillende vormen van kritiek te bedrijven, kan 

de recensent verscheidene rollen aannemen en speelt ook de literatuuropvatting van de criticus een rol 

wanneer hij/zij een recensie schrijft. Van hieruit ontstaan veel discussies tussen voor- en tegenstanders van 

                                                 
3 De Alternatieve Werkgroep Jeugdliteratuur uit Antwerpen, de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur uit Eindhoven en de Werkgroep Kinderboeken MVM. 
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bepaalde benaderingen.   

  Krikhaar en Ros (1986) concludeerden dat in de jeugdliteraire kritiek de aandacht voor vorm ver 

achter bleef bij die voor inhoud en pleitten voor een meer literaire benadering in de jeugdliteratuurkritiek. 

‘De jeugdliteraire kritiek dient, om ook recht te doen aan het kunstkarakter van jeugdboeken, meer 

aandacht te besteden aan de literaire vormgeving’ (163). Deze literaire eisen hebben, zoals vele hoopten, in 

de loop der jaren meer aandacht in recensies en juryrapporten gekregen. Maar waar literaire argumenten in 

eerste instantie in dienst werden gesteld van de beleving van de lezer, werden ze vanaf de jaren tachtig van 

de vorige eeuw meer en meer gebruikt om de literaire waarde van een boek als zodanig te bepalen. 

Beoordelingen werden vaker vanuit een autonome literatuuropvatting gepubliceerd (De Vries 1990b – 24).   

 In zijn artikel Het verdwijnende kinderboek stelt De Vries dat er vanaf de jaren zeventig van de 

vorige eeuw een omslag zichtbaar is waarbij de beschouwing van de jeugdliteratuur geleidelijk los kwam te 

staan van een ideologisch perspectief en zich ontwikkelde in de richting van een meer literaire benadering. 

Deze literaire benadering werd na de jaren tachtig sterker. Hij concludeert dan ook dat ‘bij de beoordeling 

van kinderboeken literaire argumenten inmiddels vanzelfsprekend [zijn] geworden. […] In ieder geval 

verschijnen er meer literaire kinderboeken: beter van taal, hechter van compositie’ (De Vries 1990a – 66). 

Enerzijds ziet hij dit als een positief punt, maar hij waarschuwt anderzijds voor de neiging om niet langer 

rekening te houden met de geringe leeservaring van de kinderen. ‘Als je daar geen rekening mee houdt, 

ontstaan er problemen: dan ga je bijvoorbeeld kinderboeken bekronen die eigenlijk geen kinderboeken zijn, 

omdat ze te moeilijk zijn voor kinderen: te moeilijk van taal, te moeilijk van compositie of te moeilijk van 

thematiek’ (Ibidem). Ook in het recenter verschenen artikel De dictatuur van de literaire norm waarschuwen 

de auteurs voor het doorslaan van de literaire emancipatie. Volgens Akveld, Hartzuiker en Roep (2001) 

overheerst de literaire norm in de beoordelingspraktijk van kinderboeken. Ze pleiten ervoor dat literaire 

jury’s meer oog moeten hebben voor de gevoelswaarde van een boek en vooral boeken onder de aandacht 

moeten brengen die goed zijn én leuk om te lezen. In hun optiek wordt de kwaliteit van een kinderboek 

namelijk niet alleen bepaald door stijl en compositie (46). Hier tegenover staat Imme Dros (1991) die juist 

voor een meer literaire benadering bij de bespreking en bekroningen van kinder- en jeugdboeken is. In haar 

artikel Buiten voor de deur trekt ze onder andere van leer tegen De Vries en Fens die vinden dat  

er te eenzijdige literaire maatstaven worden gehanteerd. ‘Het literaire kinderboek heeft ook recht van 

bestaan, kinderen hebben ook recht op goedgeschreven boeken mocht hun voorkeur daar per ongeluk  

naar uitgaan’ (130).   

  Ook over de rol die de criticus moet aannemen en het soort kritiek dat daarmee samengaat wordt fel 

gediscussieerd. In een polemiek in Literatuur zonder leeftijd tussen Kraaijveld en Van de Hoven komen de 

rollen van literair beoordelaar of bemiddelaar aan bod. Hoewel Van den Hoven (1996) het verschil in doelen 

en belangen die volwassenen en kinderen hebben bij het beoordelen van kinderboeken onderkent, vindt hij 

het toch de taak van de criticus om als literair beoordelaar op te treden en niet als leesbevorderaar. De 

pogingen om deze twee verschillende taken en rollen te combineren, leiden in zijn optiek tot een 

onherkenbaar, vaag beeld van de kritiek dat elke poging tot nauwgezette identiteit onmogelijk maakt (216). 

Er ontstaan naar zijn mening op deze manier een soort van leesbevorderende kritieken waarbij de auteur 

zich in zijn recensie laat leiden door (motieven van) de veronderstelde doelgroep. De eigenlijke doelstelling, 

namelijk een literaire beoordeling van het boek geven, is hiermee verdwenen (216). In zijn reactie wijst 

Kraaijveld (1996) juist op het gevaar van recensies waarin volgens strikte en streng literaire eisen wordt 

geanalyseerd. Veel kinderen en jongeren blijken de besproken werken niet interessant te vinden omdat ze 
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moeilijk of niet toegankelijk zijn vanwege het taalgebruik, de complexe structuur of literaire wijze van 

vertellen. Volgens Kraaijveld moet een bespreking dan ook bestaan uit een combinatie van elementen: 

informatieve, literair-kritische en leesbevorderende (386). Klaarblijkelijk verschillen Kraaijveld en Van den 

Hoven nogal over de opvatting wat jeugdliteratuurkritiek is en welke functie het moet vervullen.    

  Anderzijds wordt er ook gepleit voor het samengaan van benaderingen en rollen. Al in 1988 stelden 

Baudoin, Duijx en Verdaasdonk (1988) dat het principieel onmogelijk is om op eenduidige wijze literair-

esthetische van pedagogische overwegingen af te grenzen en pleitten zij juist voor veelzijdigheid in literaire 

kritieken. Ook onlangs werd er weer een beroep op deze veelzijdigheid gedaan door Van de Vendel (2012). 

In zijn lezing voorafgaand aan de Woutertje Pieterse Prijs vroeg hij aandacht voor het ‘tussenland’. De plaats 

waar naar zijn mening een geslaagde synthese tussen literaire en populaire boeken wordt bereikt. Hij pleit 

voor het bekronen van boeken met kwaliteit die ook toegankelijk zijn voor een wat grotere groep kinderen. 

Het moet volgens hem gedaan zijn met het idee dat populaire boeken geen goede boeken kunnen zijn, en 

dat literaire boeken per definitie niet door kinderen gelezen worden (73).  
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3. Opzet van het onderzoek  

3.1 Hoofd- en deelvragen 

Zoals gezegd zal in deze scriptie onderzoek gedaan worden naar de werkwijze van twee literaire instituties 

en hun onderlinge relatie. Naar aanleiding van voorgaande theorieën zal ik in dit onderzoek kijken naar de 

manier waarop door zowel de jeugdliteratuurkritiek (in dag- en weekbladen) als de Griffeljury (in de 

juryrapporten) wordt geoordeeld. Om te kunnen bepalen of de literatuurkritiek in de kinder- en 

jeugdliteratuur eenzelfde bepalende rol als in de volwassenenliteratuur vervult, zal eerst antwoord moeten 

worden gegeven op de vraag hoe er door beide instituties kritiek wordt bedreven. Ik zal me in dit onderzoek 

richten op een periode van negen jaar, te weten 1992 – 2000. Door middel van analyses van de 

juryrapporten en recensies zal ik bepalen hoe beide instituties oordelen over de gerecenseerde en bekroonde 

boeken, welke argumenten er worden gebruikt om het oordeel te onderbouwen, wat de aard van de 

recensies is en wat dit zegt over hun beider literatuuropvatting en rol die wordt aangenomen. De vraag die in 

deze scriptie centraal staat is de volgende:  

Vanuit welke rol en literatuuropvatting oordelen de Griffeljury en de literaire dag- en 

weekbladkritiek over de bekroonde boeken in de periode 1992-2000? En hoe verhouden de 

soorten kritiek die hieruit voortvloeien zich ten opzichte van elkaar? 

Om vast te stellen vanuit welke rol en literatuuropvatting er in de recensies en juryrapporten wordt 

geoordeeld over de bekroonde boeken, en welke vorm van kritiek hieruit voortvloeit, zal er bij iedere 

recensie en juryrapport de volgende vragen gesteld worden:  

- Welke argumenten worden er gebruikt bij de beoordeling?  

- Wat is de verhouding tussen argumentatie en informatie?  

- Wat is het oordeel dat uit de recensie naar voren komt?   

- Hoe lang is de recensie / juryrapport?  

Om uiteindelijk een vergelijking te kunnen trekking en te beoordelen hoe de verschillende soorten kritiek 

zich ten opzichte van elkaar verhouden zal er over de recensies de volgende achtergrondinformatie worden 

verzameld die hierop van invloed kan zijn:  

- In welk dag- en/of weekblad is de recensie verschenen?   

- Wie is de auteur van de recensie?   

- Hoeveel recensies zijn er over het bekroonde werk verschenen?   

- Hoe is de verhouding positieve/negatieve recensies over de bekroonde boeken?  

 



Masterscriptie         Ezra Homan 
 

26 
 

3.2 Operationalisering  

In voorgaande hoofdstukken is het theoretisch kader geschetst dat aanleiding heeft gegeven tot de 

vraagstelling en tevens gebruikt zal worden bij de beantwoording van de hoofdvraag. In de volgende 

paragrafen zal ik de stap naar het daadwerkelijke onderzoek maken. Allereerst zal de dataverzameling kort 

worden besproken om vervolgens het analysemodel dat in dit onderzoek gebruikt is te presenteren.  

 

3.2.1 De dataverzameling: recensies en juryrapporten 

De eerste stap bij de totstandkoming van dit onderzoek was het verzamelen van de juryrapporten en de 

recensies. De juryrapporten van de Griffeljury vanaf 1998 zijn te vinden op de website van de CPNB 

(http://web.cpnb.nl/cpnb/campagne.vm?sp=101&hp=73). De overige rapporten (vanaf 1992) staan in het 

archief van de CPNB, waar ik deze heb opgevraagd en gekopieerd. Daarna moesten de recensies die over de 

bekroonde boeken waren verschenen, worden gezocht. Om de recensies te achterhalen, heb ik twee 

verschillende zoekmachines gebruikt. In de eerste plaats heb ik gezocht in Jeugd LiteRom, een databank met 

daarin ruim 6.500 recensies over oorspronkelijke Nederlandstalige jeugdboeken vanaf 1900. De recensies die 

hierin zijn opgenomen, zijn eerder verschenen in Nederlandse (en Vlaamse) dagbladen en tijdschriften. Er is 

iedere keer gezocht op titel of naam van de auteur. Voor de volledigheid, om geen recensie te missen, heb ik 

ook gezocht in LiteRom. Dit is de meest complete verzameling van recensies, die bijna 65.000 besprekingen 

van Nederlandstalige literatuur telt. De meeste titels van de bekroonde boeken waren hierin niet terug te 

vinden. Een aantal keer werden hier echter recensies gevonden die in de database van Jeugd LiteRom niet 

aanwezig waren. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de digitale krantenbank LexisNexis. LexisNexis biedt 

toegang tot bijna alle artikelen die vanaf 1990 in de Nederlandse nationale en regionale dagbladen, de 

Nederlandse vakbladen en opiniebladen verschenen zijn. Per titel is er in het jaar van verschijnen en in het 

jaar van de bekroning gezocht naar recensies. Dit leverde een aantal resultaten op die niet via Jeugd 

LiteRom of LiteRom te vinden waren.  

 

 

http://web.cpnb.nl/cpnb/campagne.vm?sp=101&hp=73
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3.2.2 Analysemodellen voor onderzoek naar literatuuropvattingen 

Om de literatuuropvatting van beide instituties te achterhalen diende er een geschikt model voor analyse 

gevonden te worden. Zoals eerder beschreven, worden literaire werken beoordeeld en bekeken vanuit een 

bepaalde literatuuropvatting, waarbij men een bepaalde aard en functie aan literatuur toedicht. Deze 

toegedachte functies leiden stuk voor stuk tot uiteenlopende beoordelingscriteria. Hoewel er dus geen 

eenduidige regels zijn waarop een beoordelaar kan terugvallen, worden er wel altijd argumenten gebruikt om 

het oordeel te onderbouwen. Er zijn meerdere pogingen gedaan om inzicht te krijgen in het soort 

argumenten dat gebruikt wordt in de literaire kritiek. Eén van de eersten die een poging deed deze groepen 

argumenten te classificeren was J.J.A. Mooy (1979). In zijn artikel De motivering van literaire 

waardeoordelen onderscheidt hij een zestal hoofdgroepen van argumenten: realistische argumenten, 

emotivistische argumenten, morele argumenten, structurele argumenten, intentionele argumenten en 

vernieuwingsargumenten. Mooy laat heel duidelijk zien dat de functie die iemand toeschrijft aan literatuur 

bepaalt welke criteria en argumenten iemand gebruikt. Op deze manier reconstrueert hij onder andere de 

argumenten die zouden worden gebruikt wanneer er vanuit wordt gegaan dat literatuur een esthetische 

functie heeft. Hij stelt dat het toekennen van de esthetische functie aan literatuur op zijn minst leidt tot een 

onmiskenbare ordening van waarderingsargumenten: de structurele argumenten worden toonaangevend, 

één of meer typen vallen helemaal weg, en enkele anderen krijgen een ondergeschikte positie (261). 

 Boonstra (1979) heeft eveneens een model opgesteld waarmee argumenten voor literaire 

waardeoordelen systematisch kunnen worden ingedeeld. Zij heeft een ordeningsprincipe voorgesteld 

waarmee de literaire normen van critici eenduidig te beschrijven zijn. Aan de hand hiervan zouden 

wezenlijke overeenkomsten en verschillen tussen de critici te signaleren zijn die algemene lijnen aangeven in 

de kritische maatstaven van een bepaald tijdvak (243). Ook Boonstra onderkent dat wanneer men probeert 

te achterhalen welke normen er schuil gaan in een literaire kritiek, er gekeken moet worden naar de 

argumenten die een criticus aandraagt om zijn oordeel te onderbouwen. Door voldoende waardeoordelen van 

een criticus op zijn argumenten te bekijken, is het mogelijk diens literatuuropvatting te reconstrueren (244). 

Ze uit in haar onderzoek op een aantal punten kritiek op het schema van Mooy (1979). Zo zou het 

voorgestelde model niet geschikt zijn om literaire normen van afzonderlijke critici te achterhalen. De indeling 

zou te onvolledig, willekeurig en vaag zijn. Niet alle argumenten die bij het beoordelen van literatuur 

gebruikt worden, zijn onder te brengen in de groepen, en argumenten zijn vaak in meer dan één groep te 

plaatsen (244). Daarnaast verwijt ze Mooy dat hij zijn indeling alleen op de praktijk en niet ook op een 

theorie baseert. Boonstra (1979) baseert haar model vervolgens op de eerder beschreven theorie van 

Abrams (1971) waarbij hij vier soorten theorieën over kunst onderscheidt: de mimetische, de pragmatische, 

de expressieve en de objectieve theorie.  

  Aan de hand van deze theorieën komt ze tot een indeling van vijf hoofdcategorieën4 van argumenten 

die gebruikt kunnen worden om waardeoordelen te ondersteunen:  

1. Argumenten waarbij het literaire werk wordt beoordeeld in relatie tot de (waarneembare  

en ideale) werkelijkheid.  

2. Argumenten waarbij het literaire werk wordt beoordeeld in relatie tot de auteur.  

                                                 
4
 Aan Abrams’ theorieën voegt zij een vijfde categorie toe waarbij het ene kunstwerk wordt vergeleken met een ander kunstwerk. Dat dit bij Abrams niet als vijfde 

theorie voorkomt, komt omdat dit (het vergelijken) een gemeenschappelijk factor van alle theorieën is.  
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3. Argumenten waarbij het literaire werk wordt beoordeeld als autonoom geheel.  

4. Argumenten waarbij het literaire werk wordt beoordeeld in relatie tot de lezer.  

5. Argumenten waarbij het literaire werk wordt beoordeeld in relatie tot andere literaire werken. 

Per hoofdcategorie onderscheidt ze vervolgens, op basis van de literair kritische praktijk, subcategorieën van 

veel voorkomende argumenten voor waardeoordelen. Aan de hand hiervan kan eenduidig worden aangeven 

welke argumenten er in een recensie gebruikt worden. Wel merkt Boonstra terecht op dat het model vooral 

een hulpmiddel is: voor het reconstrueren van een literatuuropvatting gaat het niet alleen om de aard van de 

gebruikte argumenten, maar vooral om de inhoud die een criticus aan de argumenten toekent, de onderlinge 

samenhang ervan en de achtergrond waaruit zij voort komen (249).   

 Een heel ander soort model is ontwikkeld door Praamstra (1984). In zijn artikel De analyse van 

kritieken uit hij in eerste instantie kritiek op het model van Boonstra. Volgens Praamstra moet er niet alleen 

gekeken worden naar de argumenten die in een kritiek voorkomen, maar ook naar de algemene uitspraken 

over literatuur en literatuurkritiek (243). Juist deze algemene uitspraken, die in het model van Boonstra 

inderdaad niet voorkomen, geven volgens Praamstra veel informatie over de literatuuropvatting en de 

denkbeelden over literaire kritiek van de betreffende criticus. Praamstra ziet een kritiek als een verzameling 

uitspraken die in verschillende soorten onderverdeeld kunnen worden: uitspraken die niet direct betrekking 

hebben op het behandelde literaire onderwerp en uitspraken die wel betrekking hebben op het behandelde 

literaire werk (244). Op deze manier komen bijvoorbeeld ook metakritische uitspraken onder de aandacht, 

uitspraken die de kritiek zelf betreffen, of descriptieve uitspraken waarin geen oordeel besloten ligt (245). 

Een andere aanvulling die hij geeft op het model van Boonstra komt naar voren bij de behandeling van de 

argumentatieve uitspraken die gedaan kunnen worden. Praamstra verwijt Boonstra dat haar model a-

historisch is (247). Dit houdt in dat een aantal begrippen in verschillende perioden uiteenlopend kunnen 

worden beoordeeld. Als voorbeeld geeft hij het afspiegelingsargument: ‘een boek is goed als het de realiteit 

goed weergeeft’. De vraag is wat in een gegeven periode als ‘de realiteit goed weergeven’ wordt beschouwd. 

Het waarderen van de weergave van de realiteit in het midden van de negentiende eeuw gebeurt tegen een 

hele ander achtergrond dan in een andere periode (248). Wat Praamstra dus mist in het model van Boonstra 

is de houding en invulling die een criticus ten opzichte van een bepaald begrip of argument inneemt. Als 

oplossing voor dit probleem haalt Praamstra het werk The concepts of criticism (1974) van Karl 

Aschenbrenner aan. Aschenbrenner (1974) onderscheidt vier verschillende houdingen die een criticus ten 

aanzien van een bepaald begrip kan hebben en demonstreert dit aan de hand van het begrip ontwikkeling: 

1. Positief waarderend: de criticus waardeert de ontwikkeling in een kunstwerk.  

2. Positief niet-waarderend: de criticus waardeert de ontwikkeling in een kunstwerk niet.  

3. Negatief waarderend: de criticus waardeert het ontbreken van de ontwikkeling in een 

kunstwerk. 

4. Negatief niet-waarderend: de criticus waardeert het ontbreken van de ontwikkeling in een 

kunstwerk niet. 

Door de begrippen die voorkomen in een kritiek op deze manier te bekijken, ondervang je volgens Praamstra 

het probleem van a-historiciteit. Vervolgens presenteert Praamstra (1984) een lijst met begrippen die een rol 

spelen in de literatuurkritiek en die een criticus gebruikt om zijn oordeel aan op te hangen. Wel concludeert 
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Praamstra, net als Mooy (1979) en Boonstra (1979), dat de onderzoeker voor de reconstructie van een 

literatuuropvatting in de eerste plaats is aangewezen op postulatieve en evaluatieve uitspraken van de 

criticus.  

 Een argumentatiemodel dat speciaal is toegespitst op het gebruik bij jeugdliteratuurkritiek is 

ontwikkeld door Krikhaar en Ros (1986). In hun onderzoek Een spannend boek. Warm aanbevolen! 

analyseren ze de argumentatiemodellen die in de loop der jaren ontwikkeld zijn. Zo geven ze een overzicht 

van modellen zoals die van Mooy (1979) en Boonstra (1979), maar gebruiken bij opstellen van hun model 

ook studies over jeugdliteratuur waarin aandacht wordt geschonken aan de aspecten waarop men een 

kinder- of jeugdboek kan beoordelen zoals die van Linders-Nouwens (1975, 1979), Baudoin (1977) en 

Hulsens (1980). Uiteindelijk gebruiken ze het model van Boonstra (1979), omwille van de volledigheid en de 

systematiek, als uitgangspunt. Wel worden er een aantal argumenten toegevoegd of weggelaten om het 

model beter toepasbaar op de jeugdliteratuurkritiek te maken. Daarnaast ondervangen ze een aantal van de 

kritiekpunten die Praamstra (1979) leverde, door naast een argumentatief gedeelte, nog een aantal 

elementen toe te voegen waaruit een recensie kan bestaan. Zo komen zij tot vier groepen elementen die 

aanwezig kunnen zijn in een recensie: 

1. Een beschrijvend, informatief gedeelte.  

2. Metakritische en institutionele opmerkingen.  

3. Een beoordelend, argumentatief gedeelte.  

4. Overige opmerkingen. 

Anders dan bij de eerder besproken modellen het geval was, willen Krikhaar en Ros (1986) naast het 

reconstrueren van een literatuuropvatting ook uitspraken doen over de kwaliteit van een recensie. Voor hen 

zijn naast de gebruikte argumenten, ook de verhouding tussen deze verschillende elementen van belang. 

Deze verhouding geeft namelijk voor een groot deel de kwaliteit van een recensie weer.  

 

3.2.2.1 Het analysemodel van Krikhaar en Ros 

Voor de analyse van de recensies en juryrapporten in dit onderzoek is uiteindelijk het analysemodel van 

Krikhaar en Ros (1986) als basis genomen. Aangezien Krikhaar en Ros hun onderzoek hebben gebaseerd op 

een groot aantal argumentatiemodellen, deze kritisch hebben bekeken en hun eigen model hebben 

aangepast aan de jeugdliteratuurkritiek, vormt dit model het beste uitgangspunt. Bijkomend voordeel is dat 

zij in hun onderzoek ook de mogelijkheid van het toepassen van dit model op juryrapporten hebben laten 

zien. Krikhaar en Ros (1986) maken allereerst een onderscheid tussen de elementen waaruit een recensie 

van een jeugdboek kan bestaan: 

A. Een beschrijvend, informatief gedeelte  

In het beschrijvende gedeelte van een recensie wordt geen duidelijk waardeoordeel over het boek gegeven. 

Het kan hier gaan om een inhoudsbeschrijving, bibliografische gegevens (auteur, titel, uitgever) of de 

vermelding van de leeftijdscategorie van het boek. 

B. Metakritische en institutionele opmerkingen  

Er is sprake van metakritische en institutionele opmerkingen wanneer er in een recensie gesproken wordt 
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over jeugdliteratuur of jeugdliteratuurkritiek. Metakritische opmerkingen hebben betrekking op de 

jeugdliteratuurkritiek in het algemeen en institutionele opmerkingen zeggen iets over jeugdliteratuur in het 

algemeen. Deze opmerkingen hebben een duidelijk algemeen karakter en richten zich niet op een specifiek 

boek.  

C. Een beoordelend, argumentatief gedeelte  

In dit gedeelte van de recensie wordt een oordeel of argument over het besproken werk gegeven. Aan de 

hand van een analyse van de soort argumenten kan een literatuuropvatting worden achterhaald. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen zes hoofdgroepen argumenten. Ieder van deze hoofdgroepen is vervolgens 

onderverdeeld in subcategorieën waarmee de soort argumenten verbonden zijn: 

Groep 1: Het literaire werk in relatie met de werkelijkheid.  

Groep 2: Het literaire werk in relatie met de auteur.  

Groep 3: Het literaire werk als autonoom geheel.  

Groep 4: Het literaire werk in relatie met de lezer.  

Groep 5: Het literaire werk in relatie met andere literaire werken.  

Groep 6: Het literaire werk als koopwaar. 

D. Overig  

Alle opmerkingen die niet in één van de vorige drie groepen vallen komen in de groep van inleidende en 

verbindende zinnen terecht. 

 

3.2.2.2 Evaluatie en aanpassingen ten aanzien van het model van Krikhaar en Ros 

Tijdens mijn eerste analyses bleek dat het model van Krikhaar en Ros (1986) niet zonder aanpassingen 

bruikbaar was voor het huidige onderzoek. Een tekortkoming van het model van Krikhaar en Ros bleek de 

onderverdeling van opmerkingen onder de elementen A en B. Hoewel voor het achterhalen van een 

literatuuropvatting de opmerkingen onder categorie A (de beschrijvende en informatieve zinnen) minder 

belangrijk zijn dan de argumentatieve of beoordelende opmerkingen, kan ook een inhoudsbeschrijving of 

citaat indirect een oordeel bevatten. Dit geldt zeker wanneer het een duidelijke uitwerking van een argument 

is. Om deze opmerkingen te kunnen onderverdelen is er in het model dat gebruikt zal worden voor dit 

onderzoek ook een onderverdeling in verschillende soorten informatieve of beschrijvende zinnen gemaakt. 

Hetzelfde geldt voor categorie B, de metakritische en institutionele opmerkingen.5 Hoewel Krikhaar en Ros 

met name de argumenten zien als een manier om de normen en waarden te reconstrueren, zeggen ook 

metakritische of institutionele opmerkingen veel over de literatuuropvatting van een criticus. Dit geldt zeker 

voor beoordelende opmerkingen. Onder categorie B is dus ook een onderverdeling gemaakt naar soorten 

opmerkingen die voorkomen in een recensie of juryrapport. Daarnaast heb ik twee subcategorieën aan het 

model van Krikhaar en Ros (1986) toegevoegd. Het gaat om argumenten die in het model van Krikhaar en 

Ros niet, of niet meer, aanwezig waren. Zo heb ik onder Groep 1: Het literaire werk in relatie met de 

werkelijkheid, de subcategorie e, het abstraheringsargument, toegevoegd. Een boek is goed (of niet) 

wanneer het de realiteit geabstraheerd weergeeft. Dit argument komt in het model van Boonstra (1979) wel 

                                                 
5
 De onderverdeling van categorie A en B is deels ontleend aan de indeling die M. Hoogstraaten maakt in haar scriptie De stem van de jury. 

(arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113223) 
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voor, maar is door Krikhaar en Ros weggelaten omdat volgens hen in de jeugdliteratuur een geabstraheerde 

werkelijkheid minder zal voorkomen, aangezien dit de moeilijkheidsgraad van een boek verhoogt (Krikhaar 

en Ros 1986 – 22). Dit argument bleek echter bij de eerste bestudering van de recensies en juryrapporten 

een aantal keer voor te komen. Wellicht hebben zich veranderingen in de kinder- en jeugdliteratuur 

voorgedaan waardoor tegenwoordig vaker een geabstraheerde werkelijkheid wordt weergegeven, ook kan 

het zijn dat het argument in dit onderzoek anders geïnterpreteerd wordt. Waar Krikhaar en Ros een 

argument wellicht als afspiegelingsargument hadden gekarakteriseerd, wordt het hier als 

abstraheringsargument gekenmerkt. Daarnaast heb ik ook onder Groep 3, waarin het literaire werk als 

autonoom object wordt beoordeeld, een subcategorie toegevoegd. Krikhaar en Ros (1986) rangschikken 

onder het compositorische argument ook de samenhang tussen tekst en illustraties. Aangezien deze eenheid 

in sommige gevallen geheel en alleen aan de illustrator toe te schrijven kan zijn, is het onderbrengen van dit 

aspect onder de compositie, in zo’n geval, niet passend. Dit argument bleek echter in de juryrapporten en 

recensies vaak te worden gebruikt en ik heb er daarom voor gekozen subcategorie d toe te voegen. Mocht 

het werk beoordeeld worden aan de hand van de samenhang tussen tekst en illustraties, dan zal het in dit 

onderzoek worden geschaard onder het combinatie-argument.  

 Een ander gemis in het model van Krikhaar en Ros werd eerder al genoemd in het artikel van 

Praamstra (1984). Een van de kritieken die Praamstra leverde op het model van Boonstra (1979) geldt 

namelijk ook voor het model van Krikhaar en Ros. Wat ontbreekt in hun analysemodel, en voor dit 

onderzoek zeker van belang is, is de invulling die de criticus geeft aan een argument en de houding die 

hij/zij aanneemt bij het gebruik van dat argument. Bij de analyse van de recensies en juryrapporten zal het 

model van Krikhaar en Ros (1986) aangevuld worden met elementen uit Praamstra’s model. Praamstra 

noemde vier houdingen die ten opzicht van een aspect kunnen worden aangenomen. Door te kijken naar de 

invulling en houding die de criticus aanneemt ten aanzien van een bepaald aspect, wordt niet alleen duidelijk 

wat als ‘goed’ wordt verstaan, maar ook de aard van het oordeel of argument kan zo worden bepaald. Per 

gebruikt argument zal ik nagaan of het benoemde aspect (bijvoorbeeld adaptatie) wel of niet aanwezig is, en 

of het daarom wel of niet wordt gewaardeerd. In de praktijk bleek dat deze opdeling niet op ieder argument 

toepasbaar was, ofwel omdat het tegenovergestelde aspect al in het model ondervangen was 

(vernieuwingsargument ten opzichte van het traditie-argument) of omdat simpelweg de afwezigheid van een 

bepaald aspect niet bestaat (bijvoorbeeld in het geval van het thematische argument). In de gevallen waar 

de opdeling wel mogelijk was zal dat worden aangegeven. Als voorbeeld zal ik hier de verschillende 

houdingen die mogelijk zijn ten opzichte van het morele aspect schetsen. Het kan zijn dat er een moraal in 

het werk zit en dat de recensent deze moraal af- of goedkeurt. Anderzijds kan het ook zo zijn dat er geen 

morele boodschap in zit, en dat dit door de criticus wordt gewaardeerd danwel niet wordt gewaardeerd. Het 

enkel in de analyse aangeven van het gebruik van het morele argument blijkt niet voldoende voor de 

reconstructie van een literatuuropvatting. Een criticus die dit argument positief waarderend beoordeelt (dus 

moraal in het verhaal is goed) zal namelijk vinden dat men iets moet leren van een boek of dat het de 

werkelijkheid moet beschrijven, wat kan duiden op een pedagogische of mimetische literatuuropvatting. Dit 

zal niet gelden voor de criticus die het argument negatief waarderend beoordeelt. Deze kan blij zijn dat er 

geen moraal in het verhaal zit omdat dat naar zijn mening niet de functie van een literair werk is. Zo iemand 

zal eerder een esthetische literatuuropvatting hebben.   

  De laatste aanpassing die gedaan is, is het weglaten van Groep 6: Het literaire werk als koopwaar. 
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Aangezien de argumenten die Krikhaar en Ros onder deze groep schaarden in geen enkele recensie of 

juryrapport voor bleken te komen, is deze groep in het huidige model niet gebruikt.  
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3.2.3 Presentatie van het gebruikte analysemodel 

Na aanpassingen ontstaat het volgende model dat gebruikt zal worden voor de analyse van de juryrapporten 

en recensies: 

A. Beschrijvend, informatief gedeelte  

In het beschrijvende gedeelte van het juryrapporten en recensies wordt geen duidelijk waardeoordeel over 

het boek gegeven. Deze opmerkingen zijn dus informatief, bevatten geen argumenten maar gaan wel 

specifiek over het bekroonde of gerecenseerde boek. Wanneer de opmerkingen een meer algemeen karakter 

hebben, zullen ze tot de metakritische en institutionele opmerkingen worden gerekend. In deze groep wordt 

een onderscheid gemaakt tussen: 

1. bibliografische gegevens;  

2. achtergrondinformatie over de auteur, illustrator of uitgever;   

3. inhoudsbeschrijving;  

4. citaten;  

5. metatextuele beschrijvingen;  

6. leeftijdsaanduiding. 

B. Metakritische en institutionele opmerkingen  

Er is sprake van metakritische en institutionele opmerkingen wanneer er in een recensie of juryrapport 

gesproken wordt over jeugdliteratuur of jeugdliteratuurkritiek. Metakritische opmerkingen hebben betrekking 

op de jeugdliteratuurkritiek in het algemeen en institutionele opmerkingen zeggen iets over jeugdliteratuur 

in het algemeen. Het gaat dan om bijvoorbeeld opmerkingen over andere bekroningen van boeken of het 

signaleren van een bepaalde tendens in de jeugdliteratuur. De opmerkingen kunnen zowel beschrijvend of 

informatief als beoordelend zijn en ze gaan niet over de behandelde boeken, maar hebben duidelijk een 

algemeen karakter. In deze groep wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

1. Beschrijvende opmerkingen 

a. Opmerkingen over (ontwikkelingen in de) jeugdliteratuur 

b. Opmerkingen over (jeugd)literatuurkritiek 

 

2. Beoordelende opmerkingen 

a. Opmerkingen over (ontwikkelingen in de) jeugdliteratuur 

b. Opmerkingen over (jeugd)literatuurkritiek 

 

C. Een beoordelend, argumentatief gedeelte  

In dit gedeelte van de recensie wordt een oordeel of argument over het besproken werk gegeven. De 

argumenten zijn onder te verdelen in vijf hoofdgroepen, die vervolgens weer in subgroepen uiteenvallen: 

Groep 1: Het literaire werk in relatie met de werkelijkheid 

a. Het thematische argument 

Een boek is goed als de inhoud (het thema) of een aspect van de inhoud goed is. 
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b. Het afspiegelingsargument (+/-) 

Een boek is goed als het de werkelijkheid buiten het boek juist weergeeft. 

c. Het morele argument (+/-) 

Een boek is goed als de morele strekking, de boodschap, goed is. 

d. Het abstraheringsargument (+/-)  

Een boek is goed wanneer het de werkelijkheid geabstraheerd weergeeft.   

 

Groep 2: Het literaire werk in relatie met de auteur 

a. Het expressieve argument (+/-) 

Een boek is goed als de persoonlijkheid van de auteur erin tot uitdrukking komt. 

b. Het intentionele argument  

Een boek is goed als de auteur erin geslaagd is zijn of haar bedoelingen te realiseren. 

 

Groep 3: Het literaire werk als autonoom geheel 

a. Het compositorische argument 

Een boek is goed als het een goede of mooie structuur heeft. 

b. Het stilistische argument 

Een boek is goed als het taalgebruik goed of mooi is. 

c. Het argument ten aanzien van lay-out en illustraties (+/-) 

Een boek is goed als de uiterlijke vormgeving en illustraties goed of mooi zijn. 

d. Het combinatie-argument  

Een boek is goed als er samenhang tussen tekst en illustratie is 

 

Groep 4: Het literaire werk in relatie met de lezer 

a. Het emotionele argument (+/-) 

Een boek is goed (of juist slecht) als het een emotioneel effect bij de lezer teweegbrengt. 

b. Het identificatie-argument (+/-) 

Een boek is goed als de lezer zichzelf erin kan herkennen. 

c. Het adaptatie-argument (+/-) 

Een boek is goed als het aangepast is aan de leeftijd en het niveau van de beoogde lezersgroep. 

d. Het vormingsargument (+/-) 

Een boek is goed als het de lezer op het gebied van kennis en ervaring verrijkt. 

e. Het bevoogdingsargument 

Een boek is goed als het vrij is van elke poging tot of vorm van bevoogding. 

 

Groep 5: Het literaire werk in relatie met andere literaire werken 

a. Het originaliteitsargument 

Een boek is goed als het zich door originaliteit onderscheidt van andere boeken. 

b. Het traditie-argument  

Een boek is goed (of juist slecht) als het aansluit bij een bepaalde traditie, of nieuwe elementen toevoegt 

aan een traditie. 
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c. Het relativiteitsargument  

Een boek is goed in relatie tot of in vergelijking met andere boeken. 

 

In groep C behoren ook de evaluatie en de conclusie thuis. Een evaluatie is een waardeoordeel zonder dat dit 

direct beargumenteerd is zoals een uitspraak ‘beslist de moeite waard!’. De conclusie is het eindoordeel dat 

de recensent over het boek heeft. Deze is echter niet in iedere kritiek aanwezig. Soms is de conclusie een 

evaluatie, maar het kan ook om één of meerder argumenten gaan.  

D. Overig  

Alle opmerkingen in een recensie die niet tot groep A, B of C behoren, worden tot deze groep gerekend. Het 

gaat hier met name om inleidende en verbindende zinnen.  

 

3.2.3.1 Toepassing van het analysemodel 

Voor de analyse van de recensies en juryrapporten zullen per tekst alle opmerkingen worden ondergebracht 

in één van de hoofdcategorieën (A, B, C of D). In de eerste drie categorieën maak ik vervolgens nog een 

verdeling naar subcategorie. Deze gegevens worden vervolgens in tabellen verwerkt waardoor duidelijk 

wordt hoeveel procent iedere categorie in de recensie of het juryrapport in beslag neemt (bijlage 1). In de 

tabel zal verder achter ieder argument waarbij meerdere houdingen ten opzichte van het besproken aspect 

mogelijk zijn worden bijgehouden hoe deze houding is: (+/+) positief waarderend, (+/-) positief niet-

waarderend, (-/+) negatief waarderend of (-/-) negatief niet waarderend, waarbij het tweede icoon iets zegt 

over de aard van het argument. Dit kan ook neutraal zijn, in zo’n  geval zal dat met een (0) worden 

aangegeven. Voor de overige argumenten, evaluaties of conclusies zal alleen de aard van het argument of 

oordeel in de tabel worden gezet: (+) positief, (-) negatief of (0) neutraal. Op deze manier zal er niet alleen 

gekeken worden naar de gebruikte argumenten die de beoordeling onderbouwen, maar ook of dit oordeel 

positief, negatief of neutraal is en hoe de houding van de criticus ten opzichte van het gebruikte argument is. 

Op basis daar van doe ik een uitspraak over het oordeel van de recensent en het aantal positieve of 

negatieve recensies dat over een bekroond werk is verschenen te bepalen.   

 In het model van Krikhaar en Ros (1986) wordt geen verschil gemaakt tussen beoordelende 

opmerkingen over de auteur of beoordelende opmerkingen over het gerecenseerde werk. Aangezien het voor 

dit onderzoek van belang is, te reconstrueren hoe het bekroonde werk werd beoordeeld, worden 

opmerkingen of argumenten die het werk van de auteur in het algemeen bespreken, niet meegenomen in de 

reconstructie van het oordeel of in de onderverdeling naar subcategorie onder categorie C. Wel zal zo’n 

opmerking worden meegeteld in het totaal aantal beoordelende of argumentatieve opmerkingen. Er kan 

hierbij gedacht worden aan opmerkingen als ‘[k]inderen houden van de spanning en de geheimzinnigheid 

van zijn boeken, volwassenen vinden zijn verhalen prachtig omdat hij zo mooi schrijft’6. Hoewel hier zowel 

het emotionele als het stilistische argument wordt gebruikt, worden deze niet in relatie tot het besproken 

werk geuit, maar in relatie tot het werk van Paul Biegel in het algemeen. Wanneer het om zo’n argument 

gaat wordt dit bij het kopje ‘houding’ aangegeven met een X. Ook voor de evaluatieve opmerkingen geldt 

dat deze alleen als positief of negatief worden bestempeld wanneer ze betrekking hebben op het besproken 

werk, en niet wanneer ze betrekking hebben op de auteur. Evaluaties en conclusies, opmerkingen die onder 

                                                 
6 Zin uit recensie over Nachtverhaal (Paul Biegel) in Vrij Nederland. Bron: Jeugd LiteRom 
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categorie C. vallen zullen niet worden onderverdeeld naar groep of subgroep omdat ze geen argument, maar 

enkel een oordeel bevatten.   

 Na evaluatie van hun eigen model kwamen Krikhaar en Ros (1986) met een aantal praktische 

problemen die (helaas) ook voor het huidige model gelden. In de eerste plaats is er de kwestie dat niet ieder 

trefwoord blindelings in te delen is bij het bijpassende argument. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gesproken 

over een ‘actueel thema’ betekent dit niet automatisch dat het is in te delen bij het thematische argument. 

Het kan namelijk worden bedoeld als ‘niet-ouderwets, conform de werkelijkheid’, in dat geval gaat het dus 

om een afspiegelingsargument. Bij de interpretatie van het argument moet dus altijd de context van de 

recensie of juryrapport er bij worden betrokken. Een tweede probleem dat Krikhaar en Ros (1986) noemden 

was het feit dat een argument soms in twee groepen te plaatsen was omdat de twee argumenten dicht bij 

elkaar liggen. Hier kan in de meeste gevallen het goed lezen en het bezien van de context waarin het 

argument wordt geplaatst, een uitkomst bieden. Wanneer er bij een argument echter duidelijk verschillende 

aspecten van het boek betrokken worden, is er in het huidige model voor gekozen om het argument op te 

delen en onder te brengen onder verschillende subgroepen. Dit geldt ook voor een ander probleem dat 

Krikhaar en Ros (1986) noemden. Wanneer een citaat of inhoudsbeschrijving (categorie A) duidelijk als 

toelichting of uitwerking van een argument (categorie C) wordt gegeven, is de helft van zo’n beschrijving bij 

het bijbehorende argument geteld. Zo’n opmerking verschilt namelijk wezenlijk van objectieve informatie 

omdat deze gebruikt wordt om aan te tonen waarom iets goed of juist niet goed is. In de tabel wordt de 

categorie in zo’n geval aangegeven met een A*. De tabellen uit bijlage 1 zullen gebruikt worden om een 

analyse van de juryrapporten en recensies te maken.  



Masterscriptie         Ezra Homan 
 

37 
 

4. Het onderzoek  

4.1 Inhoudelijke analyse van de juryrapporten en recensies 

In dit hoofdstuk zullen de gevonden gegevens worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. In bijlage 1 zijn de 

tabellen te zien aan de hand waarvan de interpretaties zijn ondernomen. Per juryrapport of recensie is er 

gekeken naar de lengte en de verdeling van de zinnen naar categorie (A. Beschrijvend of informatief, B. 

Metakrititsch of institutioneel, C. Argumentatief of beoordelend en D. Overig). De verdeling van de soort 

zinnen is in percentages beschreven. Daarnaast zijn de gebruikte argumenten ondergebracht in één van de 

vijf eerder genoemde groepen (1. Inhoudsgerichte argumenten, 2. Auteursgerichte argumenten, 3. 

Vormgerichte argumenten, 4. Lezersgerichte argumenten of 5. Argumenten ten aanzien van ander werk). 

Per argument zal ook naar de houding worden gekeken die ten aanzien van het beschreven aspect wordt 

aangenomen. De percentages die bij de verdeling van de argumenten worden genoemd, zijn niet berekend 

aan de hand van het totaal aantal zinnen, maar aan hand van het totaal aantal zinnen dat tot categorie C, de 

argumentatieve of beoordelende zinnen, behoort. Aan het eind van iedere analyse zal een korte conclusie 

over de beoordeling worden getrokken.  

 

4.1.1 1992 – Kikker en het vogeltje  

Analyse juryrapport 1992: Max Velthuijs – Kikker en het vogeltje  

Het juryrapport uit 1992 is 36 regels lang en bestaat uit een beschrijvend, informatief gedeelte (16 regels; 

44,4%) en een argumentatief, beoordelend gedeelte (19 regels; 52,8%). De informatieve opmerkingen 

bestaan uit inhoudsbeschrijvingen en citaten. In het argumentatieve deel worden de meeste argumenten 

gebruikt om het literaire werk als autonoom geheel te bekritiseren (10,5 regels; 56,8%), vervolgens nemen 

argumenten ten aanzien van de inhoud een groot deel van de argumentatie in beslag (6 regels; 32,4%). De 

kleinste groep wordt gevormd door argumenten die lezersgerichte aspecten behandelen (2 regels; 10,8%). 

Wanneer vormgerichte aspecten worden beoordeeld betreft dit meestal de literaire kant van het boek. Hierbij 

wordt het vaakst het stilistische argument gebruikt (6 regels; 32,4%). Dit argument komt naar voren in 

zinnen als ‘Met zo’n gouden zin verraadt zich de meester’ en ‘Velthuijs’ vertelstijl is evocatief: als hij zegt dat 

het doodstil is, ís het doodstil’. Minder aandacht gaat uit naar de compositie van het werk (0,5 regel; 2,7%). 

Ook is er aandacht voor de beeldende kant van het werk. Zo wordt het combinatie-argument (1,5 regels; 

8,1%) en het argument ten aanzien van de illustraties gebruikt (2,5 regels; 13,5%). Inhoudelijk gaat de 

meeste aandacht uit naar het thema van het boek (5 regels; 27%). Het thema wordt geroemd omdat het ‘op 

een schitterende wijze en vanuit een kinderlijke kijk op de dood [is] geschreven’ maar ook omdat het ‘veel 

méér [is] dan een boek over de dood’. In de conclusie wordt voor het eerst het emotionele argument 

gebruikt (2 regels; 10,8%) met de zin ‘Wie er zo goed in slaagt de lezer bij het verhaal te betrekken [...]’. 

  

 

 

 

De beoordeling is voornamelijk vormgericht, waarbij duidelijk de meeste aandacht uitgaat naar 
de stijl maar ook illustraties van belang zijn. Vorm is echter niet voldoende, inhoudelijk is ook 
de thematiek belangrijk. Inhoud en vorm dienen daarnaast de lezer te boeien. 
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Analyse recensie de Volkskrant – Cornald Maas  

De recensie is 21 regels lang waarvan het grootste deel wordt gevormd door argumenten en beoordelende 

opmerkingen (9,5 regels; 45,2%), daarna komen de beschrijvende en informatieve opmerkingen (7 regels; 

33,3%) en als laatste volgen de overige opmerkingen (4,5 regels; 21,4%). Het beschrijvende gedeelte 

bestaat vooral uit inhoudbeschrijving en informatie over de auteur en zijn werk. De meeste argumenten zijn 

afkomstig uit Groep 3 (4,5 regels; 50%). Daarna volgen argumenten uit Groep 1 (3 regels; 33,3%) en Groep 

5 (1,5 regel; 16,7%). Van de vormgerichte aspecten worden zowel de compositie (1,5 regel; 16,7%) als de 

illustraties positief besproken, waarbij het in het geval van de illustraties om het combinatie-argument gaat 

(3 regels; 33,3%), zo begeleiden ‘sobere maar spitse teksten [...] warme prenten in zachte tinten’. Het 

thematisch argument neemt 33,3% van de argumentatie in beslag (3 regels). Ook komt er eenmaal het 

relativiteitsargument voor (1,5 regel; 16,7%) waarbij het werk wordt vergeleken met eerder werk. De 

strekking daarvan is neutraal: ‘Niet dat dit prentenboek beter is dan [...] het eerder verschenen Kikker is 

verliefd. Maar dat is in dit geval geen tekortkoming’. Van de zeven argumenten die worden geuit zijn er zes 

positief en is er één neutraal. Het oordeel van de recensent is dus overwegend positief.  

 

 

Analyse recensie NRC Handelsblad – Bregje Boonstra  

De recensie in NRC Handelsblad is 22 regels lang en bestaat voor het grootste gedeelte uit beschrijvende en 

informatieve zinnen (11 regels; 50%), vervolgens uit een argumentatief gedeelte (7 regels; 31,8%) en het 

kleinste deel uit overige zinnen (4 regels; 18,2%). Het beschrijvende gedeelte is vooral een 

inhoudsbeschrijving met hier en daar een citaat. In het argumentatieve deel worden voornamelijk 

vormgericht aspecten beoordeeld (3 regels; 46,2%), vervolgens komen inhoudsgericht aspecten aan de orde 

(2,5 regels; 38,5%) en als laatste komen argumenten voor die het werk in relatie met de lezer beoordelen 

(1 regel; 15,4%). Het overgrote deel van de argumenten wordt besteed aan het illustratieve argument (3 

regels; 46,2%) waarbij het om een negatieve beoordeling gaat: ‘[...] komen de vriendelijke schilderingen mij 

deze keer wat eentonig groen en blauw voor’ en ‘[o]ok mis ik Velthuijs’ knusse binnenkamers, met houten 

vloeren [...] en een bolle pot vol bloemen op een scheve tafel.’ Van de inhoudsgerichte aspecten wordt 

Velthuijs’ verbeeldingskracht en het thema van het werk besproken. Zo weet Velthuijs ‘de essentie van 

abstracte en veelomvattende begrippen [...] in heldere, concrete beelden te vatten’ (abstraheringsargument: 

1,5 regel; 23,1%) en maakt het thematisch argument 15,4% van de argumentatie uit (1 regel). Daarnaast 

komt ook het emotionele argument voor (1 regel; 15,4%), waarbij het emotionele effect van de lezer wordt 

beschreven: ‘Zo zal de door verliefdheid gekwelde Kikker [...] weinig lezers onberoerd laten’. Van de vijf 

argumenten die worden gebruikt zijn er, inclusief de conclusie, vier positief en één negatief. Het oordeel is 

overwegend positief. 

 

 

  

De beoordeling is voornamelijk vorm- en inhoudsgericht met daarbij de nadruk op de 
illustraties en de thematiek. Ook wordt er geoordeeld in het licht van het oeuvre van de 
auteur. 

 

De beoordeling is voornamelijk vorm- en inhoudsgericht met nadruk op de illustraties. Inhoud 
en vorm dienen echter wel de lezer te boeien. 
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Analyse recensie Het Parool – Catherine van Houts   

De recensie in Het Parool is 21 regels en het grootste deel wordt gevormd door argumenten en beoordelende 

zinnen (15,5 regels; 71,4% van de recensie). De rest van de recensie bestaat uit beschrijvende of 

informatieve zinnen (2 regels; 9,5%) en overige zinnen (4 regels; 19%). In het informatieve gedeelte wordt 

een summiere inhoudsbeschrijving gegeven. Van de argumenten worden de meeste gebruikt ten aanzien van 

de vorm (5,5 regels; 64,7%). Hiervan hebben de meeste argumenten betrekking op de illustraties van het 

werk (4 regels; 47,1%) en minder op de literaire kant van het werk. Zo wordt er over Velthuijs’ illustraties 

gezegd dat het ‘kleine schilderijtjes [zijn], geraffineerd gecomponeerd, zonder gepriegel of angst voor een 

groot vlak en hartveroverend getoonzet in felle en intense kleuren’. Argumenten ten aanzien van de stijl (1 

regel; 11,8%) en compositie (0,5 regel; 5,9%) komen beide voor, maar nemen een kleiner deel van de 

argumentatie in beslag. Het overige deel van de argumenten heeft daarnaast betrekking op het thema (3 

regels; 35,3%). Alle beoordelende en argumentatieve opmerkingen zijn positief van aard.  

  
De beoordeling is vorm- en inhoudsgericht met aandacht voor de illustraties, het thema en de 
literaire vorm. Er is geen aandacht voor de leeservaring.  
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4.1.2 1993 – Nachtverhaal  

Analyse juryrapport 1993: Paul Biegel – Nachtverhaal  

Het juryrapport van 1993 bestaat voor het grootste deel uit argumenten en beoordelende opmerkingen (38,5 

regels; 55,8%) en vervolgens uit een beschrijvend gedeelte (25 regels; 36,2%). Metakritische of 

institutionele opmerkingen maken 3,6% van het rapport uit (2,5 regels) en overige zinnen 4,3% (3 regels). 

Van het argumentatieve gedeelte bestaat de helft uit vormgerichte argumenten (12,5 regels; 50%), gevolgd 

door argumenten uit Groep 5 (8 regels; 32%). Ook argumenten waarbij de inhoud wordt besproken komen 

voor (3,5 regels; 14%), een beperkter deel van de argumenten beoordeelt lezersgerichte aspecten (1 regel; 

4%). Van de vormgerichte aspecten wordt alleen de literaire kant van het werk besproken aan de hand van 

het compositorische argument (9,5 regels; 38%) waarbij ‘de meerwaarde [van het werk] is gelegen in [...] 

de prachtig volgehouden hoofdlijn van het verhaal, die door de vele herhalingen [...] een bijna ritmisch 

patroon vertoont’. Ook het stilistische argument wordt gebruikt, zij het minder vaak (3 regels; 12%), in 

opmerkingen als ‘de literaire meerwaarde is vooral gelegen in Biegels plastische taalgebruik’. De argumenten 

die na het compositorische argument het grootste gedeelte van de argumentatie innemen zijn argumenten 

die het werk plaatsen in een bepaalde traditie (8 regels; 32%): ‘Een klassiek verhaal, dit ‘nachtverhaal’ dat 

‘in opzet lijkt het op de duizend-en-een-nacht(!)verhalen [...] [m]aar ook inhoudelijk, omdat het boek 

klassieke thema’s tot onderwerp heeft’. Ook het thema wordt positief beoordeeld, omdat ‘Biegel er ook nu 

weer in geslaagd is het verhaal toch zijn ‘gewone’ sprookjeswaarde te laten behouden’ (thematische 

argumenten: 3,5 regels; 14%). Slechts éénmaal wordt het emotionele argument gebruikt (1 regel; 4%). Een 

groot deel van de argumentatie bestaat verder uit evaluatieve opmerkingen waarvan vervolgens een deel 

geen betrekking heeft op het bekroonde werk, maar op de auteur in kwestie. 

 

 

Analyse recensie Trouw – Lieke van Duin   

De recensie in Trouw is 74 regels lang. De verdeling tussen het beschrijvende en argumentatieve gedeelte is 

gelijk. Ze nemen beide 46,6% van de recensie in beslag (34,5 regels), de rest wordt gevormd door overige 

opmerkingen (5 regels; 6,8%). De meeste argumenten beoordelen de vorm van het werk (17,5 regels; 

51,5%), vervolgens komen de meeste argumenten uit Groep 5 waar het werk in relatie tot andere werken 

wordt beschouwd (10 regels; 29,4%) en de laatste groep vormen de argumenten die het werk in relatie tot 

de lezer beoordelen (6,5 regel; 19,1%). De vormgericht argumenten zijn redelijk gelijk verdeeld, zo wordt 

de structuur, de stijl en de illustraties allemaal ongeveer even vaak positief beoordeeld in zinnen als ‘de vier 

hoofdkarakters worden fijntjes uitgetekend’ en ‘beeldende zinnen, herhalingen, overdrijvingen, magische 

getallen […] en een personage met een slissende spraak’. Het deel dat aan deze argumenten wordt besteed 

is respectievelijk 13,2%, 16,2% en 22,1% (4,5 regels; 5,5 regels en 7,5 regels). Ook de leeservaring wordt 

positief beoordeeld. Zo boeit het verhaal als een ‘geslaagde marihuana-trip’ (6,5 regels; 19,1%). Aan de 

hand van relativiteitsargumenten wordt het werk in relatie tot eerdere werken van de auteur positief 

beoordeeld (7 regels; 20,6%). Uit dezelfde groep komen de argumenten die het werk in relatie tot een 

bepaalde traditie beoordelen (3 regels; 8,8%). Alle elf de argumenten die in de recensie worden gebruikt zijn 

positief van aard, inclusief de conclusie.    

De beoordeling is voornamelijk vormgericht met aandacht voor de literaire kant van het werk, 
dit wordt benadrukt door het plaatsen van het werk in een literaire traditie. Ook is er aandacht 
voor de inhoud van het werk, en in mindere mate voor de leeservaring.  
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Analyse recensie Algemeen Dagblad – Joke Linders  

De recensie in het Algemeen Dagblad telt 44 regels en bestaat voor het grootste deel uit argumentatieve en 

beoordelende opmerkingen (23,5 regels; 53,4%), het beschrijvende en informatie gedeelte beslaat 37,5% 

van de recensie (16,5 regels) en het kleinste deel bestaat uit overige opmerkingen (4 regels; 9%). Van alle 

beoordelende argumenten die worden gebruikt hebben de meeste betrekking op de vorm (14,25 regels; 

60,6%) vervolgens komen de meeste argumenten uit respectievelijk Groep 5 (4 regels; 17%) en Groep 1 

(3,75 regels; 16%). Het kleinste deel van de argumenten wordt gebruikt om lezersgerichte aspecten te 

beoordelen (1,5 regels; 6,4%). In de groep van vormgerichte argumenten is er zowel aandacht voor de 

literaire kant (28,7%) als voor de illustraties (7,5 regels; 31,9%). De illustraties worden om meerdere 

redenen geroemd. Zo levert ‘[d]e combinatie van olieverf en aquarel in harmonieuze tinten [...] schitterende 

prenten op’. Veel aandacht gaat daarnaast uit naar de structuur van het verhaal (compositorisch argument: 

6,25 regels; 27%) en naar de uitwerking van dit argument: ‘Het verhaal is zorgvuldig opgebouwd. Binnen 

een raamvertelling van de kabouter en zijn vrienden passen de nachtelijke avonturen van de verongelukte 

fee’. De stijl neemt een kleiner deel van de beoordeling in beslag, slechts 2,1% (0,5 regel). Ook het thema 

van het werk ‘het oerverlangen naar liefde, en geborgenheid, de behoefte aan kennis en de drang naar 

avontuur’ wordt ‘ijzersterk’ genoemd (thematische argumenten: 3,75 regels; 16%). Verder wordt 

Nachtverhaal positief beoordeeld in relatie tot Biegels eerdere werk aan de hand van het 

relativiteitsargument (3,5 regels; 15%) en om zijn originaliteit (0,5 regel; 2%). Eenmaal wordt het 

bevoogdingsargument gebruikt, waarbij het werk geprezen wordt omdat het ‘kinderen vertrouwd [maakt] 

met de geheimen van leven, tijd en liefde zonder een vleugje betutteling of hurkerigheid’ (1,5 regel; 6%). 

Alle gebruikte argumenten zijn positief.  

 

 

 

 

Analyse recensie de Volkskrant – Cornald Maas  

De recensie is 54 regels en het grootste gedeelte wordt besteed aan een beschrijving van of informatie over 

het besproken werk (28,25 regels; 52,3%). Vervolgens wordt de recensie gevuld met beoordelende of 

argumentatieve opmerkingen (20,25 regels; 37,5%) en met institutionele opmerkingen (1,5 regel; 2,8%). 

Opmerkingen die niet in een van de drie voorgaande categorieën te plaatsen waren beslaan 7,4% van de 

recensie (4 regels). Van de gebruikte argumenten hebben de meeste betrekking op de vorm van het werk 

(8,75 regels; 47,9%), daarna volgen de opmerkingen waarin het werk in relatie tot de lezer wordt 

beoordeeld (4,5 regels; 24,7%). Vervolgens komt 16,4% van de argumenten uit Groep 5 (3 regels) en de 

laatste groep waaruit argumenten komen is Groep 1 (2 regels; 11%). Van de vormgerichte argumenten 

wordt een vergelijkbaar deel besteed aan zowel de literaire als de illustratieve kant van het werk. 

Argumenten ten aanzien van de stijl (2,75 regels; 15,1%) en de compositie (2 regels; 11%) komen beide 

voor. Zo is het werk een ‘gaaf gecomponeerde raamvertelling’ en komen er ‘smakelijke dialogen’ in voor. 

De recensie is met name vormgericht met aandacht voor stijl, compositie en illustratie. 
Daarnaast wordt het werk afgezet tegen het oeuvre van de auteur en literair traditie. Ook de 
leeservaring speelt een rol in de beoordeling.  

 

De recensie is voornamelijk vormgericht waarbij de compositie en de illustraties de 
belangrijkste plaats innemen. Daarnaast is er aandacht voor de thematiek en wordt het werk 
afgezet tegen het oeuvre van de auteur. Inhoud en vorm moeten daarnaast vrij zijn van elke 
poging tot of vorm van bevoogding. 
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Daarnaast oogt het werk ‘aangenaam ouderwets’ en zijn de illustraties ‘prachtig’ (5 regels; 27,4%). Het 

argument dat het vaakst voorkomt heeft betrekking op het emotionele effect dat het werk op de lezer heeft. 

Zo is het verhaal spannend, ontroerend en indrukkwekkend. Het argument wordt uitgewerkt aan de hand 

van een korte inhoudsbeschrijving. Het emotionele argument neemt 24,7% van de argumentatie in beslag 

(4,5 regels). Daarnaast wordt het werk vergeleken met eerder werk van Biegel en komt het thema aan de 

orde. Het thematische en relativiteitsargument nemen ieder 11% van de argumentatie voor hun rekening 

(beide 2 regels). Alle argumenten zijn positief van aard en het oordeel over het werk is dan ook positief. 

 

 

 

Analyse recensie Vrij Nederland – Aukje Holtrop  

De recensie in Vrij Nederland is 64 regels lang en het grootste gedeelte hiervan wordt besteed aan 

argumenten of beoordelende opmerkingen (35,5 regels; 55,5%), vervolgens aan beschrijvende of 

informatieve opmerkingen (22,5 regels; 35,2%). Ook wordt er een beoordelende institutionele opmerking 

gemaakt (2 regels; 3,1% van de recensie) en de rest bestaat uit overige opmerkingen (4 regels; 6%). Van 

de argumenten die betrekking hebben op het boek beoordelen de meeste vormgerichte aspecten (8,83 

regels; 32,7%). Lezersgerichte argumenten uit Groep 4 nemen 29% van de argumentatie in beslag (7,83 

regels) en argumenten uit Groep 5, waarbij het werk in relatie tot andere literaire werken wordt beoordeeld, 

25,9% (7 regels). Als laatste wordt het werk beoordeeld op zijn inhoud (3,33 regels; 12,3%). Van de 

vormgerichte aspecten gaat de meeste aandacht uit naar de compositie (7 regels; 25,9%) waarover negatief 

wordt geoordeeld. Zo is het ‘een ingewikkeld verhaal’ met ‘moeizame overschakeling[en]’ en ‘[u]iteindelijk 

zakt het verhaal als een doorgeknipte ballon in elkaar’. Argumenten ten aanzien van de stijl (1,08 regels; 

4%) en illustraties (0,75 regels; 2,8%) zijn positief, maar komen minder vaak voor. Het grootste deel van de 

argumenten wordt daarnaast ingezet om tot een negatief oordeel over de leeservaring te komen. Dit hangt 

vaak samen met het ontbreken van een goede structuur. Zo moet je ‘als lezer erg je hoofd [er] bij zien te 

houden’ en ben je ‘niet content met zo’n lauwe verhouding, waaraan alle passie ontbreekt’ (emotionele 

argument: 6,83 regels; 25,3%). Daarnaast komt eenmaal het adaptatie-argument (1 regel; 3,7%) voor 

waarbij wordt gemeld dat ‘[k]abouters en feeën alleen maar bij afspraak kinderpersonages [zijn] geworden’. 

Ook argumenten die het werk in relatie tot andere werken beoordelen komen een aantal keer voor, zoals het 

traditie-argument, waarbij het werk in de traditie van de duizend-en-een-nachtverhalen wordt geplaatst (4,5 

regels; 16,7% van de argumentatie) of het werk wordt geplaatst in het oeuvre van de auteur 

(relativiteitsargument: 2,5 regels; 9,3%). Vooral in het licht van dat laatste argument wordt het werk 

wederom negatief beoordeeld zoals blijkt uit volgende opmerking: ‘Wat De tuinen van Dorr zo betoverend 

maakte […] ontbre[ekt] in Nachtverhaal’. Als laatste zijn ook argumenten die betrekking hebben op het 

thema negatief van aard (3,33 regels; 12,3%). Van de veertien argumenten die betrekking hebben op het 

boek, zijn er vier positief, zeven negatief en drie, inclusief de conclusie worden als neutraal bestempeld. Het 

oordeel dat uit de recensie naar voren komt is overwegend negatief.  

 

 

De beoordeling is voornamelijk vorm- en lezersgericht. Compositie, stijl en illustratie dienen de 
lezer voornamelijk te boeien, maar ook de thematiek is van belang. Daarnaast wordt het werk 
gesitueerd in het oeuvre van de auteur. 

De beoordeling is voornamelijk lezers- en vormgericht. De vorm van het werk moet in dienst 
staan van de leeservaring waarbij vooral de compositie van belang is. Daarnaast is ook het 
thema van belang, maar in mindere mate. Het werk wordt daarnaast afgezet tegen of 
vergeleken met andere werken (oeuvre of traditie). 
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Analyse recensie Het Parool – Ingrid Brouwer  

De recensie in Het Parool telt 53 regels waarvan het grootste deel uit beschrijvende en informatieve 

opmerkingen bestaat (24 regels; 45,3%), vervolgens uit argumentatieve en beoordelende opmerkingen (21 

regels; 39,6%) en voor een even groot deel uit metakritische en institutionele en overige opmerkingen 

(beide 4 regels; 7,5%). De meeste argumenten die gebruikt zijn horen thuis in Groep 3 en Groep 4 waarbij 

vorm- en lezersgerichte aspecten aan de orde komen (beide 8 regels; 40%), het overige deel van de 

argumenten zijn inhoudsgericht (4 regels; 20%). Van de lezersgerichte aspecten is vooral het effect op de 

lezer die ‘wordt mee-betoverd door de verhalen van de fee’ en ‘aan het eind van elk hoofdstuk met een zucht 

terug in de werkelijkheid kom[t]’, dat positief wordt beoordeeld. Wanneer het emotionele effect wordt 

besproken, spreekt de recensent over ‘wij’, zoals in het stuk: ‘wij willen steeds meer weten’. Het is niet 

helemaal duidelijke of er hierbij wordt uitgegaan van de beoogde lezer, of die van de volwassen recensent. 

De emotionele argumenten maken het grootste deel van de argumentatie uit (5 regels; 25%). Daarnaast 

wordt het adaptatie-argument gebruikt (3 regels; 15%) waarmee wordt gezegd dat het ‘niet echt een simpel 

thema voor een kinderboek [is], en ik weet ook niet of de doelgroep, kinderen vanaf tien jaar, daar alle ins 

en outs van zal oppikken’. Het boek is volgens de recensent dus niet aangepast aan de leeftijd en het niveau 

van de beoogde lezersgroep. Dit wordt echter niet direct negatief beoordeeld want ‘dat geldt ook vaak voor 

klassieke sprookjes en niemand zal zeggen dat Roodkapje te moeilijk is voor kinderen’. In de beoordelende 

institutionele opmerking komt naar voren dat ‘een kinderboek waarin feeën en kabouters voorkomen een 

streepje voor [hebben]’. Het werk wordt vervolgens dan ook positief beoordeeld aan de hand van 

thematische argumenten (4 regels; 20%). Van de vormgerichte argumenten wordt een even groot deel 

gewijd aan compositorische argumenten en argumenten ten aanzien van de illustraties (beide 4 regels; 

20%). Alle gebruikte argumenten en evaluatieve opmerkingen zijn positief van aard.  

 
De recensie is met name vorm- en lezersgericht. Daarnaast speelt thematiek een belangrijke 
rol. Inhoud en vorm moeten de lezer boeien, maar aanpassing aan de leeftijd van de lezer is 
hierbij geen voorwaarde. 
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4.1.3 1994 – Bijna iedereen kon omvallen   

Analyse juryrapport 1994: Toon Tellegen – Bijna iedereen kon omvallen  

Het juryrapport uit 1994 is 67 regels lang en bestaat voor het grootste gedeelte uit argumentatieve en 

beoordelende opmerkingen (49,25 regels: 73,5%), vervolgens uit een beschrijvend en informatief gedeelte 

(9,75 regels; 14,6%). Ook komen er een aantal metakritische of institutionele opmerkingen in voor (7 

regels; 10,4%) en overige opmerkingen beslaan 1,5% van het rapport (1 regel). De meeste argumenten die 

in het rapport voorkomen, beoordelen vormgerichte aspecten (21 regels; 44%), daarna komen de 

inhoudsgerichte aspecten aan de orde (13,75 regels; 28,8%). Ook wordt het werk afgezet tegen of 

vergeleken met ander werk (13 regels; 27,2%). De vormgericht argumenten hebben allemaal betrekking op 

de literaire kant van het werk. Zo wordt er ‘op subtiele wijze een spel met taal gespeeld’ (stilistisch 

argument: 15,5 regels; 32,5%) en vertoont de bundel ‘een grote interne samenhang’ met ‘fraaie 

verbindende motieven’ (compositorisch argument: 5,5 regels; 11,5%). Ook het feit dat ‘de dierenverhalen 

van Tellegen nergens op lijken’ en de gebeurtenissen die plaatsvinden ‘op een andere manier [plaatsvinden] 

dan in de meeste kinderboeken gebruikelijk is’ is voor de jury een reden om het boek te bekronen. 

Argumenten ten aanzien van de originaliteit nemen 19,9% van de argumentatie in beslag (9,5 regels). 

Daarnaast wordt het werk geplaatst in Tellegens oeuvre want ‘als [de verhalen] ergens op lijken, dan op 

Tellegens voorgaande bundels en dat is als een groot compliment bedoeld’ (relativiteitsargument: 3,5 regels; 

7,3%). Ook passages die het thema beoordelen komen veelvuldig voor (9,25 regels; 19,4%). Zo gaat het in 

het boek om ‘niet geringe kwesties’ en ontleent het boek zijn literaire waarde aan het gegeven dat ieder 

verhaal ‘een vraagteken vormt’. Daarnaast wordt het afspiegelingsargument negatief waarderend gebruikt 

(4,5 regels; 19,4%).   

 

 

 

 

Analyse recensie NRC Handelsblad – Carolien Zilverberg  

De recensie in NRC Handelsblad is 51 regels lang. Het grootste deel van de recensie wordt aan 

argumentatieve en evaluatieve opmerkingen besteed (24,5 regels; 48% van de recensie). Verder bestaat de 

recensie voor een groot deel uit beschrijvende of informatieve passages (22,5 regels; 44,1%). Een klein deel 

bestaat uit overige opmerkingen (4 regels; 8%). De argumenten die gebruikt worden hebben betrekking op 

de inhoud, de auteur of de lezer van het werk. Deze groepen maken respectievelijk 25%, 10% en 65% van 

de argumentatie uit (5 regels; 2 regels; 13 regels). In de beoordeling wordt de meeste aandacht besteed 

aan de relatie tussen het werk en de lezer. Zo komen het emotionele, het adaptatie- en het 

vormingsargument aan bod. Over de moeilijkheidsgraad is de recensie niet positief want ‘voor wie behoefte 

heeft aan een duidelijk afgerond verhaald – en dat geldt vermoedelijk voor veel kinderen – zijn boeken als 

Bijna iedereen kon omvallen tamelijk zware kost’. Aan argumenten ten aanzien van de adaptatie zijn acht 

regels gewijd (40%). Daarnaast is ook de leeservaring niet louter positief, ‘na afloop kun je het gevoel 

krijgen dat niemand iets is opgeschoten [...] ook de lezer niet’ (emotionele argumenten: 3,5 regels; 17,5%). 

Uit dezelfde groep wordt ook het vormingsargument eenmaal gebruikt (1,5 regels; 8%). Naast het 

adaptatie-argument worden de meeste argumenten gebruikt ten aanzien van het thema (5 regels; 25%). 

Een klein deel van de argumentatie is gewijd aan een beoordelende opmerking ten aanzien van de 

Het juryrapport is voornamelijk vormgericht met daarbij specifiek aandacht voor de literaire 
kant van het werk. Deze vorm dient wel gepaard te gaan met een goede inhoud. Ook vormt 
originaliteit een belangrijke reden tot bekroning.  
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auteursintentie (2 regels; 10%). Niet alle argumenten zijn onverdeeld positief. Wanneer het werk negatief 

beoordeeld wordt, gebeurt dit altijd in relatie tot de lezer (adaptatie- en emotionele argument). Van de acht 

beoordelende of argumentatieve opmerkingen zijn er drie negatief, drie positief en twee neutraal. De 

houding van de recensent ten opzichte van dit boek is dan ook neutraal te noemen, wat mooi wordt 

verwoord in de volgende zin: ‘het is een boek om mondjesmaat tot je te nemen, en dan nog zal het niet aan 

iedereen besteed zijn’.  

 

 

Analyse recensie Algemeen Dagblad – Aukje Holtrop  

De recensie bestaat uit 54 regels waarvan iets minder dan de helft argumentatieve of beoordelende 

opmerkingen bevatten (23,5 regels; 43,5%). Daarnaast bestaat 38,9% van de recensie uit beschrijvende of 

informatieve opmerkingen over het werk (21 regels). Het overige deel wordt gevormd door Categorie D (9,5 

regels; 17,6%). Het werk wordt onder andere beoordeeld aan de hand van inhoudsaspecten (2,5 regels; 

44,4%) en argumenten ten aanzien van de lezer (10 regels; 46,5%). Het grootste deel (10 regels; 46,5%) 

wordt echter gevormd door argumenten uit Groep 5. In deze groep wordt het werk in relatie tot andere 

werken wordt besproken aan de hand van het relativiteitsargument (6 regels; 28%) en het 

originaliteitsargument (4 regels; 19%). Vooral het feit dat ‘Tellegens dieren [niet] voldoen aan het beeld dat 

we van dieren hebben, ze spelen niet de rol die ze in de gewone dierenverhalen spelen’ wordt gewaardeerd. 

In vergelijking met eerder werk van Tellegen is ‘de vijfde bundel dierenverhalen [...] even prachtig, geestig, 

precies geschreven, wonderbaarlijk als de voorgaande’. Van de inhoudsgerichte aspecten wordt het 

afspiegelingsargument het vaakst gebruikt (7,5 regels; 34,9%). Er is hier sprake van een negatief 

waarderende houding ten opzichte van het afspiegelingsaspect. Juist het gegeven dat de werkelijkheid niet 

correct wordt weergegeven, wordt op prijs gesteld: ‘Het is juist zo leuk dat alleen in het Artis van Tellegen 

dit soort vragen [...] normaal is’ of ‘[z]e zijn met elkaar een maatschappij aan het naspelen die volkomen 

afgesloten is. De dieren doen geen mensen na.’ Ook het thema speelt een rol in de beoordeling, zij het in 

mindere mate (2 regels; 9,3%). Lezersgerichte aspecten spelen een kleine rol. Alleen het emotionele 

argument wordt twee keer gebruikt (2 regels; 9,3%). Van de tien evaluatieve en argumentatieve 

opmerkingen zijn er negen positief en van één argument is de strekking niet helemaal duidelijk (neutraal). 

De toon van de recensie is overwegend positief. 

 

 

 

 

Analyse recensie Trouw – Lieke van Duin  

De recensie telt 65 regels en bestaat voor een even groot deel uit beschrijvende en informatieve 

opmerkingen en argumentatieve en beoordelende opmerkingen (beide 30,5 regels, 46,9%). De rest bestaat 

uit overige opmerkingen (4 regels; 6,2%). Het werk wordt voornamelijk beoordeeld aan de hand van 

argumenten uit Groep 5 waarbij het werk wordt afgezet tegen of vergeleken met andere werken (13 regels; 

42,6%). De argumenten die daarna het vaakst voorkomen beoordelen inhoudsgerichte aspecten (9 regels; 

De beoordeling is voornamelijk lezersgericht met daarbij specifiek aandacht voor de 
moeilijkheidsgraad. Een werk dient aangepast te zijn aan de lezer maar moet daarnaast ook de 
lezer boeien. Ook thematiek is belangrijk in de beoordeling, de vorm van het werk speelt geen 
rol.  

In de beoordeling lijkt vooral de originaliteit van het werk belangrijk. Dit wordt versterkt door 
de negatief waarderende houding ten opzichte van het afspiegelingsargument: de originele kijk 
op de werkelijkheid wordt gewaardeerd. Daarnaast wordt het werk beoordeeld aan de hand 
van het oeuvre van de auteur en is er aandacht voor de leeservaring.  
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29,5%), ook komen argumenten uit Groep 3 voor, waarbij aandacht is voor de vorm van het werk (7,5 

regels; 24,6%). Eenmaal is er aandacht voor lezersgerichte aspecten aan de hand van het emotionele 

argument (1 regel; 3,3%). Het argument dat het meest gebruikt wordt is het thematische argument (9 

regels; 29,5%) waarbij door het thema er sprake is van een ‘weergaloos mooi verhaal’. Daarnaast wordt het 

unieke aan Tellegens werk gewaardeerd, het originaliteitsargument neemt 27,9% van de argumentatie in 

beslag (8,5 regels), en wordt het werk in relatie tot Tellegens eerdere werk besproken (relativiteitsargument 

4,5 regels; 14,8%). Ook vormgerichte argumenten komen veelvuldig voor. Zo neemt het argument ten 

aanzien van de illustraties 14,8% van de argumentatie voor zijn rekening (4,5 regels) en is er aandacht voor 

de structuur van het werk (3 regel; 9,8%). Van de zeven argumenten zijn er vier positief, twee neutraal 

(strekking was niet duidelijk) en één argument is negatief. Het oordeel is overwegend positief.  

 

 

Analyse recensie Het Parool – Ingrid Brouwer  

De recensie in het Parool is 25 regels lang waarvan ongeveer de helft wordt besteed aan inhoudsbeschrijving 

of achtergrondinformatie (11,5 regels; 46%). 38% wordt besteed aan argumenten of beoordelende 

opmerkingen, daarnaast bestaat 16% uit overige opmerkingen (4 regels). Het werk wordt alleen beoordeeld 

in het licht van eerder werk van de auteur (relativiteitsargument: 2,5 regels; 38,5%) en het 

originaliteitsargument (4 regels; 61,5%) waarbij dit enerzijds een negatief oordeel oplevert: ‘af en toe 

bekruipt je het gevoel dat je het allemaal al wel eens hebt gelezen [...] dat het een beetje een trucje aan het 

worden is’ maar aan de andere kant wordt geconcludeerd: ‘Tellegen herhaalt zich misschien wel maar [...] 

wie zou hij dan in godsnaam moeten herhalen: een ander?’. Van de vier argumenten en beoordelende 

opmerkingen zijn er twee positief, één negatief en één neutraal. De toon is overwegend positief.  

 

Het werk wordt voornamelijk afgezet tegen en vergeleken met andere werken. Daarnaast is de 
beoordeling voornamelijk inhouds- en vormgericht waarbij zowel de illustraties als de literaire 
kant een rol spelen. Minder aandacht is er voor de leeservaring. 

Het werk wordt alleen beoordeeld in vergelijking met eerder werken van de auteur. Vooral 
originaliteit lijkt belangrijk om tot een positieve beoordeling te komen. Er is geen aandacht 
voor de vorm, inhoud of het effect dat het werk op de lezer heeft.  
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4.1.4 1995 – Begin een torentje van niks 

Juryrapport 1995: Ted van Lieshout – Begin een torentje van niks   

Het juryrapport uit 1995 telt 61 regels. Meer dan de helft van het juryrapport bestaat uit argumentatieve of 

beoordelende opmerkingen (40,75 regels; 66,8%) en een kleiner deel uit informatieve of beschrijvende 

opmerkingen (10,75 regels; 17,6%). Ook komen er een aantal metakritische opmerkingen voor (4,5 regels; 

7,4%). De rest van het rapport bestaat uit overige opmerkingen (5 regels; 8,2%). Bij de bekroning van het 

boek zijn verschillende aspecten van het werk beoordeeld. De meeste argumenten die gebruikt worden, 

hebben betrekking op de vorm van het werk (16,75 regels; 51,5%). Ook argumenten die het werk 

vergelijken met andere werken maken een groot deel van de argumentatie uit (8,5 regels; 26,2%). 

Daarnaast worden inhoudsaspecten beoordeeld (4,25 regels; 13,1%) en wordt ook het werk in relatie tot de 

lezer (1 regel; 3,1%) en de auteur beschouwd (2 regels; 6,2%). Het belangrijkst voor de bekroning van het 

werk zijn de ‘eenheid’ en ‘samenhang’ van de compositie (7,5 regels; 23,1%) en de stijl van het werk (9,25 

regels; 28,5%) waarbij de ‘parlando-achtige toon’ en ‘ogenschijnlijke laconieke regels’ worden geroemd. Dit 

wordt uitgewerkt aan de hand van citaten. Daarnaast wordt het werk geroemd omdat ‘met deze poëzie [...] 

Van Lieshout zich [aansluit] bij niet de minste literaire voorgangers’. Het werk wordt vergeleken met dat van 

Slauerhoff en Nijhof. Dit traditie-argument (8,5 regels; 26,2%) wordt ondersteund door citaten uit het werk. 

De beoordelende metakritische opmerking heeft betrekking op deze vergelijking, waarbij de vraag of zulke 

overwegingen wel thuis horen in een juryrapport voor een jeugdboek positief wordt beantwoord. De andere 

metakritische opmerking is beschrijvend van aard: het is voor het eerst in de Griffelgeschiedenis dat er een 

Gouden Griffel aan een dichtbundel wordt toegekend. In het rapport komen verder argumenten ten aanzien 

van het thema voor (4,25 regels; 13,1%). Daarnaast wordt nog kort gesproken over de moeilijkheidsgraad 

(1 regel; 3,1%) waarbij wordt opgemerkt dat de bundel de opbouw van een ‘verhaal’ heeft en dat dit de 

‘toegankelijkheid voor de jonge lezer verhoogt’. 

 

 

 

Analyse recensie Trouw – Lieke van Duin  

De recensie in Trouw beslaat 66 regels. Aangezien het hier een dubbelrecensie betreft, is alleen dat deel dat 

over Begin een torentje van niks gaat geanalyseerd. Het deel dat betrekking heeft op dit werk telt 45 regels. 

Meer dan de helft hiervan wordt besteed aan argumenten en evaluaties (24 regels; 53,3%). De rest van de 

recensie bestaat uit beschrijvende en informatieve opmerkingen (17 regels; 37,8%) en een klein deel uit 

overige opmerkingen (4 regels; 8,9%). Het gebruik van de argumenten is verdeeld over vier groepen. De 

meeste argumenten zetten het werk af tegen of vergelijken het met ander werk (8 regels; 36,4%), 

beoordelen de vorm van het werk (7 regels; 31,8%) of bespreken lezersgerichte aspecten (18,2%; 4 

regels). Ook komen er argumenten voor die het werk in relatie tot de auteur beoordelen (3 regels; 13,6%). 

Het relativiteitsargument neemt 36,4% van de argumentatie voor zijn rekening. Zo wordt bijvoorbeeld de 

bundel ‘over het geheel genomen minder sterk dan bijvoorbeeld Multiple noise’ gevonden. Daarnaast wordt 

de literaire vormgeving veelvuldig besproken. Zo wordt de stijl beschreven als een ‘cadans van poëzie, maar 

zonder rijm’ (6 regels; 27,3%) en wordt ook de structuur besproken (1 regel; 4,5%). Het emotionele effect 

De beoordeling is voornamelijk vormgericht met aandacht voor de stijl en compositie. Dit 
aspect wordt benadrukt door het plaatsen van het werk in een literaire traditie en het expliciet 
uitspreken van het belang van deze vergelijking. Inhoud en leeservaring spelen ook een rol, 
maar zijn duidelijk ondergeschikt aan de vorm.  
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dat het werk op de lezer heeft wordt daarnaast belangrijk gevonden, waarbij ‘ontroerende prozagedichten’ 

worden aangehaald en de poëzie ‘een huisje voor ons’ wordt genoemd. Argumenten ten aanzien van de 

emotie van de lezer beslaan 18,2% van de argumentatie (4 regels). Daarnaast wordt twee keer de 

(vermeende) intentie van de auteur gebruikt als argument, zoals in de volgende regel: ‘Het lijkt wel of Van 

Lieshout met dit credo voorgoed gekozen heeft voor de poëzie. Terecht want in zijn gedichten is hij op zijn 

best’ (3 regels; 13,6%). Van de elf evaluatieve en argumentatieve opmerkingen (inclusief conclusie) zijn er 

zeven positief, twee neutraal en twee negatief. De beoordeling is overwegend positief. 

 

 

 

Analyse recensie NRC Handelsblad – Marjoleine de Vos  

De recensie in NRC Handelsblad is 50 regels lang, waarvan iets meer dan de helft (26,5 regels; 53%) wordt 

besteed aan argumentatieve of beoordelende opmerkingen. Het beschrijvende en informatieve deel neemt 

32% in beslag (16 regels). Daarnaast komen er institutionele opmerkingen voor (3,5 regel; 7%) en beslaat 

het overige deel 8% (4 regels). Het oordeel van de recensent wordt vooral gestaafd met argumenten ten 

aanzien van de inhoud (11,5 regels; 52,3% van de argumentatie). Daarnaast komen er argumenten uit 

Groep 3 voor, waarbij de vorm van het werk wordt beoordeeld (8,5 regels; 38,6%). Een klein deel van de 

argumenten worden besteed aan opmerkingen die het werk in relatie tot de lezer beoordelen (2 regels; 9%). 

Het argument dat het vaakst voorkomt heeft betrekking op de compositie en structuur van het werk (8,5 

regels; 38,6%) waarbij het werk wordt geroemd omdat het een ‘samenhangende bundel’ is en ook aspecten 

als perspectief en karaktertekening positief worden beoordeeld. Verder vormen argumenten ten aanzien van 

het thema een groot deel van de argumentatie (8 regels; 36,4%). Hoewel het een zwaar thema betreft ‘is 

[dat] in Van Lieshouts poëzie geen reden om dan ook maar flink dramatisch te doen’. Positief is de recensent 

ook over de veelvoud aan beelden die Van Lieshout weet op te roepen (abstraheringsargument: 3,5 regels; 

15,9%). Dit argument wordt ondersteund door citaten uit het werk. Daarnaast komt er een opmerking over 

de moeilijkheidsgraad voor waarbij de tekst als ‘niet overdreven makkelijk, al is het beslist niet 

onbegrijpelijk’ wordt beoordeeld, maar het ‘vraagt wel een aandachtige lezing’ (2 regels; 9,1%). De houding 

ten opzichte van dit aspect is echter niet helemaal duidelijk, neutraal dus. De overige argumenten en 

evaluaties zijn allemaal positief van aard.   

 

 

 

Analyse recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra  

De recensie heeft een lengte van 34 regels. De meeste van deze regels worden besteed aan argumenten of 

beoordelende opmerkingen (18,25 regels; 53,7%). Daarnaast wordt een groot deel besteed aan 

beschrijvingen en achtergrondinformatie (11,75 regels; 34,6%). Een klein deel bestaat uit overige 

opmerkingen (4 regels; 12%). Voor de beoordeling van het werk worden alleen argumenten die betrekking 

hebben op de vorm (9 regels; 59%) en op de inhoud (6,25 regels; 41%) gebruikt. Wanneer de vorm van het 

werk wordt besproken is de recensent alleen onverdeeld positief over de illustraties (3 regels; 19,7%) en 

De beoordeling is voor het grootste deel gebaseerd op de vorm van het werk, waarbij de stijl 
hiervan het belangrijkste is. Deze stijl dient wel een (emotioneel) effect op de lezer te 
bewerkstelligen. Het werk wordt verder beoordeeld in vergelijking met eerder werk van de 
auteur. 

De recensie is voornamelijk inhoud- en vormgericht waarbij vooral de thematiek en de 
compositie worden gewaardeerd. Er wordt aandacht aan de adaptatie besteed, maar dit lijkt 
niet een vereiste voor positieve beoordeling te zijn. 
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‘over de poëzie zelf zijn [haar] gevoelens gemengd’. Het is vooral de toon die ‘zeurderig en melodramatisch’ 

is en de ‘taal klinkt gemaniëreerd en quasi-poëtisch’. Argumenten die de stijl van het werk bespreken nemen 

39,3% van de argumentatie in beslag (6 regels). Ten aanzien van het thema (6,25 regels; 41%) komen 

zowel positieve als negatieve argumenten voor. Van de zeven evaluatieve en beoordelende opmerkingen zijn 

er twee positief, een neutraal en vier negatief waarbij de recensie dus overwegend negatief van aard is.  

  

 

De beoordeling is uitsluitend vorm- en inhoudgericht waarbij aandacht is voor de stijl, 
illustraties en thematiek. 
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4.1.5 1996 – Ik maak nooit iets mee  

Analyse juryrapport 1996: Ik maak nooit iets mee – Guus Middag  

Het juryrapport uit 1996 is 74 regels lang. Iets meer dan de helft van het aantal zinnen betreft beoordelende 

opmerkingen of argumenten (37,25 regels; 50,3%). Het beschrijvende en informatieve gedeelte neemt 

33,4% van het rapport in beslag (24,75 regels) en 16,2% bestaat uit overige opmerkingen (12 regels). Er 

komen geen metakritische of institutionele opmerkingen in het rapport voor. Het bekroonde werk wordt 

besproken aan de hand van zeer uiteenlopende argumenten: uit ieder van de vijf groepen worden 

argumenten aangedragen om de bekroning te onderbouwen. Met name de originaliteit van het werk wordt 

gewaardeerd omdat Middag in zijn werk de grenzen tussen de verschillende literaire genres ontkent (11,75 

regels; 37%). ‘De stukken van Middag trekken zich van de bekende genres niets aan’. Maar ook het thema 

van het werk, ‘de veelzijdigheid van het leven’ speelt een grote rol in de bekroning (8 regels; 25,2%). 

Tevens komen vormgerichte argumenten voor waarbij zowel stijl (3,5 regels; 11%) als compositie (4 regels; 

12,6%) besproken wordt. ‘Door de geraffineerde eenvoud van de essays en Middags lichtvoetige schrijfwijze, 

verveelt de structuur geen ogenblik’. Daarnaast is er ook kort aandacht voor de lezer: het emotionele (1 

regel; 3,1%), het adaptatie- (1 regel; 3,1%) en het bevoogdingsargument (0,5 regel; 1,6%) spelen allen 

een rol in het rapport. Eenmaal komt het expressieve argument voor (2 regels; 6,3%) waarbij de 

persoonlijke uitwerking van de gedichten positief wordt ontvangen.   

  

 

De beoordeling is vooral gebaseerd op de originaliteit van het werk. Daarnaast spelen inhoud 
en vorm een belangrijke rol. Ook de leeservaring is van invloed op de bekroning, maar de 
aandacht hiervoor is beperkter.  
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4.1.6 1997 – Robin en God  

Analyse juryrapport 1997: Robin en God – Sjoerd Kuyper  

Het juryrapport uit 1997 is 56 regels lang en bestaat voor het grootste gedeelte, iets minder dan de helft, uit 

argumenten en beoordelende opmerkingen (27,5 regels; 49,1%). Daarnaast bestaat 46,4% van het rapport 

uit beschrijvende en informatieve opmerkingen (26 regels). Ook komt er één beschrijvende institutionele 

opmerking voor (1,5 regel; 2,7%) en de overige opmerkingen beslaan 1,8% van het rapport (1 regel). Er 

worden veel verschillende soorten argumenten gebruikt om de bekroning te onderbouwen. De meeste 

komen uit Groep 1 waarbij het gaat om de inhoud van het werk (10,5 regels; 38,2%), daarna lijken 

argumenten die het werk in relatie tot de lezer beschouwen het belangrijkst (9,5 regels; 34,5%). Ook wordt 

het werk afgezet en vergeleken met andere werken (5,5 regels; 20%). Argumenten met betrekking tot de 

vorm van het boek spelen een beperktere rol in de beoordeling (2 regels; 7,3%). Wat de inhoudsgerichte 

aspecten betreft, lijkt vooral de thematiek (5 regels; 18,2%) en de geschetste verhouding tussen kleinzoon 

en opa (morele argument: 4 regels; 14,5%) de jury te bekoren. Zo heeft Kuyper ‘verschillende manieren van 

geloof subtiel beschreven’ en laat ‘Kuypers’ boek [...] zich bijna lezen als een handleiding voor toekomstige 

opa’s’. Ook het afspiegelingsargument speelt een rol bij de inhoudsgerichte benadering maar in mindere 

mate (1,5 regel; 5,5%). Bij de lezersgerichte aspecten spelen het identificatie- (14,5%) en adaptatie-

argument (12,7%) een belangrijke rol (respectievelijk 4 en 3,5 regels). Zo is ‘Robins belevingswereld [...] 

herkenbaar voor alle vijfjarigen’ en blijft ‘Kuyper te allen tijde binnen de kinderlijke ervaringswereld, hoe 

moeilijk zijn onderwerpskeuze soms ook is’. Ook het vormingsaspect speelt een rol (7,3%): ‘Robin en God 

nodigt uit tot een gedachtewisseling tussen ouder en kind’. Daarnaast wordt de originaliteit gewaardeerd (3 

regels; 10,9%) maar speelt tegelijkertijd het ‘ouderwets[e] W.G. van der Hulst-gevoel’ mee in de 

beoordeling (traditie-argument: 2,5 regels; 9,1%). Weinig aandacht wordt er besteed aan vormgerichte 

aspecten, alleen de stijl wordt eenmaal beoordeeld (2 regels; 7,3%).   

 

 

 

 

 

Analyse recensie Trouw – Lieke van Duin  

De recensie in Trouw heeft een lengte van 57 regels. Het grootste deel van de recensie wordt gebruikt voor 

informatie en inhoudsbeschrijving (31 regels; 52,6%). Daarnaast komen er argumenten en beoordelende 

opmerkingen voor (23 regels; 30,4% van de recensie). Een klein deel is besteed aan overige opmerkingen (4 

regels; 7%). In het argumentatieve deel hebben de meeste argumenten betrekking op de vorm (6,83 regels; 

35%). Daarna spelen argumenten uit Groep 5 een grote rol, waarbij het werk wordt afgezet of vergeleken 

met andere werken (7,75 regels; 39,8%). Een deel van de argumenten is daarnaast besteed aan de 

beoordeling van de inhoud (3,33 regels; 17,1%) en lezersgerichte aspecten (1,58 regels; 8,1%). Het 

argument dat het vaakst voorkomt is het relativiteitsargument (6,25 regels; 32,1%). De verteltoon van 

Robin en God ‘doet denken aan de toon van W.G. Hulst. Dat is als compliment bedoeld’. Dit wordt vervolgens 

aan de hand van een citaat onderbouwd. Ook het traditie-argument wordt eenmaal gebruikt (1,5 regel; 

7,7%). Van de vormgerichte aspecten worden de stijl (3,33 regels; 17,1%) en de compositie (3,5 regels; 

18%) aan de hand van argumenten besproken. Zo laat Kuyper ‘de spanning niet uit de hand lopen’ en weet 

De beoordeling is overwegend inhouds- en lezersgericht waarbij de thematiek en de 
voorstelling van zaken in het werk het meest worden gewaardeerd. Wel is van belang dat de 
lezers zich kunnen identificeren en het onderwerp is aangepast aan het niveau van de beoogde 

lezersgroep. Ook de originaliteit, hier ten aanzien van het thema, is belangrijk.  
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hij zijn fantasie ‘fraai in het gareel te houden’. Ook wordt de ‘dichterlijk precisie’ en ‘het rake taalgebruik’ 

gewaardeerd. Van de argumenten die de inhoudsaspecten beoordelen wordt het afspiegelings- en 

abstraheringsargument gebruikt. Deze maken respectievelijk 6,8% en 10,3% van de argumentatie uit (1,33 

en 2 regels). Argumenten gericht op de lezer zijn er amper, wel worden de ‘intensiteit’ en ‘geborgen sfeer’ 

die het boek uitstraalt, gewaardeerd (emotionele argument: 1,58 regels; 8,1%). Alle argumenten en 

beoordelende opmerkingen zijn positief.  

 

 

 

Analyse recensie de Volkskrant – Selma Niewold  

De recensie in de Volkskrant is 43 regels lang. Het grootste deel bestaat uit beschrijvende en informatieve 

opmerkingen (23,25 regels; 54,1%). Ook wordt er een groot deel besteed aan overige opmerkingen 

waarmee de recensie wordt ingeleid (12 regels; 27,9%). Slechts 18% van de recensie wordt besteed aan 

argumenten en beoordelende opmerkingen (7,75 regels). Er worden vijf soort argumenten gebruikt, waarbij 

de meeste betrekking hebben op de inhoud (2,5 regels; 32,3%). Daarna worden er lezersgerichte aspecten 

beoordeeld (2,25 regels; 29%) en komt de vorm van het werk aan de orde (2 regels; 25,8%). Als laatste 

wordt het werk beoordeeld in relatie tot andere werken (1 regel; 12,9%). De relatie tot de werkelijkheid 

wordt besproken aan de hand van het afspiegelingsargument (2,5 regels; 32,3%) waarbij ‘de grote kracht 

van Kuyper is dat hij de grote levensvragen [...] niet isoleert van de alledaagse werkelijkheid’. Daarnaast is 

het vooral de stijl van het werk die wordt gewaardeerd (2 regels; 25,8%). De relatie tot de lezer staat 

centraal in het gebruik van het emotionele argument (1,25 regels; 16,1%) waarbij beschrijvingen van 

Kuyper ‘bijzonder geestig’ worden genoemd. Ook het vormingsaspect van het boek, ‘dat het [boek] heel 

direct uitnodigt tot gesprekken met kleuters over het geloven en niet geloven’ wordt positief beoordeeld (1 

regel; 12,9%). Robin en God wordt daarnaast afgezet tegen Kuypers eerdere boeken en ‘is net zo mooi en 

verrassend van taal en met net zoveel humor geschreven’. Alle argumenten worden positief gebruikt.  

 

 

Analyse recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra  

De recensie in De Groene Amsterdammer is 95 regels lang. Van deze regels wordt meer dan de helft besteed 

aan inhoudsbeschrijving en achtergrondinformatie (54,75 regels; 57,6%). Daarnaast wordt 30,8% van de 

recensie besteed aan argumentatieve of beoordelende opmerkingen (28,25 regels) en 7,4% aan 

metakritische of institutionele opmerkingen (7 regels). De meeste argumenten die gebruikt worden hebben 

betrekking op de vorm (10,75 regels; 37,4%) of de inhoud van het werk (7,25 regels; 25,2%). Ook wordt 

het werk afgezet tegen of vergeleken met ander werk (6 regels; 20,9%). Een geringer deel van de 

argumenten heeft betrekking op de leeservaring, namelijk 16,5% (4,75 regels). Van de hoofdgroepen spelen 

de argumenten die onder Groep 1, 3 en 5 vallen bijna allemaal een even grote rol. De esthetische kant van 

het werk wordt besproken aan de hand van het compositorische argument (4,5 regels; 15,7%) en 

De beoordeling is overwegend vormgericht waarbij de stijl en de compositie van het werk het 
belangrijkst zijn. Dit wordt benadrukt door het vergelijken van het werk met dat van literaire 
voorgangers op taalgebruik en stijl. Alleen een mooie vorm is niet genoeg, inhouds- en 
lezersgerichte aspecten spelen ook een (zij het beperktere) rol. Het werk moet een emotioneel 
effect op de lezer hebben en de werkelijkheid goed beschrijven.  
 

De beoordeling is overwegend inhouds-, lezers- en vormgericht. De werkelijkheid moet goed 
beschreven zijn, maar ook de stijl is van belang. Daarnaast is hier de humor en het feit dat de 
lezer iets leert, belangrijk voor het oordeel. Deze zaken komen alle terug in de vergelijking 
met ander werk. 
 



Masterscriptie         Ezra Homan 
 

53 
 

argumenten ten aanzien van de stijl van het werk (6,25 regels; 21,7%). Zowel de stijl als de compositie 

wordt positief beoordeeld: ‘Daar is [Sjoerd Kuyper] op zijn best, genietend van een zin of een woord’. 

Daarnaast wordt in deze recensie vooral gelet op de inhoud van het werk. Zo wordt het thema (3,5 regels; 

12,2%) positief gewaardeerd: ‘Kuyper [doet] eigenlijk niet meer dan zorgvuldig op kleuterhoogte kijken, om 

vervolgens duidelijk te maken hoeveel daar te beleven valt’. Ook wordt de relatie met de werkelijkheid 

beschouwd, alleen is de beoordeling minder positief. Kuyper zou wel ‘wat vaker mogen laten zien dat in het 

leven zelf niet alles poëzie is wat de klok slaat’ (afspiegelingsargument: 3,75 regels; 13%). Daarnaast blijkt 

de originaliteit van het thema (6 regels; 20,9%) van belang voor de waardering. Dit wordt nog eens extra 

benadrukt door de beschrijvende institutionele opmerking dat ‘onder kinderboekenschrijvers God niet 

populair [is]’. Ook komen er een aantal argumenten ten aanzien van de lezer voor, hoewel deze in mindere 

mate worden gebruikt. Zo wordt het emotionele (1 regel; 3,5%), het adaptatie- (2,75 regels; 9,6%) en het 

vormingsargument gebruikt (1 regel; 3,5%). Hierbij moet worden opgemerkt dat het adaptatie-argument 

enerzijds negatief waarderend wordt gebruikt: ‘het is uitzonderlijk en terecht dat Kuypers zijn lezers niet te 

klein vindt voor de poëzie van de taal’, en anderzijds positief niet-waarderend: ‘het is jammer dat hij ze 

blijkbaar nog niet groot genoeg vindt’. Van de vijftien argumenten die er gebruikt zijn, zijn er dertien positief 

en twee negatief. De toon van de recensie is overwegend positief.  

 

 

 

Analyse recensie NRC Handelsblad – Marjoleine de Vos  

De recensie in NRC Handelsblad is 47 regels lang en geschreven door Marjoleine de Vos. De recensie bestaat 

voor 42,6% uit inhoudsbeschrijving en informatie over het werk (20 regels). Ongeveer hetzelfde deel wordt 

besteed aan argumentatieve en beoordelende opmerking (22 regels; 46,8%). Ook komt er een beoordelende 

institutionele opmerking voor (1 regel; 2,1%), de rest wordt besteed aan overige opmerkingen (4 regels; 

8,5%). De meeste argumenten die gebruikt worden hebben betrekking op de inhoud of lezer en behoren tot 

Groep 1 (9,25 regels; 50%) en Groep 4 (7,25 regels; 39,2%). Het overige deel van de argumenten heeft 

betrekking op de intentie van de auteur (1,25 regel; 6,8%) of de vorm van het werk (0,75 regel; 4,1%). 

Argumenten die gebruikt worden om inhoudsgerichte aspecten te beoordelen zijn het thematische argument 

(2,25 regels; 12,2%), het afspiegelingsargument (4 regels; 21,6%), het morele argument (1 regel; 5,4%) 

en het abstraheringargument (2,5 regels; 10,8%). Het afspiegelings- en morele argument wordt niet alleen 

in positieve zin gebruikt, doordat Robin en God ‘zo onaanstootgevend [is] als maar kan’ ‘blij[ft] het geloof in 

een wel heel kinderlijk en sprookjesachtig stadium steken’. Het werk wordt ‘misschien wel iets te 

onaanstootgevend’ genoemd. Van de lezersgerichte aspecten worden het emotionele effect (1,25 regels; 

6,8%), de moeilijkheidsgraad (3,5 regels; 18,9%) en het vormingsaspect (2,5 regels; 13,5%) belangrijk 

gevonden. Zo is Kuyper ‘eigenlijk altijd grappig’ en gaat ‘er op een simpele manier iets troostrijks uit’ van 

het boek. Ook het feit dat ‘op een eenvoudige manier’ en op ‘klein kinderniveau’ bepaalde kwesties aan bod 

komen, wordt gewaardeerd. Het vormingsaspect wordt iets minder positief beoordeeld ‘want de lezer wil net 

als Robin toch wel wat meer te weten komen over God’. Dit gemis aan vorming hangt samen met het 

argument ten aanzien van de auteursintentie (1,25 regels; 6,8%). ‘[God] is soms een beetje lastig 

De beoordeling is voornamelijk inhoud- en vormgericht. Een goede thematiek en afspiegeling 
van de werkelijkheid is belangrijk. Inzake de vormgeving wordt vooral waarde gehecht aan de 
literaire kant van het werk (stijl en compositie). Daarnaast is ook originaliteit van belang, in dit 
geval met betrekking tot het thema. Opvallend is verder de mening ten aanzien van adaptatie. 

De beoogde lezer mag best met ‘moeilijke’ taal en de werkelijkheid geconfronteerd worden.  
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onderwerp voor iemand die het geloof blijkbaar niet boven het kindergeloof uit wil tillen’. Eenmaal wordt de 

stijl van het werk besproken (0,75 regel; 4,1%). Van de dertien argumenten en evaluatieve opmerkingen 

zijn er acht (inclusief conclusie) positief, vier negatief en één opmerking neutraal. De recensie is overwegend 

positief.  

 

 

Inhouds- en lezergerichte aspecten zijn leidend voor het oordeel. Het goed weergeven van de 
werkelijkheid is belangrijk. Daarnaast dient de lezer door het verhaal geboeid te zijn, er iets 
van te leren en is aanpassing aan het niveau van de beoogde lezer, mits niet te ver 
doorgeschoten, belangrijk.  
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4.1.7 1998 – Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen  

Analyse juryrapport 1998: Zwart als inkt – Wim Hofman  

Het juryrapport van 1998 bekroont Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen van 

Wim Hofman met de Gouden Griffel. Het rapport is 40 regels lang en bestaat bijna enkel uit argumenten (33 

regels; 82,5%). Een klein deel van het rapport wordt gevormd door beschrijvende of informatieve 

opmerkingen (4,5 regels; 11,3%) en daarnaast bestaat 6,3% (2,5 regels) van het rapport uit overige 

opmerkingen. In het argumentatieve gedeelte hebben de meeste argumenten betrekking op de vorm (23 

regels; 74,2%) en worden inhoudsaspecten van het boek beoordeeld (6 regels; 19,4%). Tevens komen er 

argumenten voor die het werk in relatie tot de lezer beoordelen (2 regels; 6,5%). Wanneer de vormgeving 

wordt beoordeeld, gaat de meeste aandacht uit naar de literaire aspecten; argumenten ten aanzien van stijl 

(9 regels; 29%) en structuur (10 regels; 32,3%) worden het vaakst gebruikt om het werk te beoordelen. Zo 

worden de vele literaire verwijzingen gewaardeerd maar zijn zij tegelijkertijd ‘nergens [...] opzichtig of is het 

verwijzen een ingewikkeld spel’. Daarnaast laat ‘Hofman [...] de taal zingen en fluisteren, stil zijn en 

schreeuwen’. Er wordt ook aandacht aan de andere kant van de vormgeving geschonken, wanneer ‘de 

schitterende kronkelende en hoekige illustraties’ en de ‘verzorgde vormgeving’ worden besproken (argument 

ten aanzien van illustratie en lay-out: 4 regels; 12,9%). Wat de inhoudsaspecten betreft is het vooral het 

thema dat tot bekroning van het werk heeft geleid, het is ‘een sprookje met een hart’ en ‘een verhaal over 

[...] fundamentele menselijke gevoelens’ (6 regels; 19,4%). Een kleiner deel van de argumentatie (2 regels; 

6,5%) richt zich op het emotionele effect dat het werk op de lezer heeft, zo wordt het verhaal ‘helder en 

troostvol’ genoemd en de dwergen ‘aandoenlijk’.  

 

 

Analyse recensie de Volkskrant – Selma Niewold  

De recensie in de Volkskrant is 39 regels lang. De helft van de recensie wordt besteed aan beschrijvende of 

informatieve opmerkingen (19,5 regels; 50%). Een kleiner gedeelte wordt besteed aan argumenten of 

evaluatieve opmerkingen (15,5 regels; 39,7%). Een klein deel van de recensie bestaat uit overige 

opmerkingen (4 regels; 10,3%). Van de gebruikte argumenten zijn de meeste te plaatsen onder Groep 5 (6 

regels; 46,2%) waarbij het werk wordt besproken in relatie tot andere werken. Vervolgens hebben de 

meeste argumenten betrekking op de lezer (4,5 regels; 34,6%). Ook argumenten ten aanzien van de vorm 

(1,5 regels; 11,5%) en de inhoud (1 regel; 7,7%) komen voor. Met name de interpretatie en toevoegingen 

die Hofman aan het bekende Sneeuwwitje en de zeven dwergen geeft, wordt positief beoordeeld: ‘Wim 

Hofman geeft in zijn bewerking het sprookje zijn oorspronkelijke functie terug’. Het traditie-argument neemt 

38,5% van de argumentatie in beslag (5 regels), ook komt eenmaal het relativiteitsargument voor (1 regel; 

7,7%). Veel aandacht gaat in de recensie daarnaast uit naar de leeservaring (4,5 regels; 34,6%) waarbij het 

verhaal en de wendingen ‘dramatisch’, ‘aangrijpend’, ‘verdrietig’ en ‘schrijnend’ worden genoemd. Ook 

structurele elementen van het verhaal, zoals het motto, wordt besproken (1,5 regels; 11,5%). Tevens gaat 

er aandacht uit naar de boodschap in het verhaal en wordt het gewaardeerd dat Hofman ‘onverbloemd laat 

zien dat het leven soms een gruwel is en dat het gevaar overal schuilt’ (1 regel; 7,7%). Alle argumenten of 

beoordelende opmerkingen in de recensie zijn positief.  

De beoordeling is vooral vormgericht, zowel de literaire vormgeving als de illustraties zijn van 
belang geweest bij de bekroning. Daarnaast speelt ook het thema een rol. Inhoud en vorm 
dienen echter wel de lezer te boeien, hoewel dit minder van belang wordt geacht dan met 
name vorm.  
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Analyse recensie NRC Handelsblad – Marjoleine de Vos  

De recensie bestaat uit 62 regels, waarvan meer dan de helft argumenten of beoordelende opmerkingen zijn 

(32,5 regels; 52,4%), en een groot deel uit beschrijvende of informerende opmerkingen bestaat (21,5 

regels; 34,7%). Een kleiner deel wordt er besteed aan metakritische en institutionele en overige 

opmerkingen, beide 6,5% (4 regels). De argumenten die gebruikt worden hebben betrekking op alle vijf de 

groepen, waarbij vormgericht argumenten (9 regels; 31,9%) en lezersgerichte argumenten (8,5 regels; 

30,1%) het meest vertegenwoordigd zijn. Argumenten die het werk in relatie tot de auteur beoordelen 

maken 18,6% van de argumentatie uit (5,25 regels). Daarna volgen argumenten die de inhoud beoordelen 

(3,5 regels; 12,4%) of het werk ten aanzien van ander werk beoordelen (2 regels; 7,1%). De recensie is 

vooral lovend over de stijl van het werk: ‘Hofman zingt meer, hij allitereert [...], hij herhaalt en herneemt 

[...], zodat klank en structuur een lezer door de zinnen wiegen’. Het stilistisch argument neemt dan ook de 

meeste plaats in in de recensie (9 regels; 31,9%). Daarnaast vormen lezergerichte aspecten een belangrijke 

bron voor beoordeling, zo las de recensent het werk ‘met bonzend hart’ en zijn de briefjes die Sneeuwwitje 

schrijft ‘aangrijpend’, ‘grappig’ en ‘triest’ (emotionele argument: 3,5 regels; 12,4%). Ook de mate van 

adaptatie in het werk wordt besproken (5 regels; 17,7%). De houding die de recensent ten aanzien van dit 

aspect aanneemt is negatief waarderend. Ze is er niet zeker van of Zwart als inkt een kinderboek is en of 

bepaalde zinnen voor kinderen begrijpelijk zijn, maar ‘deze versie is een sprookje voor iedereen, zoals het 

bedoeld is’. Het werk wordt dus gewaardeerd omdat het op meerdere niveaus te lezen is en niet alleen 

aangepast is aan het niveau van de beoogde lezer. Verder komt er in deze recensie het intentionele 

argument voor (5,25 regels; 18,6%). Het boek is goed omdat de auteur er in is geslaagd zijn bedoelingen te 

realiseren: ‘Hofman wil zijn verhaal, dat blijkt al uit de titel, uitdrukkelijk een geschreven verhaal laten zijn, 

iets dat van inkt gemaakt is’ en dat is hem gelukt blijkt uit de beoordeling: ‘dit is hoe dan ook een boek dat 

zich in de literaire traditie schikt’. Wanneer inhoudsgerichte aspecten worden beoordeeld, gebeurt dit aan de 

hand van het thematisch argument (2,5 regels; 8,8%) en het morele argument (1 regel; 3,5%). Daarnaast 

wordt het werk in relatie tot het bekende sprookje beoordeeld (2 regels; 7,1%). Alle argumenten en 

evaluatieve opmerking zijn positief. Een aantal evaluatieve opmerkingen hebben betrekking op het werk van 

de auteur in het algemeen, deze worden niet meegenomen in de waardering.  

 

 

 

Analyse recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra  

De recensie is 72 regels lang. Het grootste deel hiervan wordt besteed aan beschrijvende en informatieve 

opmerkingen (27,5 regels; 38,2%). Iets minder ruimte wordt er besteed aan argumentatieve en 

beoordelende opmerkingen (21,5 regels; 39,9%). Ook metakritische en institutionele opmerkingen komen 

voor (19 regels; 26,4%). De rest van de recensie bestaat uit overige opmerkingen (4 regels; 5,6%). Uit 

De beoordeling lijkt het werk vooral te plaatsen in de literaire traditie, het wordt gewaardeerd 
dat er een eigen interpretatie aan een bestaand werk wordt gegeven. Daarnaast is de recensie 

overwegend lezersgericht: het werk dient een emotioneel effect op de lezer te bewerkstelligen. 
Deze emoties komen voort uit de boodschap die in het verhaal zit. Minder aandacht is er voor 
de vormgerichte aspecten.  
 

De beoordeling is voornamelijk vorm- en lezergericht, waarbij de stijl het belangrijkste element 
is. Daarnaast staat de beleving van de lezer centraal, waarbij de emotionele effecten vooral 
bewerkstelligd worden door het thema. Daarnaast wordt gewaardeerd dat het boek zowel door 
jeugd als door volwassenen te lezen is. Thema en stijl zijn op meerdere niveaus te 
interpreteren.  
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ieder van de vijf hoofdgroepen komen argumenten voor, maar de meeste aandacht gaat uit naar 

inhoudsgerichte aspecten (10 regels; 51,3%). Daarnaast spelen argumenten ten aanzien van de vorm een 

belangrijke rol (4,5 regels; 23,1%). Argumenten die het werk in relatie tot andere werken beoordelen, 

nemen 15,4% van de argumentatie in beslag (3 regels). Een kleiner deel van de argumenten wordt besteed 

aan de lezersgerichte aspecten (1,5 regel; 7,7%) of het expressieve argument (0,5 regel; 2,6%). Van de 

inhoudsgerichte aspecten wordt het thema (2,5 regels; 12,8%) en voornamelijk de morele strekking (7,5 

regels; 38,5%) van het werk positief beoordeeld. ‘Het is het kind dat Hofman met inzet van al zijn 

creativiteit en inlevingsvermogen in het kille schijnwerperlicht zet’ en Sneeuwwitje ‘schrijft namens alle 

kinderen die nu in de steek gelaten, mishandeld, misbruikt of vermoord worden’. Daarnaast wordt het 

bevoogdingsargument (1,5 regel; 7,7%) gebruikt om aan te geven dat ondanks de morele strekking, 

‘Hofman [g]een loodzware aanklacht schreef’. Bij de bespreking van de esthetische vormgeving komen het 

argument ten aanzien van de lay-out (1 regel; 5,1%) en het combinatie-argument (2,5 regel; 12,8%) het 

meeste voor, zo slaat ‘de krachtige omslagtekening [...] de verhaalspijker precies op zijn kop’ en is ‘het boek 

[...] zorgvuldig gemaakt, met mooie smalle tekstblokken, veel decoratieve tekeningetjes en rode details’. De 

literaire kant van het boek krijgt minder aandacht, het stilistische en compositorische argument neemt ieder 

slechts 2,6% van de argumentatie in beslag (0,5 regel). Het werk wordt verder beoordeeld aan de hand van 

het traditie- en relativiteitsargument, respectievelijk 10,3% en 5,1% (2 en 1 regel). Ook komt eenmaal het 

expressieve argument voor wanneer wordt gezegd dat in het personage van de prins ‘de auteur zijn passie 

voor reizen kwijt kan’. Alle argumenten worden in positieve zin gebruikt, en de recensie is in zijn geheel dan 

ook positief van aard.  

 

 

 

Analyse recensie Het Parool – Ingrid Brouwer  

De recensie in Het Parool is 53 regels lang, waarvan ongeveer de helft wordt besteed aan beschrijvende en 

informatieve opmerkingen (26,25 regels; 49,5%). Een kleiner deel wordt er besteed aan argumentatieve en 

beoordelende opmerkingen (16,25 regels; 30,7%). Metakritische en institutionele opmerkingen nemen 

10,4% van de recensie in beslag (5,5 regels) en de rest van de recensie wordt gevormd door overige 

opmerkingen (5 regels; 9,4%). Van de argumentatieve opmerkingen bestaat het aanzienlijkste deel uit 

opmerkingen die het werk in de literaire traditie van het sprookje plaatsen. Het traditie-argument neemt 

55,7% van de argumentatie in beslag (8,5 regels). Het wordt gewaardeerd dat het werk zich op een aantal 

punten aansluit en anderzijds nieuwe elementen aan het sprookje toevoegt: ‘In Zwart als inkt geeft Wim 

Hofman eens een andere versie van een sprookje: een inderdaad inktzwarte Sneeuwwitje en de zeven 

dwergen’. Het andere deel van de argumentatie richt zich op het emotionele effect (6,75 regels; 44,3%) dat 

het boek bij de lezer te weeg brengt: ‘Kunnen de kindertjes nu rustig gaan slapen? Nee, dat kunnen ze niet. 

Ze liggen eerst nog lang te woelen en te piekeren over Sneeuwwitje.’ Hier wordt duidelijk het emotionele 

effect op de beoogde lezer vermeld, de recensent verplaatst zich in de jeugdige lezer. Alle opmerkingen 

(argumenten en evaluaties) die voorbij komen zijn positief en de recensie is over zijn geheel genomen dan 

ook positief van aard.  

De recensie is voornamelijk inhoudsgericht, waarbij het thema en de morele strekking 
belangrijk zijn. Zaak hierbij is wel dat de les in het boek er niet te dik bovenop ligt. 
Vormgerichte aspecten komen op de tweede plaats, waarbij de literaire kant van het boek 

minder aandacht krijgt dan de lay-out en illustraties. Daarnaast wordt het werk geplaatst in 
een literaire traditie en vergeleken met eerder werk van de auteur.  
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Analyse recensie Vrij Nederland – Aukje Holtrop  

De recensie in Vrij Nederland bestaat uit 57 regels. De meeste opmerkingen in de recensie zijn beschrijvend 

of informatief van aard (26,5 regels; 46,5%), daarnaast wordt een groot deel besteed aan beschrijvende of 

beoordelende opmerking over jeugdliteratuur (15 regels; 26,3%). Een kleiner deel van de recensie bestaat 

uit argumenten of beoordelende opmerkingen ten aanzien van het besproken werk (11,5 regels; 20,2%) en 

het overige deel van de recensie beslaat 7% (4 regels). Van de argumenten worden de meeste gebruikt om 

het werk te plaatsen en beoordelen in een literaire traditie of in vergelijking met ander werk. Het traditie- en 

relativiteitsargument nemen beide 21,7% van de argumentatie in beslag (2,5 regels). In Hofmans versie van 

het bekende sprookje ‘ziet het er allemaal ouderwets grimmig uit. Het verhaal is helemaal ontdaan van 

romantiek en zachte pastelkleuren’. Daarna zijn de meeste argumenten onder te brengen in Groep 3 (2,3 

regel; 20%), waarbij de argumenten zich richten op de vormgeving. Hierbinnen gaat de meeste aandacht uit 

naar de literaire vormgeving. De structuur (1 regel; 8,7%) en de stijl (0,66 regel; 5,7%) worden positief 

beoordeeld. Zo heeft Hofman ‘het sprookje verteld vanuit de gevoelens van het kind, in de taal van het kind. 

Een heel simpel procedé eigenlijk, maar het werkt’. Daarnaast is het werk ‘ook heel mooi geïllustreerd’ 

(argument ten aanzien van illustraties: 0,66 regels; 5,7%). Verder nemen het thematische argument (2 

regels; 17,4%) en het emotionele argument (2,16 regels; 18,8%) een belangrijke plaats in bij de 

beoordeling. Alle besproken aspecten worden positief beoordeeld. Het oordeel van de recensie is dan ook 

positief.  

 

 

Analyse recensie Trouw – Lieke van Duin  

De recensie is 61 regels lang. Iets minder dan de helft (29,5 regels; 48,4%) wordt gevormd door 

beschrijvende en informatieve opmerkingen. Het argumentatieve en beoordelende gedeelte beslaat 45,1% 

van de recensie (27,5 regels). De rest van de recensie bestaat uit overige opmerkingen (4 regels; 6,6%). De 

gebruikte argumenten zijn afkomstig uit alle vijf de hoofdgroepen. Uit iedere groep zijn er argumenten 

gebruikt. De meeste komen uit Groep 3 waarbij vormgericht aspecten worden beoordeeld (13,5 regels; 

51,9%). Daarnaast betreft het argumenten ten aanzien van de inhoud (4,5 regels; 17,3%), de lezer (3,75 

regels; 14,4%) of argumenten die het werk afzetten tegen of vergelijken met ander werk (3,25 regels; 

12,5%). Een klein deel van de argumenten komt uit Groep 2 (1 regel; 3,8%). Bij de vormgericht 

argumenten komt alleen de literaire kant van het boek aan bod. Hierbinnen hebben bijna alle argumenten 

betrekking op de compositie van het werk (13 regels; 50%) waarbij de personages, de symboliek en de 

structuur van het verhaal worden beoordeeld. Zo is ‘het verhaal rijk aan symboliek (misschien zelfs wat 

overladen) en bevat allerlei verwijzingen naar de bijbel’ en ‘zit het verhaal […] hecht in elkaar’. De stijl wordt 

slechts een enkele keer beoordeeld (0,5 regel; 1,9%). Daarnaast komt het thematische argument voor (3,5 

regels; 13,5%) en een enkele keer wordt het morele argument gebruikt (1 regel; 3,8%) ‘waaruit de 

boeddhistische (en christelijke) idee spreekt van: je moet loslaten om te kunnen vinden’. Wanneer 

De beoordeling is vooral gericht op het plaatsen van het werk in een literaire traditie. 
Daarnaast is het lezersgericht, waarbij de recensent zich verplaatst in de beoogde lezer en het 
emotionele effect vanuit zijn ogen bekijkt. 

De beoordeling wordt vooral onderbouwd met argumenten die het werk in de traditie van het 
sprookje plaatsen. Daarnaast is de beoordeling vorm-, inhoud- en lezersgericht, waarbij het 
thema en het emotionele effect dat het werk op de lezer heeft het belangrijkste zijn. 
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lezersgerichte aspecten worden besproken, hebben de meeste argumenten betrekking op de leeservaring (3 

regels; 11,5%) en de vorming (0,75 regels; 2,9%). Zo zullen sommige delen van het boek voor bepaalde 

lezers ‘misschien te langdradig zijn’ en ‘valt er heel wat te overpeinzen en te associëren’. Het boek wordt 

daarnaast geplaatst in de traditie van het sprookje (1 regel; 3,8%) maar wordt ook vergeleken met eerder 

werk van Hofman (2,25 regels; 8,7%). Van de achttien argumenten en evaluatieve opmerkingen zijn er twee 

negatief, twee neutraal en veertien positief. Het oordeel van de recensent is overwegend positief.  

 De beoordeling is vooral vormgericht, waarbij de structuur van het werk het belangrijkst is. 
Maar ook de inhoud en de leeservaring worden besproken. Het wordt gewaardeerd dat het 

boek de lezer stof tot nadenken geeft. Het werk wordt beoordeeld door het te plaatsen in 
Hofmans oeuvre en in de sprookjestraditie. 
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4.1.8 1999 – Helden op sokken  

Analyse juryrapport 1999: Helden op sokken – Annie Makkink  

Het juryrapport uit 1999 is 28 regels lang. Meer dan de helft van het rapport bestaat uit argumentatieve of 

beoordelende opmerkingen (15,25 regels; 54,5%). Daarnaast bestaat een groot deel uit beschrijvende en 

informerende opmerkingen (11,75 regels; 43%). Slechts een klein deel wordt besteed aan overige 

opmerkingen (1 regel; 4,6%) en er worden geen metakritische of informatieve opmerkingen gemaakt. Van 

de argumentatie gaat de meeste aandacht uit naar de vormgericht aspecten van het werk (Groep 3: 8 

regels; 65,3%), daarnaast wordt het werk voornamelijk beoordeeld in relatie tot andere werken (Groep 5: 

3,25 regels; 26,5%). Ook het lezersgerichte aspect krijgt aandacht in de argumentatie (1 regel; 8,2%). Van 

de vormgericht aspecten is het vooral de literaire kant van het werk die aandacht krijgt, waarbij vooral de 

stijl positief beoordeeld wordt (7 regels; 57,1%). Het werk ‘is een sprookje van taal’ waarin Makkink 

‘goochelt met vaststaande uitdrukkingen’ en ‘een cadans in haar zinnen [brengt]’. Ook aan de compositie, 

‘een sprookje van een verhaal’, wordt aandacht besteed, maar in mindere mate (0,5 regel; 4,1%). Aan de 

illustraties wordt geen aandacht besteed, maar de uiterlijke vormgeving in zijn algemeenheid wordt ook als 

een sprookje omschreven (illustratie ten aanzien van lay-out: 0,5 regel; 4,1%). Het werk wordt verder 

vooral in de traditie van het sprookje geplaatst en beschouwd, waarbij het werk wordt geroemd omdat het 

‘een oud nieuw verhaal is’, ‘een verhaal van lang geleden’ en ‘een verhaal van nu en altijd’ (traditie-

argument: 3,25 regels; 26,5%). Daarnaast komt ook het emotionele argument aan bod, waarbij het werk als 

‘vermakelijk’, ‘spannend’ en ‘grappig’ wordt omschreven. 

 

  

 

Analyse recensie Trouw – Lieke van Duin  

De recensie van Lieke van Duin uit 68 regels. Iets meer dan de helft hiervan wordt besteed aan 

beschrijvende en informatieve opmerkingen (34,5 regels; 50,7%). Een kleiner deel wordt besteed aan 

argumentatieve of beoordelende opmerkingen (28 regels; 41,2%). Er wordt één beoordelende institutionele 

opmerking gemaakt (1,5 regel; 2,2%) en de rest van de recensie bestaat uit overige opmerkingen (4 regels; 

5,9%). Iets minder dan de helft van de argumenten wordt gebruikt om de esthetische vorm van het werk te 

beoordelen (Groep 3: 8,5 regels; 42,5%). Daarnaast komen argumenten uit Groep 4 voor, die het werk in 

relatie met de lezer beoordelen (7,5 regels; 37,5%). Ook wordt het werk in relatie tot andere werken 

besproken (3 regels; 15%). In de groep van vormgericht argumenten wordt de meeste aandacht aan de 

literaire aspecten besteed. Zo wordt de stijl van het werk besproken (3,25 regels; 16,3%) en gaat er 

aandacht uit naar de compositie (2,25 regels; 11,3%). Zo is het boek ‘rijk aan symboliek, literaire 

verwijzingen, dubbele bodems, volks-poëzie, spreekwoorden en gezegden’. Maar ook ‘de kleurenillustraties 

van Marit Törnqvist zijn wondermooi’ (argument ten aanzien van de illustraties: 3 regels; 15%). Wanneer de 

lezersgerichte aspecten worden besproken, vindt Lieke van Duin vooral de mate van adaptatie belangrijk 

(5,5 regels; 27,5%). ‘Zo verwijst Helden op sokken niet alleen naar volwassen thema’s, maar ook naar 

thema’s waar zesjarigen bij kunnen’. Ook het emotionele argument komt voor (1 regel; 5%). Hierbij moet 

worden opgemerkt dat het argument gebruikt wordt om het leesplezier van de volwassenen te beschrijven. 

De beoordeling is voornamelijk vormgericht, waarbij duidelijk de stijl van het werk belangrijk 
is. Een goede stijl moet echter samengaan met een positief effect op de lezer, het boek moet 
de lezer kunnen boeien (vermakelijk, spannend en grappig zijn). Ook het feit dat het in een 
literaire traditie te plaatsen is, wordt gewaardeerd. 
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De structuur is zo ‘dat je het ook als volwassene met plezier voor een tweede keer leest en dan nog nieuwe 

verborgenheden ontdekt’. Het plezier van de niet-beoogde lezer wordt dus meegenomen in de beoordeling. 

Ook wanneer het bevoogdingsargument gebruikt en de morele strekking wordt besproken (beide 1 regel; 

5%) komt zowel de beleving van de volwassenen lezer als de beoogde lezer naar voren: ‘Het feministische 

ideaal anno jaren zeventig dat uit het verhaal spreekt [...] ligt er voor volwassenen wel dik op, maar 

tegelijkertijd blijft het een lichtvoetig kinderverhaal’. Ook het relativiteitsargument komt voor. Zo wordt het 

werk vergeleken met een gedicht van J.J. Slauerhoff (3 regels; 15%). Alle twaalf beoordelende opmerkingen 

(argumenten of evaluaties) zijn positief. De aard van de recensie is dan ook positief. 

 

 

 

Analyse recensie de Volkskrant – Selma Niewold  

De recensie in de Volkskrant is 42 regels lang. Iets minder dan de helft van deze regels wordt besteed aan 

beschrijvende en informatieve zinnen (17,83 regels; 42,5%). Een kleiner deel wordt besteed aan 

beoordelende en argumentatieve opmerkingen (13,66 regels; 32,5%). Daarnaast worden er een aantal 

beschrijvende en beoordelende institutionele opmerkingen gemaakt (6,5 regels; 15,5%). De rest van de 

recensie bestaat uit overige opmerkingen (4 regels; 9,5%). Bij de beoordeling van het werk staat de vorm 

centraal (10,83 regels; 79,3%). Daarnaast wordt het werk vooral beoordeeld aan de hand van argumenten 

die het werk in relatie tot andere werken beschrijven (2,5 regels; 18,3%). Een klein deel van de 

argumentatie is lezersgericht (0,33 regel; 2,4%). Van de vormgerichte aspecten gaat de meeste aandacht 

uit naar de beeldende kant. Zo is 22% (3 regels) van de argumentatie gewijd aan argumenten ten aanzien 

van de illustratie, en 25,6% (3,5 regels) aan de samenhang tussen deze illustraties en de tekst. De 

illustraties zijn ‘sfeervol’ en ‘alle ervaringen die in de tekst besloten liggen’ worden weergegeven. Ook wordt 

er aandacht besteed aan de stijl van het werk (4,33 regels; 31,7%), waarbij vooral ‘de korte poëtische 

zinnen’ en het feit dat ‘Makkink laat zien hoe rijk onze taal is’ worden geroemd. Het werk wordt geplaatst in 

Makkinks oeuvre en beoordeeld aan de hand van het relativiteitsargument (2 regels; 14,6%): ‘Helden op 

sokken neemt in [Makkinks] werk een bijzondere plaats in’. Ook wordt het geplaatst in de traditie van het 

sprookje (traditie-argument: 0,5 regel; 3,7%). Eenmaal wordt het werk in relatie tot de lezer besproken aan 

de hand van het emotionele argument (0,33 regel; 2,4%). Alle argumenten zijn positief van aard.  

 

 

 

Analyse recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra  

De recensie in De Groene Amsterdammer is 39 regels lang. Iets minder dan de helft van de recensie wordt 

besteed aan argumentatieve of evaluatieve opmerkingen (19,1 regels; 49%). Het deel waarin informatie of 

inhoudsbeschrijvingen voorkomen beslaat 30,5% (11,9 regels). Daarnaast komt er ook een beoordelende 

institutionele opmerking voor (4 regels; 10,3%) en bestaat een even groot deel uit overige opmerkingen. De 

meeste argumenten hebben betrekking op de vorm van het werk (Groep 3: 7,6 regels; 43,1%), maar ook de 

inhoud (Groep 1: 5,5 regels; 31,3%) en argumenten ten aanzien van de lezer (Groep 4: 3,5 regels; 19,9%) 

De beoordeling is duidelijk vorm- en lezersgericht waarbij de meeste aandacht naar de literaire 
aspecten gaan. Vorm en inhoud dienen niet alleen aangepast te zijn aan de beoogde lezer, 
maar het werk moet ook voor de volwassen lezer plezierig zijn om te lezen. Wanneer het werk 
met ander werk wordt vergeleken wordt er ook een vergelijking met literatuur voor 
volwassenen getrokken.  
 

De beoordeling is vormgericht waarbij zowel de literaire aspecten als de illustraties aandacht 
krijgen, maar de nadruk op ligt op de illustraties. Daarnaast wordt het werk geplaatst in het 
oeuvre van de auteur en de sprookjestraditie. 
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worden veelvuldig gebruikt. Een kleiner deel van de argumenten wordt besteed aan argumenten die het 

werk in relatie tot ander werk beoordelen (Groep 5: 1 regel; 5,7%). Wanneer de vorm van het werk 

besproken wordt, heeft dit meestal betrekking op de stijl (3,75 regels; 21,3%) en op de illustraties van het 

werk (3,5 regels; 19,9%). Zo zijn de regels ‘ritmisch als poëzie’ en bestaan ze uit ‘zorgvuldig gekozen 

woorden’. De tekeningen van Marit Törnqvist zijn ‘gedetailleerd en vaak grappig’. Slechts 1,9% van de 

argumenten heeft betrekking op de compositie (0,33 regel). Bij de inhoudsaspecten wordt vooral gelet op de 

werkelijkheidsweergave (3,25 regels; 18,5%) en de moraal die in het werk zit (2,25 regels; 12,8%). ‘Het 

boek [wortelt] stevig in de vaderlandse bodem’ en speelt zich af ‘op een plek die onmiskenbaar Nederland 

is’. Ook het feministische karakter van het boek wordt gewaardeerd. Van de lezersgerichte aspecten speelt 

de adaptatie bij de beoordeling een grote rol (3,5 regels; 19,9%). Makkink schreef een roman op 

‘beginnende lezershoogte’ waarbij ‘haar kracht is dat ze haar heil niet zoekt in de simpelste 

eenlettergrepigheid, maar vooral in herhaling van wat op het eerste gezicht moeilijk is’. Hier lijkt haast 

sprake van een negatief waarderende houding; het ontbreken van te veel adaptatie wordt gewaardeerd. Alle 

argumenten en evaluaties zijn positief.  

 

 

 

 

Analyse recensie Algemeen Dagblad – Joke Linders  

De recensie in het Algemeen Dagblad is 32 regels lang. Een ruime meerderheid hiervan is besteed aan 

argumentatieve en beoordelende opmerkingen (22,5 regels; 70,3%), daarnaast is 10,9% van de recensie 

besteed aan institutionele opmerkingen (3,5 regels). Aan beschrijvende en informatieve opmerkingen is 2 

regels besteed (6,3%) en 12,5% van de recensie bestaat uit overige opmerkingen (4 regels). In de 

beoordeling hebben de meeste opmerkingen betrekking op de vorm, ruim 65,8% van de argumentatie (12,5 

regels). De overige argumenten komen uit Groep 4, waar de lezer centraal staat (3,5 regels; 18,4%) en 

Groep 5 (3 regels; 15,8%). Van de vormgericht aspecten wordt zowel de literaire kant als de beeldende kant 

besproken. Argumenten ten aanzien van de compositie komen het vaakst voor (3,5 regels; 18,4%) maar zijn 

niet altijd positief, ‘[d]e gebeurtenissen ontvouwen zich traag. De herhalingen, dwalingen en omwegen eisen 

engelengeduld’. Daarnaast wordt de stijl wel positief gewaardeerd (3 regels; 15,8%). Zo heeft Makkink zich 

in dit boek ‘uitgeleefd op de mogelijkheden van taal’ en worden de zinnen ‘poëtische hoogstandjes’ 

genoemd. Ook de illustraties (3 regels; 15,8%) en de samenhang van deze met de tekst (3 regels; 15,8%) 

worden zeer positief beoordeeld. ‘Prachtig zijn de illustraties van Marit Törnqvist’ en ze sluiten ‘perfect aan 

bij de sfeer en de stemming van het verhaal’. Het negatieve gebruik van het emotionele en adaptatie-

argument, dat respectievelijk 7,9% en 10,5% (1,5 regel, 2 regels) van de recensie in beslag nemen, hangt 

samen met de slechte compositie: ‘Een boek waarover je enthousiast zou kunnen zijn als je de zeven- en 

achtjarige uit het oog verliest voor wie het is bedoeld’. Als laatste komt ook het traditie-argument (3 regels; 

15,8%) voor. De beoordelende opmerking over jeugdliteratuur die gemaakt wordt laat weten dat de 

recensent AVI-boekjes7 ‘lang niet altijd spannend, grappig of boeiend’ acht, terwijl ‘juist zulke emotionele 

kwaliteiten nodig [zijn] om kinderen tot lezen te verleiden’. Van de argumenten en evaluatieve opmerkingen 

                                                 
7 Helden op sokken is een zogeheten AVI-boekje: boekjes speciaal voor de beginnende lezers. 

De beoordeling is voornamelijk gericht op de vormgeving, waarbij de aandacht uitgaat naar de 
stijl en de illustraties. De structuur van het werk lijkt minder belangrijk te zijn. Vorm is echter 
niet alleen van belang, er wordt ook aandacht besteed aan inhoudsaspecten. Daarnaast is er 

aandacht voor de beoogde lezer, waarbij de moeilijkheidsgraad centraal staat.  
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die er geuit worden, zijn er drie positief, vier negatief en één neutraal (oordeel onduidelijk). Het oordeel van 

de recensent is overwegend negatief. 

 

 

 

 

Analyse recensie NRC Handelsblad – Marjoleine de Vos  

De recensie in NRC Handelsblad is 45 regels lang. Het grootste deel wordt besteed aan argumentatieve en 

beoordelende opmerkingen (20,5 regels; 45,6%). De beschrijvende en informerende opmerkingen nemen 

36,7% in beslag (16,5 regels). Ook komt er in de recensie een beoordelende institutionele opmerking voor 

(4 regels; 8,9%). De rest van de recensie bestaat uit overige opmerkingen (4 regels; 9%). Bijna alle 

argumenten die gebruikt worden, zijn te plaatsten onder Groep 3 (17,5 regels; 87,5%) waarbij het werk als 

autonoom geheel wordt beoordeeld en vormgerichte aspecten besproken worden. Bij bespreking van de 

vormgeving krijgen de literaire aspecten (5 regels; 25%) minder aandacht dan de beeldende aspecten (12,5 

regels; 62,5%). Argumenten ten aanzien van de illustraties (7 regels; 35%) worden het meest gebruikt, 

waarbij Marit Törnqvists illustraties in dit werk haar ‘tweede hoogtepunt’ worden genoemd. Daarnaast is het 

vooral de samenhang tussen tekst en illustratie die uitermate positief wordt gewaardeerd: ‘Helden op sokken 

bestaat uit tekst en uit plaatsjes en zoals wel vaker in kinderboeken het geval is, zijn literatuur en beeldende 

kunst hier een allergelukkigste verbintenis aangegaan’. Van de literaire aspecten wordt alleen de stijl van het 

werk beoordeeld (5,5 regels; 27,5%). Deze wordt besproken in relatie tot de beoordelende institutionele 

opmerking. Het werk is geschreven als ‘poëzie [...] met allemaal korte zinnetjes onder elkaar en veel 

herhalingen’ en hoewel het ‘de pretentie van Hoog Literair Gehalte’ aankleeft, is ‘als geheel [de] tekst goed 

gelukt’. Kort wordt er aandacht besteed aan de beoordeling van het thema (2,5 regels; 12,5%). Van de 

zeven argumenten zijn er zes positief en één neutraal. De beoordeling is dus overwegend positief.  

 

 

Analyse recensie Nederlands Dagblad – Els de Jong-van Gurp  

De recensie uit het Nederlands Dagblad is 35 regels en voornamelijk beschrijvend van aard (16,5 regels; 

47,1%). Het beoordelende en argumentatieve deel neemt 27,1% van de recensie in beslag (9,5 regels). Ook 

komen er beoordelende institutionele opmerkingen in voor (3,5 regels; 10%). De rest van de recensie wordt 

besteed aan overige opmerkingen (5,5 regels; 15,7%).  Het aanzienlijkste deel van de beoordelende 

opmerkingen wordt besteed aan de stijl van het werk (3,5 regels; 43,8%). Zo wordt ‘de sfeer [...] versterkt 

door de stijl waarin het verhaal geschreven is’. Daarnaast wordt vooral de originaliteit van het werk positief 

beoordeeld (2 regels; 25%). De gewaardeerde originaliteit hangt samen met de negatieve opmerking die de 

recensent uit over boekjes voor beginnende lezers in het algemeen. Daarnaast wordt er ook aandacht aan 

het thema geschonken (1,5 regel; 18,8%). De opmerking die ten aanzien van de moeilijkheid wordt gemaakt 

(1 regel; 12,5%) lijkt negatief waarderend: ‘Er staan ook wel eens wat woorden tussen die minder 

eenvoudig zijn, maar die werken waarschijnlijk eerder uitnodigend dan belemmerend voor de lezer’. Alle 

beoordelende opmerkingen die er worden gemaakt zijn positief van aard.  

De beoordeling is overwegend vormgericht. Een mooie stijl is echter niet voldoende. Om het 
werk voor kinderen (de beoogde doelgroep) aantrekkelijk te maken, dient het boek aan hun 
niveau aangepast te zijn. Dat houdt in dat vooral in de compositie aanpassingen gedaan 
dienen te worden die voor de leeservaring van kinderen van belang zijn. 

De beoordeling is bijna volledig vormgericht. Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar de 
beeldende elementen en is er in mindere mate aandacht voor de stijl. Hiernaast wordt alleen 
de thematiek belangrijk gevonden.  
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De recensie is vooral vormgericht met aandacht voor de stijl van het werk. Inhoud is echter 
ook niet onbelangrijk, net zoals originaliteit. Daarnaast wordt er aandacht aan de beoogde 
lezer geschonken, door middel van het adaptatie-argument, maar wordt moeilijkheid niet 
negatief beoordeeld.  
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4.1.9 2000 – Voor altijd samen, amen   

Analyse juryrapport 2000: Voor altijd samen, amen – Guus Kuijer  

Het juryrapport uit 2000 is 26 regels lang. Meer dan de helft van het rapport wordt besteed aan 

beschrijvende en informatieve opmerkingen (17,5 regels; 67,3%). Het deel dat aan argumenten en 

beoordelende opmerkingen wordt besteed, telt 28,8% (7,5 regels). Een klein deel van het rapport bestaat uit 

overige opmerkingen (1 regel; 3,8%). De argumentatie is met name lezersgericht (Groep 4: 3,5 regel; 

63,6%), maar ook inhoudsgerichte aspecten (Groep 1: 1,5 regel; 27,3%) en de vorm van het werk wordt 

besproken (Groep 3: 0,5 regel; 9,1%). Wanneer er lezersgerichte aspecten worden besproken, gaat de 

meeste aandacht uit naar het vormingselement in het boek. Het wordt gewaardeerd dat het de lezer verrijkt. 

Zo zou ‘er zou nog veel meer leerzaams te vertellen zijn uit dit boek’ (3 regels; 54,5%). Daarnaast wordt 

ook het emotionele effect dat het boek teweegbrengt besproken, ‘het [is] soms aangrijpend mooi, soms 

hilarisch vrolijk, het is aldoor meeslepend’. Het emotionele argument neemt 9,1% van de argumentatie in 

beslag (0,5 regel). Van de argumenten uit Groep 1 worden het thematische- en het afspiegelingsargument 

beide even vaak gebruikt (0,75 regel; 13,6%). Het ‘is een boek van nu, vol racisme en drugs en gebroken 

gezinnen’. Van de esthetische vormgeving wordt alleen de stijl besproken (0,5 regel; 9,1%). 

 

 

 

Analyse recensie de Volkskrant – Hanneke Lieveld  

De recensie in de Volkskrant is 53 regels lang. Het grootste deel van de recensie wordt gevormd door 

inhoudsbeschrijving (33,66 regels; 63,5%). Argumenten en beoordelende opmerkingen nemen 25,2% van 

de recensie in beslag (13,33 regels) en een klein deel wordt besteed aan overige opmerking (6 regels; 

11,3%). Van de argumenten komen de meeste uit Groep 1, waarbij inhoudsgerichte aspecten worden 

besproken (6,5 regel; 50%). Ook argumenten ten aanzien van de vorm komen veelvuldig voor (4 regels; 

30,8%). Als laatste komen argumenten uit Groep 4 voor waarbij het werk in relatie met de lezer wordt 

beoordeeld (2,5 regels; 19,2%). Met name het thema (3 regels; 23,1%) en de beschreven werkelijkheid 

(3,5 regels; 26,9%) zijn belangrijke aspecten voor beoordeling. ‘Voor altijd samen, amen is een raak portret 

van een hedendaags 11-jarig meisje, met alle problemen van deze tijd [...]. Deze problematiek verheft 

Kuijer gelukkig niet tot thematiek.’ Daarnaast is ook de literaire kant van het boek onderdeel van de 

beoordeling. De stijl en compositie worden beide even vaak besproken (beide 2 regels; 15,4%). Zo ‘is er 

sprake van echt dichttalent’ en zijn de hoofdstuktitels ‘doeltreffende samenvattingen [..] van wat ze heeft te 

vertellen’. Ook de leeservaring wordt besproken, want ‘het is de combinatie van vertedering, ontroering en 

humor die het nieuwste boek van Kuijer zo ijzersterk maakt’. Het emotionele argument neemt 19,2% van de 

argumentatie in beslag (2,5 regel). Alle besproken aspecten worden positief beoordeeld.  

 

 

Het juryrapport is voornamelijk lezersgericht waarbij het vormingselement de belangrijkste rol 
speelt. De inhoud (thema en de mate van afspiegeling) spelen ook een belangrijke rol. Het 
afspiegelingselement lijkt met name belangrijk te zijn, in de zin dat het kinderen wat leert over 
de maatschappij. Daarnaast wordt ook aandacht aan de leeservaring besteed. Het verhaal 
dient de lezer wel te boeien.  
 

De beoordeling is met name inhoudsgericht, waarbij het thema en de beschreven werkelijkheid 
goed moeten zijn. Ook de literaire kant (stijl en compositie) en het emotionele effect dat het 
boek op de lezer heeft, zijn zeer belangrijk in de beoordeling.  
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Analyse recensie Vrij Nederland – Aukje Holtrop  

De recensie in Vrij Nederland is 55 regels lang en geschreven door Aukje Holtrop. De meeste opmerkingen 

die voorkomen, zijn beschrijvend of informatief van aard (34,75 regels; 63,2%). Argumenten en 

beoordelende opmerkingen nemen 23,2% van de recensie in beslag (12,75 regels). Daarnaast komt er een 

beoordelende institutionele opmerking voor (2,5 regels; 4,5%) en bestaat de rest van de recensie uit overige 

opmerkingen (5 regels; 9,1%). In de bespreking is het vooral het thema (5,75 regels; 62,2%) dat op 

waardering kan rekenen. Guus Kuijer verstaat de ‘kunst om heel veel verschillende onderwerpen in een 

verhaal te stoppen’ maar ‘als je Voor altijd samen, amen uit hebt, heb je gelukkig in de eerste plaats een 

aardig verhaal gelezen over Polleke’. Af en toe komt er een opmerking voor die betrekking heeft op de 

leeservaring zoals wanneer een ‘vermakelijk lijstje’ wordt besproken (1 regel; 10,8%). Verder wordt het 

werk vooral vergeleken met eerder werk van Kuijer en worden er soms vergelijkingen met andere auteurs 

getrokken. Zo doet een gedicht ‘aan een gedicht van Hans Lodeizen’ denken en is Polleke een ‘verre nicht 

van Madelief, net zo ontwapenend en echt’. Het relativiteitsargument neemt 27% van de argumentatie in 

beslag (2,5 regels). Alle besproken aspecten worden positief beoordeeld.  

 

 

 

Analyse recensie NRC Handelsblad – Judith Eiselin  

De recensie in NRC Handelsblad is 90 regels lang. Beschrijvende en informatieve opmerkingen komen 

veelvuldig voor (64,5 regels; 71,7%). De argumenten en beoordelende opmerkingen nemen 22,2% van de 

recensie in beslag (20 regels). Daarnaast wordt er eenmaal een beoordelende opmerking over 

jeugdliteratuur gemaakt (1,5 regel; 1,7%). De rest van de recensie bestaat uit overige opmerkingen (4 

regels; 4,4%). De argumenten zijn met name inhoudsgericht (Groep 1: 12,5 regels; 71,4%). Ook 

argumenten ten aanzien van de vorm (Groep 3: 2 regels; 11,4%) en lezersgerichte aspecten krijgen de 

aandacht (Groep 4: 1 regel; 5,7%). Daarnaast worden er argumenten gebruikt om het werk in relatie tot 

andere werken te beschrijven (Groep 5: 2 regels; 11,4%). Wanneer inhoudsgerichte aspecten worden 

beoordeeld, gebeurt dit aan de hand van het afspiegelings- en het morele argument. Deze nemen 

respectievelijk 54,3% en 17,1% van de argumentatie in beslag (9,5 regels; 3 regels). ‘Guus Kuijer biedt een 

overtuigend perspectief op de wereld’ en ‘heeft wel degelijk een boodschap’. Daarnaast weet Kuijer het 

‘aannemelijk te maken dat er in Voor altijd samen, amen een elfjarige aan het woord is’. Ook is er aandacht 

aan de literaire vorm besteed, zij het in mindere mate. Argumenten ten aanzien van de stijl en compositie 

vormen ieder 5,7% procent van de argumentatie (beide 1 regel) en zijn gekoppeld aan de beoordelende 

opmerking over jeugdliteratuur wanneer de recensent ‘Kuijers walging voor kinderboeken die volgens een 

vast recept [zijn] geschreven’ goed voorstelbaar vindt. Zo stijgt de stijl van Kuijers werk daar ver boven uit 

en is zijn werk ‘niet schematisch opgebouwd en de personages lijken op echte mensen’. Ook wordt kort de 

humor in het werk benoemd (emotionele argument: 1 regel; 5,7%). Tevens wordt het werk geplaatst in 

Kuijers oeuvre en geconcludeerd dat ‘Kuijer zich in dit boek niet [vernieuwd] heeft’ op het gebied van stijl en 

humor, maar ‘[h]et verschil met eerdere boeken is dat de wereld van Kuijers hoofdpersoon [is] verhard’. Het 

relativiteitsargument neemt 11,4% van de argumentatie in beslag (2 regels). Van de argumenten en 

De recensie is met name een inhoudsbeschrijving van het werk. De beoordeling vindt 
voornamelijk plaats op basis van het thema en aan de hand van vergelijkingen met ander 
werk. Eenmaal wordt een emotioneel effect genoemd, maar aandacht voor de leeservaring is 
er niet echt. Ook vormgericht aspecten spelen geen enkele rol in de beoordeling.  
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beoordelende opmerkingen zijn er tien positief en twee negatief over de besproken aspecten. De recensie is 

overwegend positief van aard. 

 

 

Analyse recensie Het Parool – Mark Moorman   

De recensie die in Het Parool verscheen, is geschreven door Mark Moorman en is 36 regels lang. Het 

overgrote deel wordt besteed aan inhoudsbeschrijving en informatie (25,75 regels; 71,5%), argumenten en 

beoordelende opmerkingen nemen daarnaast 10,4% van de recensie in beslag (3,75 regels). Ook komt er 

een beoordelende opmerking over jeugdliteratuur in voor (2,5 regels; 6,9%). De rest van de recensie wordt 

gevuld door opmerkingen die niet in een van de voorgaande groepen hoor (4 regels; 11,1%). Er worden in 

de beoordeling slechts twee argumenten gebruikt om dat oordeel te onderbouwen, het 

afspiegelingsargument (2,5 regel; 66,7%) en het emotionele argument (1,25 regel; 33,3%). Het gebruik van 

het afspiegelingsargument is gekoppeld aan de beoordelende opmerking die de auteur over jeugdliteratuur in 

het algemeen maakt: ‘Een auteur die zich de stem aanmeet van zijn elfjarige helding, begeeft zich op glad 

ijs. Een volwassen man die op zoek gaat naar de taal van een pubermeisje, kan op vele manieren onderuit 

gaan’. Guus Kuijer weet zijn hoofdpersoon echter ‘overtuigend’ neer te zetten en het is hem ‘gelukt zonder 

een spoor van vals sentiment de wereld van een elfjarig meisje op te roepen’. Daarnaast is er kort aandacht 

voor de emoties die het werk oproept: ‘geestig’ en ‘ontroerend’. De drie beoordelende en argumentatieve 

opmerkingen zijn allen positief.   

 

 

 

 

Analyse recensie Trouw – Nanda Roep  

De recensie in Trouw is 64 regels lang. Iets meer dan de helft hiervan wordt besteed aan beschrijvende en 

informatieve opmerkingen (38 regels; 59,4%), daarnaast wordt meer dan een kwart van de recensie gevuld 

door argumenten of beoordelende opmerkingen (19 regels; 29,7%). Ook komen er beschrijvende 

opmerkingen over jeugdliteratuurkritiek of jeugdliteratuur in het algemeen voor (3 regels; 4,7%). De rest 

van de recensie is gevuld met overige opmerkingen (4 regels; 6,3%). De argumenten die gebruikt zijn, zijn 

verdeeld over drie groepen. Argumenten die de inhoud van het werk bespreken, maken het belangrijkste 

deel, namelijk 61,3%, van de argumentatie uit (9,5 regels). Daarnaast worden er vormgerichte aspecten 

beoordeeld (Groep 3: 1,5 regel; 9,7%) en ook de relatie met de lezer komt aan bod (4,5 regels; 29%). Van 

de inhoudsgerichte aspecten is het met name de weergave van de werkelijkheid (7,5 regels; 48,4%) die 

wordt besproken en het oordeel daarover is niet positief: ‘al deze kleine foutjes, het gebrek aan 

nuanceringen, geven tot mijn spijt het boek iets gewrongens – alsof het [...] is geschreven door iemand die 

de situatie niet kent’. Ook het thema ‘(probleem)situatie[s]’ wordt niet positief ontvangen (thematisch 

argument: 2 regels; 12,9%). Mede door de ongeloofwaardigheid van de problemen en de onjuiste 

werkelijkheidsweergave is ‘Polleke [g]een figuur [...] met wie je kunt meeleven’, het identificatie-argument 

maakt 12,9% van de gehele argumentatie uit (2 regels). Ook de mate van aanpassing voor kinderen (2,5 

De recensie is voornamelijk inhoudsgericht. Een werk dient de werkelijkheid goed te 
beschrijven en daarnaast is de boodschap en de morele strekking die uit het verhaal naar 
voren komt belangrijk. Vorm- en lezersgerichte aspecten spelen een beperktere rol in de 
beoordeling. Het werk wordt daarnaast gesitueerd in het oeuvre van de auteur. 

De recensie is voornamelijk een inhoudsbeschrijving. De beoordeling is overwegend 
inhoudsgericht. In combinatie met de beoordelende institutionele opmerking wordt duidelijk 
dat een juiste werkelijkheidsweergave heel belangrijk wordt gevonden.  
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regels; 16,1 %) wordt negatief besproken. Zo is een bepaalde grap ‘leuk [...] voor volwassenen, maar niet 

iets dat een hedendaags kind concludeert’. Wat de literaire vormgeving betreft is de recensent alleen op het 

gebied van stijl positief. Het stilistische argument neemt echter maar een klein deel van de argumentatie in 

beslag (0,5 regel; 3,2%), het argument dat ten aanzien van de compositie (1 regel; 6,5%) wordt gebruikt is 

wederom negatief: ‘goed verteld, nee, dat is het niet’. Van de dertien argumenten en beoordelende 

opmerkingen zijn er elf negatief en twee positief. De aard van de recensie is overwegend negatief.  

 

 

 

Analyse recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra  

De recensie in De Groene Amsterdammer is 177 regels lang. Iets meer dan de helft van deze recensie wordt 

besteed aan beschrijvende en informatieve opmerkingen (91 regels; 51,4%). Argumenten en beoordelende 

opmerkingen nemen 39,8% van de recensie in beslag (70,5 regels). Ook komen er metakritische en 

institutionele opmerkingen voor (11,5 regels; 6,5%) en beslaan overige opmerkingen 2,3% van de recensie 

(4 regels). Een aantal van de beoordelende opmerking hebben betrekking op het werk van Guus Kuijer in het 

algemeen. Er worden argumenten uit ieder van de vijf hoofdgroepen gebruikt. De meeste argumenten 

hebben betrekking op de lezer (Groep 4: 10,5 regels; 32,3%). Argumenten die de inhoud beoordelen of het 

werk vergelijken met ander werk nemen beide 23,1% van de argumentatie in beslag (7,5 regels). Daarnaast 

worden er vormgericht aspecten besproken. Argumenten uit deze groep maken 16,9% van de gehele 

argumentatie uit (5,5 regels). Het argument dat het meeste voorkomt is het relativiteitsargument (7,5 

regels; 23,1%), zo wordt Polleke vergeleken met Kees de Jongen van Theo Thijssen maar wordt ze ook 

geplaatst in Kuijers eerder werk. Ze ‘is onmiskenbaar lid van de Kuijerfamilie, verwant met Tin Toeval en 

Mieke Mom [...]. Maar Polleke is vooral een soort ouder zusje van Madelief’. Van de lezersgerichte aspecten 

wordt vooral het emotionele effect en de leeservaring besproken wanneer wordt geschreven dat ‘de lezer 

[...] direct op de punt van de stoel [...]’. Het emotionele argument maakt 20% van de argumentatie uit (6,5 

regels). Bij de beschrijving van de leeservaring wordt daarnaast uitgegaan van de leeservaring van het kind, 

de beoogde lezer: ‘en voor wie nog niet alles kan wat hij wel zou willen, omdat hij bijvoorbeeld elf is, moet 

het heerlijk zijn om over haar te lezen’. Tevens wordt het gewaardeerd dat, hoewel het geloof een rol in het 

verhaal speelt, er niet ‘een eigentijds zondagsschoolboekje’ ligt (bevoogdingsargument: 4 regels; 12,3%). 

Van de inhoudsgerichte aspecten kan vooral de boodschap die Kuijer in het werk legt op waardering van de 

recensent rekenen. ‘[H]et mededogen met zijn hoofdpersoon die groot moet worden in een tijd waarin 

vanzelfsprekendheden als het geloof, een hecht gezinsverband en een traditionele blanke samenleving al 

lang niet meer bestaan’ (morele argument: 6,5 regel; 20%). Daarnaast komt ook het thematische argument 

voor (1 regel; 3,1%). In het gebruik van de vormgerichte argumenten gaat de aandacht uit naar de literaire 

kant van het boek. Zo wordt de compositie gewaardeerd: ‘door het vertelperspectief bij het kind te leggen 

heeft hij zichzelf [...] als instantie die het zo goed weet naar de achtergrond geschoven’. Over de stijl is de 

recensent soms minder positief. Zo spreekt ze over de ‘mij altijd hinderende spreektaligheid’. Het 

compositorische en stilistische argument maken respectievelijk 12,3% en 4,6% van de argumentatie uit (4 

regels; 1,5 regels). Eenmaal wordt het expressieve argument (1,5 regel; 4,6%) gebruikt, waarbij de houding 

De beoordeling is voornamelijk inhoudsgericht, een juiste weergave van de werkelijkheid en de 
thematiek zijn belangrijk voor het oordeel. Ook is het belangrijk dat de lezer zich moet kunnen 
verplaatsen in de hoofdpersoon, en dat het werk is aangepast aan het niveau van de beoogde 
lezer. Daarnaast spelen literaire aspecten een rol in de beoordeling, maar in mindere mate dan 
de inhoud of effect op de lezer.  
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ten opzichte van dit aspect negatief waarderend is. Het wordt gewaardeerd dat zijn persoonlijkheid niet (te) 

veel tot uitdrukking komt. Van de twaalf argumenten en beoordelende opmerkingen die betrekking op het 

besproken werk hebben, zijn er elf positief en één negatief. De recensie is in zijn algemeen overwegend 

positief.  

 De beoordeling wordt onderbouwd door argumenten van allerlei aard. Belangrijk is in ieder geval het 
emotionele effect dat het werk op de lezer heeft. Hierbij wordt uitgegaan van de emoties van het 
kind. Hoewel de boodschap in het verhaal wordt gewaardeerd, geldt dit ook voor het gegeven dat 
deze er niet te dik bovenop ligt. De literaire vorm van het verhaal komt aan bod maar speelt een 
beperktere rol in de beoordeling. Daarnaast wordt het werk vooral gesitueerd in het oeuvre van de 
auteur, maar worden ook vergelijkingen met andere literaire werken gemaakt.  
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Bekroningsjaar Auteur Aantal recensies

1992 Max Velthui js  - Kikker en het vogeltje 3

1993 Paul  Biegel  - Nachtverhaal 5

1994 Toon Tel legen - Bi jna iedereen kon omval len 4

1995 Ted van Lieshout - Begin een torentje van niks 3

1996 Guus  Middag - Ik maak nooit iets  mee 0

1997 Sjoerd Kuyper - Robin en God 4

1998 Wim Hofman - Zwart a ls  inkt 6

1999 Annie Makkink - Held op sokken 6

2000 Guus  Kui jer - Voor a l ti jd samen, amen 6

Tot: 37

Bron Aantal recensies Gerecenseerd bekroningsjaar

Trouw 7 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000

NRC Handelsblad 7 1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000

de Volkskrant 6 1992 1993 1997 1998 1999 2000

Het Parool 5 1992 1993 1994 1998 2000

De Groene Amsterdammer 5 1995 1997 1998 1999 2000

Algemeen Dagblad 3 1993 1994 1999

Vri j Nederland 3 1993 1998 2000

Nederlands  Dagblad 1 1999

4.2 Achtergrondinformatie recensies en jurysamenstelling 

In dit hoofdstuk zal relevante achtergrondinformatie bij de recensies en juryrapporten worden 

gepresenteerd. Het aantal gevonden recensies, de bronnen waar deze gevonden zijn, de verschillende 

recensenten die de recensies geschreven hebben en hun oordeel over de besproken werken zal hier 

inzichtelijk gemaakt worden.  

Aantal gevonden recensies 

 

 

 

 

 

Tabel 1: aantal verschenen recensies per bekroond boek 

Het aantal recensies dat er in totaal is gevonden over de bekroonde werken bedraagt 37. De hoeveelheid 

recensies die er over de bekroonde boeken zijn verschenen verschilt per jaar. Zo zijn van een aantal boeken 

zes recensies verschenen (Zwart als inkt, Helden op sokken en Voor altijd samen, amen) maar over Ik maak 

nooit iets mee vond ik geen enkele recensie. Gemiddeld verscheen er 4,1 recensie over een boek 

voorafgaand aan de bekroning.  

Bronnen  

 

 

 

 

 

Tabel 2: bronnen, aantal recensies en gerecenseerd jaar  

In totaal zijn er acht bronnen gevonden waarin recensies zijn verschenen over de bekroonde boeken. Het 

betreft zes dagbladen (Trouw, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Het Parool, Algemeen Dagblad en het 

Nederlands Dagblad) en twee weekbladen (De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland). Zoals uit tabel 2 

blijkt, zijn in Trouw en NRC Handelsblad de meeste recensies verschenen (zeven recensies) en in het 

Nederlands Dagblad de minste, slechts één recensie. Ook is zichtbaar over welke bekroonde boeken er in het 

blad een recensie verscheen. Dit is aangegeven door middel van het bekroningsjaar.  
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Trouw NRC Volkskrant Parool De Groene AD VN Ned. Db. 

Lieke van Duin 6

Nanda Roep 1

Bregje Boonstra 1 5

Carol ien Zi lverberg 1

Marjoleinde de Vos 4

Judith Eisel ing 1

Cornald Maas 2

Selma Niewold 3

Hanneke Lieveld 1

Catherine van Houts 1

Ingrid Brouwer 3

Mark Moorman 1

Joke Linders 2

Aukje Holtrop 1 3

Els  de Jong-Gurp 1

Recensenten 

Niet iedere krant heeft een vaste recensent. Daarnaast zijn er een aantal recensenten gedurende de 

onderzochte periode gewisseld van krant of weekblad. Omdat de persoonlijke achtergrond van de recensent, 

zijn ideeën en opvattingen over kinder- en jeugdliteratuur een grotere invloed zal hebben op de soort kritiek 

dan de krant of tijdschrift waarvoor hij of zij schrijft, zal hieronder schematisch worden weergegeven welke 

recensenten over de bekroonde boeken hebben geoordeeld, en voor welke krant of weekblad zij dat deden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: overzicht recensenten per bron 

Gedurende de onderzochte periode van negen jaar schreven Lieke van Duin en Bregje Boonstra de meeste 

recensies over de bekroonde boeken. Lieke van Duin deed dat zes jaar lang voor Trouw, met uitzondering 

van de jaren 1992 en 2000. Bregje Boonstra schreef voor twee verschillende bronnen recensies, namelijk 

NRC Handelsblad (1992) en De Groene Amsterdammer (1995, 1997 t/m 2000). Ook Marjoleine de Vos en 

Aukje Holtrop waren gedurende de onderzochte periode actief. Zij recenseerden ieder vier bekroonde 

werken. Marjoleine de Vos schreef alleen voor NRC Handelsblad (1995, 1997 t/m 1999), Aukje Holtrop 

schreef voor zowel het Algemeen Dagblad (1994) als voor Vrij Nederland (1993, 1998, 2000). Ingrid 

Brouwer en Selma Niewold schreven beide drie recensies. Ingrid Brouwer schreef voor Het Parool (1993, 

1994 en 1998) en Selma Niewold deed dat voor de Volkskrant (1997 t/m 1999). Cornald Maas schreef twee 

recensies, twee jaar achter elkaar voor de Volkskrant (1992, 1993). Ook van Joke Linders verschenen er 

twee recensies. Zij schreef in 1993 en 1999 voor het Algemeen Dagblad. Daarnaast zijn er een aantal 

recesenten die slechts één recensie schreven, Nanda Roep voor Trouw (2000), Judith Eiselin voor NRC 

Handelsblad (2000), Hanneke Lieveld voor de Volkskrant (2000), Catherine van Houts en Mark Moorman 

beide voor Het Parool (1992, 2000) en Els de Jong-Van Gurp voor het Nederlands Dagblad (2000). Van de 

kranten en tijdschriften waarin meer dan één bekroond boek werd gerecenseerd, komt die bespreking alleen 

bij De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland van een en dezelfde recensent. NRC Handelsblad heeft in de 

onderzochte periode de meeste variatie in recensenten gehad, namelijk vier. Voor zowel de Volkskrant als 

Het Parool schreven drie verschillende recensenten over de bekroonde boeken. In het Algemeen Dagblad en 

Trouw waren dat er twee en het Nederlands Dagblad, aangezien daar maar één recensie in verschenen is, 

één recensent.  
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Het oordeel over de bekroonde boeken 

Behalve het aantal recensies, is ook het oordeel van de recensenten van belang voor dit onderzoek. In de 

analyses in voorgaand hoofdstuk is per recensie aangegeven wat het oordeel van de recensent over het 

besproken werk is. Dit is opgedeeld in vijf soorten houdingen: negatief, overwegend negatief, neutraal, 

overwegend positief of positief. In grafiek 1 is per jaar aangegeven wat de verdeling positieve/negatieve 

recensies is. In grafiek 2 is de totale verdeling van positieve en negatieve recensies over de negen jaar in 

percentages weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1: aantal positieve/negatieve recensies per jaar 

 

Grafiek 2: totaal aantal positieve/negatieve recensies in procenten 
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Van meer dan de helft van de recensies is het oordeel over het gerecenseerde werk positief (51%) en bij 

35% van de recensies is het oordeel overwegend positief: dit houdt in dat er wel negatieve aspecten kunnen 

worden benoemd, maar het merendeel van de argumenten positief is. Wanneer het oordeel neutraal is, wat 

slechts één keer voorkomt (3%) ziet de recensent evenveel positieve als negatieve aspecten van het boek. 

Van 11% van de recensies is het oordeel overwegend negatief. Hier worden argumenten het vaakst gebruikt 

om een negatief oordeel te onderbouwen. Wel kan het zo zijn (net zoals het geval is bij een overwegend 

positief oordeel) dat er ook positieve punten worden genoemd. Geen enkele recensie is volledig negatief over 

het beschreven werk.  
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Juryrapport Volkskrant NRC Parool Kri tiek

Lengte in regels 36 21 22 21 21,3

A. Beschri jvend/informatief 44,4% 33,3% 50,0% 9,5% 31,0%

B. Metakri tisch/insti tutioneel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

C. Argumentatief/beoordelend 52,8% 45,2% 31,8% 71,4% 49,5%

D. Overig 2,8% 21,4% 18,2% 19,0% 19,6%

4.3 Vergelijking van de onderzoeksresultaten per jaar 

In dit hoofdstuk zullen de gevonden resultaten per jaar naast elkaar gelegd worden. Er wordt gekeken hoe 

en op welke manier de Griffeljury en de dag- en weekbladkritiek oordeelt over het bekroonde werk. Om 

uiteindelijk te beoordelen of er over bepaalde verschillen of overeenkomsten aan te wijzen zijn tussen de 

literaire kritiek en het oordeel van de jury, zal er naast de resultaten per recensie ook een gemiddelde van 

de literaire kritiek worden gepresenteerd, zichtbaar onder het kopje ‘kritiek’. Bij de vergelijkingen zal er 

wederom worden gekeken naar de lengte, de verdeling van de categorieën en de gebruikte argumenten in 

de rapporten en recensies. Ook zal er per jaar worden afgesloten met een korte conclusie over de 

opvallendste overeenkomsten of verschillen tussen de beoordelingen.  

 

4.3.1 1992 – Kikker en het vogeltje 

Lengte en verdeling categorieën  

 

 

 

 

 

Tabel 4.1: lengte in regels en verdeling categorieën in percentage 

Van de vier beoordelingen over Kikker en het vogeltje is het juryrapport het langst. De drie recensies zijn 

ongeveer gelijk qua lengte en, met een gemiddelde van 21,3 regels, korter dan het juryrapport. In het 

juryrapport wordt meer dan de helft van de zinnen besteed aan argumenten of beoordelende opmerkingen. 

Het gemiddelde van de recensies ligt hier onder, maar er zijn onderling grote verschillen te zien: zo wordt in 

Het Parool wel meer dan de helft van de zinnen gebruikt voor argumenten of beoordelende opmerkingen, 

meer nog dan in het juryrapport, terwijl in de Volkskrant en NRC Handelsblad minder dan de helft hieraan 

wordt besteed. Het deel van de beoordeling dat aan informatieve of beschrijvende zinnen wordt besteed is in 

het juryrapport 44,4%. Het gemiddelde van de recensies ligt hier wederom onder, maar er zijn ook onderling 

weer grote verschillen aan te wijzen. NRC Handelsblad besteedt ongeveer een vergelijkbaar deel als het 

juryrapport aan beschrijvende of informatieve opmerkingen en de Volkskrant besteedt iets minder aandacht 

hieraan. Het Parool wijkt hier, met slechts 9,5%, erg van af. Alleen in NRC Handelsblad wordt meer aandacht 

besteed aan informatie dan aan argumentatie. Categorie D, overige opmerkingen, neemt in de recensies 

gemiddeld 19,6% van de beoordeling in beslag. Hier wordt per recensie niet veel van afgeweken en het 

vormt daarmee, samen met de lengte, het enige opvallende verschil tussen het juryrapport, waar dit 

nauwelijks voorkomt, en de recensies.  
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Juryrapport Volkskrant NRC Parool Kri tiek

1a 27,0% 33,3% 15,4% 35,3% 28,0%

1b 5,4%

1d 23,1% 7,7%

3a 2,7% 5,9% 2,0%

3b 32,4% 16,7% 11,8% 9,5%

3c 13,5% 46,2% 47,1% 31,1%

3d 8,1% 33,3% 11,1%

4a 10,8% 15,4% 5,1%

5c 16,7% 5,6%

Argumenten 

 

Grafiek 3: verdeling argumenten naar hoofdgroep per bron 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2: verdeling argumenten naar subgroep per bron 

 

In zowel het juryrapport als de recensies is de beoordeling voornamelijk vormgericht. In het juryrapport is 

bespreking van de vorm vooral gericht op de literaire kant van het boek (35,1%) terwijl dit in de recensies 

een beperktere plaats in neemt: in de recensie van NRC Handelsblad geen, in Het Parool en de Volkskrant 

beide ongeveer 17%. In de recensies ligt de nadruk juist op argumenten die betrekking hebben op de 

illustraties of de samenhang tussen tekst en illustratie. Deze argumenten nemen in de recensies meer dan 

één derde van de argumentatie in beslag, terwijl dit in het juryrapport 22% beslaat. Hoewel de illustraties in 

alle recensies het belangrijkste element van de bespreking vormen, wordt er opvallend genoeg niet hetzelfde 

over geoordeeld: in NRC Handelsblad wordt het illustratie-argument gebruikt om negatief te oordelen. 

Daarnaast speelt in iedere beoordeling de inhoud een grote rol. Het thema wordt in het juryrapport, de 

Volkskrant en Het Parool uitgebreid besproken, in NRC Handelsblad speelt daarnaast ook het 

abstraheringsargument een rol. Het afspiegelingsargument dat in het juryrapport wordt gebruikt, komt 

nergens anders voor. Lezersgericht aspecten worden alleen in het juryrapport en NRC Handelsblad 

besproken. Dit betreft in beide gevallen het emotionele effect dat het boek op de lezer heeft. Wat opvalt, is 

dat het juryrapport de grootste verscheidenheid aan argumenten laat zien. In het juryrapport worden zeven 

Juryrapport Volkskrant NRC Parool Kritiek 

Groep 1 32,4% 33,3% 38,5% 35,3% 35,7% 

Groep 2           

Groep 3 56,8% 50,0% 46,2% 64,7% 53,6% 

Groep 4 10,8%   15,4%   5,1% 

Groep 5   16,7%     5,6% 
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soort argumenten gebruikt, terwijl dit er in de recensies slechts vier zijn. Het juryrapport gebruikt als enige 

zowel het thematische, afspiegelings-, compositorische, stilistische, illustratieve, combinatie- en emotionele 

argument. Dit is bij geen van de recensies het geval.  

 

 

 

 

 

Het juryrapport is met name vormgericht waarbij de literaire kant de boventoon voert. 
Daarnaast is er aandacht voor de inhoud (thema en afspiegeling) en moet het verhaal de lezer 
kunnen boeien. De dag- en weekbladkritiek laat een vergelijkbaar beeld zien, hoewel in alle 
drie de recensies de illustraties van het werk een belangrijkere plaats innemen bij de 
beoordeling dan in het juryrapport het geval is. De literaire kant van het werk is minder 
belangrijk, en speelt in NRC Handelsblad helemaal geen rol. Ook worden in de Volkskrant en 
Het Parool geen lezersgerichte aspecten besproken: vorm en inhoud lijken belangrijker dan de 

leeservaring.  
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Juryrapport Trouw AD Volkskrant VN Parool Kritiek

Lengte in regels 69 74 44 54 64 53 57,8

A. Beschri jvend/informatief 36,2% 46,6% 37,5% 52,3% 35,2% 45,3% 43,4%

B. Metakri tisch/insti tutioneel 3,6% 0,0% 0,0% 2,8% 3,1% 7,5% 2,7%

C. Argumentatief/beoordelend 55,8% 46,6% 53,4% 37,5% 55,5% 39,6% 46,5%

D. Overig 4,3% 6,8% 9,1% 7,4% 6,3% 7,5% 7,4%

Juryrapport Trouw AD Volkskrant 
Vrij 

Nederland 
Parool Kritiek 

Groep 1 14%   16,0% 11,0% 12,3% 20% 11,9% 

Groep 2               

Groep 3 50% 51,5% 60,6% 53,4% 32,7% 40% 47,6% 

Groep 4 4% 19,1% 6,4% 24,7% 29,0% 40% 23,8% 

Groep 5 32% 29,4% 17,0% 11,0% 25,9%   16,7% 
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4.3.2 1993 – Nachtverhaal   

 
Lengte en verdeling categorieën 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1: lengte in regels en verdeling categorieën in percentages 

Het juryrapport uit 1993 is 69 regels lang. Het gemiddelde van de recensies is een stuk korter (57,8). 

Onderling zitten daar echter grote verschillen: Trouw en Vrij Nederland wijken qua lengte het minst af van 

het juryrapport, beide slechts vijf regels. Daarmee is de beoordeling in Trouw de enige die meer regels 

besteedt aan bespreking van het werk dan het juryrapport. Het Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Vrij 

Nederland en Het Parool besteden allemaal minder regels aan de beoordeling, het Algemeen Dagblad met 44 

regels de minste. Het juryrapport besteedt het grootste deel van het rapport aan opmerkingen uit categorie 

C, argumenten en beoordelende opmerkingen, en een kleiner deel aan informatieve en beschrijvende 

opmerkingen. Gemiddeld genomen besteedt de dag- en weekbladkritiek meer zinnen aan beschrijving en 

informatie en minder aan argumenten of beoordeling. Het Algemeen Dagblad en Vrij Nederland besteden, 

net als het juryrapport, meer dan de helft aan beoordelende en argumentatieve opmerkingen en een kleiner 

deel aan beschrijving en informatie. Trouw heeft een gelijke verdeling tussen categorie A en C. De 

Volkskrant en Het Parool besteden beide meer aandacht aan beschrijving en informatie. Daarnaast komen er 

in het juryrapport, net zoals in de Volkskrant, Vrij Nederland en Het Parool, metakritische of institutionele 

opmerkingen voor. Het juryrapport en de recensie in Vrij Nederland komen qua lengte en verdeling van de 

categorieën het meeste overeen.  

Argumenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 4: verdeling argumenten naar hoofdgroep per bron 
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Juryrapport Trouw AD Volkskrant VN Parool Kri tiek

1a 14,0% 16,0% 11,0% 12,3% 20,0% 11,9%

3a 38,0% 13,2% 26,6% 11,0% 25,9% 20,0% 14,9%

3b 12,0% 16,2% 2,1% 15,1% 4,0% 7,4%

3c 22,1% 31,9% 27,4% 2,8% 20,0% 20,8%

4a 4,0% 19,1% 24,7% 25,3% 25,0% 18,2%

4c 3,7% 15,0% 3,7%

4e 6,4% 1,3%

5a 2,1% 0,4%

5b 32,0% 8,8% 16,7% 5,1%

5c 20,6% 14,9% 11,0% 9,3% 11,2%

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3: verdeling argumenten naar subgroep per bron 

De hoofdgroep waaronder zowel in het juryrapport als in vier van vijf recensies (Trouw, het Algemeen 

Dagblad, de Volkskrant en Vrij Nederland) de meeste argumenten te scharen zijn is Groep 3. De beoordeling 

van het werk is hier voornamelijk vormgericht. Ook bij Het Parool neemt deze groep een grote plaats in, 

maar ze bezet een gedeelde eerste plaats. Wanneer vormgerichte aspecten worden besproken is dat in het 

geval van het juryrapport alleen de literaire vormgeving terwijl in de literaire kritiek ook aandacht aan de 

illustraties wordt geschonken. De compositorische argumenten, die bij het juryrapport het grootse deel 

uitmaken, zijn ook aanwezig in iedere recensie maar beslaan in alle gevallen een kleiner percentage. De 

stilistische argumenten die in het juryrapport 12% van de argumentatie vullen komen slechts in twee 

recensies in dezelfde mate voor (Trouw en de Volkskrant), in de overige recensies minimaal (Algemeen 

Dagblad en Vrij Nederland) of helemaal niet (Het Parool). Het gemiddelde gebruik van dit argument in de 

recensies ligt dan ook veel lager dan in het juryrapport. De groep die daarna in het juryrapport de 

belangrijkste plaats in neemt is Groep 5. Deze staat bij twee van de vijf recensies (Trouw en het Algemeen 

Dagblad) ook op de tweede plaats. Ook in de recensies uit de Volkskrant en Vrij Nederland worden 

argumenten uit deze groep gebruikt, maar ze spelen een geringere rol bij de beoordeling. Opvallend is dat 

het juryrapport het werk vooral in een bepaalde literaire traditie plaatst, terwijl in de recensies aandacht is 

voor eerder werk van de auteur. Inhoudsgerichte aspecten worden in het juryrapport en de recensies 

ongeveer even vaak besproken, met uitzondering van Trouw dat er geen aandacht aan besteed. In alle 

gevallen is het het thema dat wordt beoordeeld. Groep 4, waarin argumenten voorkomen die lezersgerichte 

aspecten beoordelen, neemt in het geval van het juryrapport maar een heel klein deel van de beoordeling in 

beslag. In de recensies spelen lezersgerichte aspecten een veel grotere rol. Zo gaat er aandacht uit naar de 

leeservaring (Trouw, de Volkskrant, Vrij Nederland en Het Parool), is er aandacht voor de moeilijkheidsgraad 

(Vrij Nederland, Het Parool) en komt het bevoogdingsargument voor (Algemeen Dagblad). Opvallend is dat 

uit Vrij Nederland en Het Parool naar voren komt dat er weinig aanpassingen aan de jonge lezer zijn gedaan, 

maar dit niet direct negatief wordt beoordeeld. In de overige besprekingen wordt er überhaupt geen 

aandacht besteed aan de moeilijkheidsgraad van dit boek.   

 

In zowel het juryrapport als de recensies is de vorm van het werk het belangrijkste aspect in 
de beoordeling. In het juryrapport ligt het accent echter op de literaire kant, terwijl in de 
recensies ook duidelijk de illustraties van belang zijn. Inhoud speelt in de kritiek en het rapport 
een vergelijkbare rol. Opvallend is dat in de recensies duidelijk meer aandacht aan 
lezersgerichte aspecten wordt besteed. Daarnaast plaatst het juryrapport het werk vooral in 
een literaire traditie terwijl het in de recensies vooral wordt beoordeeld aan de hand van het 
oeuvre van de auteur. 
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Juryrapport NRC AD Trouw Parool Kri tiek

Lengte in regels 67 51 54 65 25 48,8

A. Beschri jvend/informatief 14,6% 44,1% 38,9% 46,9% 46,0% 44,0%

B. Metakri tisch/insti tutioneel 10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

C. Argumentatief/beoordelend 73,5% 48,0% 43,5% 46,9% 38,0% 44,1%

D. Overig 1,5% 7,8% 17,6% 6,2% 16,0% 11,9%

Juryrapport NRC AD Trouw Parool Kritiek 

Groep 1 28,8% 25,0% 44,2% 29,5%   24,7% 

Groep 2   10,0%       2,5% 

Groep 3 44,0%     24,6%   6,1% 

Groep 4   65,0% 9,3% 3,3%   19,4% 

Groep 5 27,2%   46,5% 42,6% 100% 47,3% 
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100% 

Verdeling argumenten per hoofdgroep 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

4.3.3 1994 – Bijna iedereen kon omvallen  

Lengte en verdeling categorieën 

 

 

 

 

Tabel 3.1: lengte in regels en verdeling categorieën in percentage  

Het juryrapport over Bijna iedereen kon omvallen is 67 regels lang. De gemiddelde lengte van de recensies is 

een stuk korter. Dit komt voornamelijk door de recensie in Het Parool die met een lengte van 25 regels een 

uitzondering, en het grootste verschil met het juryrapport vormt. De recensie in Trouw is met 65 regels 

ongeveer even lang. NRC Handelsblad (51 regels) en het Algemeen Dagblad (54 regels) wijken daar beide 

iets van af. Opvallend is dat geen van de recensies langer is dan het juryrapport. De grootste groep 

opmerkingen wordt in het juryrapport gevormd door argumenten en beoordelende opmerkingen (categorie 

C) en neemt bijna driekwart van het rapport in beslag. Het percentage dat deze categorie in de recensies 

vormt ligt veel lager en neemt overal minder dan de helft van de bespreking in beslag. In NRC Handelsblad 

en het Algemeen Dagblad vormt het echter wel de grootste groep opmerkingen en gaat er minder aandacht 

uit naar informatie of beschrijvingen. In Trouw is de verdeling tussen categorie A en C gelijk, maar in Het 

Parool zijn de meeste opmerkingen informatief of beschrijvend van aard. Hoewel de invulling van de 

opmerkingen onder de recensies verschillend is, wordt er in de literaire kritiek duidelijk meer aandacht 

besteed aan beschrijvingen of informatie over het werk dan in het juryrapport het geval is. Daarnaast komen 

er in het juryrapport metakritische of institutionele opmerkingen voor, terwijl deze in geen van de recensies 

voorkomen.  

Argumenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3: verdeling argumenten naar hoofdgroep per bron 
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Juryrapport NRC AD Trouw Parool Kri tiek

1a 19,4% 25,0% 9,3% 29,5% 16,0%

1b 9,4% 34,9% 8,7%

2b 10,0% 2,5%

3a 11,5% 9,8% 2,5%

3b 32,5%

3c 14,8% 3,7%

4a 17,5% 9,3% 3,3% 7,5%

4b

4c 40,0% 10,0%

4d 7,5% 1,9%

5a 19,9% 18,6% 27,9% 61,5% 27,0%

5c 7,3% 27,9% 14,8% 38,5% 20,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2: verdeling argumenten naar subgroep per bron 

De vormgerichte aspecten spelen bij de beoordeling in het juryrapport de belangrijkste rol, 44% van de 

argumenten komt uit Groep 3. De stijl van het werk lijkt hierbij de doorslaggevende factor te zijn geweest 

voor bekroning. Opvallend is dat bij geen van de andere besprekingen stilistische argumenten voorkomen in 

de beoordeling van het werk. Ook argumenten die de compositie en structuur van het werk beoordelen, 

nemen een belangrijke plaats in in het juryrapport. Deze argumenten komen alleen in de recensie van Trouw 

ook voor. In deze recensie komen uit dezelfde groep ook nog argumenten ten aanzien van de illustraties 

voor, terwijl deze in het juryrapport niet aanwezig zijn. De overige drie recensies oordelen niet op vorm. In 

het juryrapport wordt het werk daarnaast beoordeeld aan de hand van argumenten die het werk beschouwen 

in relatie tot andere werken, waarbij vooral de originaliteit een belangrijke rol speelt. Dit is bij drie van de 

vier recensies ook het geval. Zo komt dit argument in het Algemeen Dagblad en Trouw in dezelfde mate 

voor. In de recensie in Het Parool neemt dit argument het grootste deel van de argumentatie in beslag, maar 

wordt de originaliteit niet altijd positief beoordeeld. Daarnaast komt het relativiteitsargument een aantal keer 

in het juryrapport voor, dat ook in het Algemeen Dagblad, Het Parool en Trouw optreedt. NRC Handelsblad 

wijkt in dit geval erg af, het gebruikt geen enkel argument uit Groep 5. Het juryrapport richt zich verder op 

inhoudsaspecten bij de bekroning van het werk. Hierbij worden het thematische en het 

afspiegelingsargument gebruikt. Behalve in Het Parool komt het thematische argument in alle drie de 

recensies naar voren en lijkt het thema een belangrijk aspect bij beoordeling. Het afspiegelingsargument 

speelt alleen in het Algemeen Dagblad ook een rol en wordt daar, net als in het juryrapport, negatief 

gewaardeerd. Een verschil is verder dat in het juryrapport het werk niet wordt beoordeeld in zijn relatie met 

de lezer. Lezersgerichte aspecten spelen in drie van de vier recensies (wederom Het Parool niet) wel een rol 

in de beoordeling. Het emotionele argument komt voor in het Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad en 

Trouw. In NRC Handelsblad spelen ook de moeilijkheidsgraad en de vormende waarde een rol. Opvallend is 

dat het werk in NRC Handelsblad negatief wordt beoordeeld op het aspect van adaptatie; het boek zou voor 

veel kinderen tamelijk zware kost zijn. Geen enkel ander criticus lijkt daar moeite mee te hebben, de 

moeilijkheidsgraad komt geen enkele keer aan de orde. 

 

 

Het juryrapport in voornamelijk vorm- en inhoudsgericht waarbij het werk daarnaast wordt 
beoordeeld in vergelijking met andere werken. Onder de recensenten bestaan grote verschillen 
met betrekking tot het beoordelen. De enige opvallende overeenkomst is dat de stijl van het 
werk nergens wordt besproken terwijl deze in het juryrapport het belangrijkste aspect vormt.  
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Juryrapport Trouw NRC De Groene Kritiek 

Groep 1 13,1%   52,3% 41,0% 31,1% 

Groep 2 6,2% 13,6%     4,5% 

Groep 3 51,5% 31,8% 38,6% 59,0% 43,1% 

Groep 4 3,1% 18,2% 9,1%   9,1% 

Groep 5 26,2% 36,4%     12,1% 
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Verdeling argumenten per hoofdgroep 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

Juryrapport Trouw NRC De Groene Kri tiek

Lengte in regels 61 45 50 34 43,0

A. Beschri jvend/informatief 17,6% 37,8% 32% 34,6% 34,8%

B. Metakri tisch/insti tutioneel 7,4% 0,0% 7% 0,0% 2,3%

C. Argumentatief/beoordelend 66,8% 53,3% 53% 53,7% 53,3%

D. Overig 8,2% 8,9% 8% 11,8% 9,6%

4.3.4 1995 – Begin een torentje van niets  

Lengte en verdeling categorieën 

 

 

 

 

Tabel 7.1: lengte in regels en verdeling categorieën in percentage 

Het juryrapport uit 1995 is 61 regels lang. Het gemiddelde van de recensies ligt hier ver onder: geen van de 

recensies haalt deze lengte. Vooral de recensie in De Groene Amsterdammer wijkt met 34 regels erg af van 

het juryrapport. In zowel het juryrapport als in de recensies bestaat het grootste deel van de opmerkingen 

uit argumenten of beoordelingen. Categorie C neemt overal meer dan de helft van de opmerkingen in beslag, 

maar in het juryrapport wordt duidelijk meer aandacht aan argumentatie besteed dan in de recensies. 

Opvallend is dat categorie A in de recensies een grote plaats inneemt terwijl dit in het juryrapport slechts 

17,6% van het geheel uitmaakt. Daarnaast komen er in het juryrapport nog metakritische of institutionele 

opmerkingen voor. Deze nemen alleen in NRC Handelsblad ook een deel van de recensie in beslag.  

Argumenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 5: verdeling argumenten naar hoofdgroep  per bron 
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Juryrapport Trouw NRC De Groene Kri tiek

1a 13,1% 36,4% 41,0% 25,8%

1d 15,9% 5,3%

2a 6,2%

2b 13,6% 4,5%

3a 23,1% 4,5% 38,6% 14,4%

3b 28,5% 27,3% 39,3% 22,2%

3c 19,7% 6,6%

4a 18,2% 6,1%

4c 3,1% 9,1% 3,0%

5b 26,2%

5c 36,4% 12,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7.2: verdeling argumenten naar subgroep per bron  

Ten eerste valt op dat alle groepen argumenten voorkomen in het juryrapport en dat dit in geen van de 

recensies het geval is. In het juryrapport spelen met name aspecten die betrekking hebben op de vorm 

van het werk mee in de beoordeling en bekroning (Groep 3). Ook in de recensies blijkt deze groep flink 

vertegenwoordigd te zijn, alleen verschilt het gebruik van de argumenten onderling nogal. In het juryrapport 

wordt de literaire kant van het werk beoordeeld, argumenten worden gebruikt ten aanzien van stijl en 

structuur. Alleen in Trouw komt deze combinatie ook voor, hoewel argumenten ten aanzien van de 

compositie een geringere plaats innemen. In De Groene Amsterdammer komt van deze combinatie alleen het 

stilistische argument voor, dat gebruikt wordt om negatief te oordelen. Er wordt daarnaast ook aandacht aan 

de illustraties besteed, wat in het juryrapport niet het geval is. In NRC Handelsblad komen alleen 

argumenten voor die de compositie beoordelen. De groep argumenten die daarna de meeste ruimte in het 

juryrapport krijgt is Groep 5. Hierin komen argumenten voor die het werk in relatie tot andere werken 

beschouwen. In het juryrapport wordt het werk in een bepaalde traditie geplaatst en aan de hand hiervan 

beoordeeld. Hieraan is ook nog een metakritische opmerking gewijd. In geen van de recensies komt deze 

vergelijking voor, alleen in Trouw wordt het werk beschouwd in relatie tot eerdere werken van de auteur en 

negatief beoordeeld. Van de inhoudsgerichte aspecten (Groep 1) wordt in het juryrapport alleen het thema 

beoordeeld. Ook in NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer komt dit aspect aan de orde (bij de 

laatste voornamelijk negatief gebruikt). In NRC Handelsblad komt verder nog het abstraheringsargument 

voor. Een klein deel van het juryrapport wordt besteed aan lezersgericht aspecten; er wordt een opmerking 

gemaakt over de moeilijkheidsgraad van het werk. Alleen in NRC Handelsblad wordt dit ook besproken. 

Verder komen alleen in Trouw nog lezersgericht argumenten voor, maar dan ten aanzien van het emotionele 

effect dat het werk op de lezer heeft. Dit wordt in het juryrapport buiten beschouwing gelaten. Argumenten 

die het literaire werk in relatie tot de auteur bespreken, komen in het juryrapport en Trouw voor, maar deze 

relatie wordt besproken aan de hand van andere argumenten.  

 

 

Opvallend is dat er in de recensies meer aandacht is voor beschrijving van en informatie over 
het werk. In het juryrapport ligt de nadruk op argumentatie en beoordeling; daar worden ook 
meer soorten argumenten gebruikt. Het juryrapport is voornamelijk vormgericht. Ook in de 
recensies ligt de nadruk op vorm maar of dit vervolgens stijl, compositie of illustraties betreft 
verschilt nogal. De kritiek laat geen coherent beeld van argumentatie gebruikt zien.  
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Juryrapport Trouw Volkskrant De Groene NRC Kritiek

Lengte in regels 56 57 43 95 47 60,5

A. Beschri jvend/informatief 46,4% 52,6% 54,1% 57,6% 42,6% 51,7%

B. Metakri tisch/insti tutioneel 2,7% 0,0% 0,0% 7,4% 2,1% 2,4%

C. Argumentatief/beoordelend 49,1% 40,4% 18,0% 30,8% 46,8% 34,0%

D. Overig 1,8% 7,0% 27,9% 4,2% 8,5% 11,9%

Juryrapport Trouw Volkskrant De Groene NRC Kritiek 

Groep 1 38,2% 17,1% 32,3% 25,2% 50,0% 31,1% 

Groep 2         6,8% 1,7% 

Groep 3 7,3% 35,0% 25,8% 37,4% 4,1% 25,6% 

Groep 4 34,5% 8,1% 29,0% 16,5% 39,2% 23,2% 

Groep 5  20,0% 39,8% 12,9% 20,9%   18,4% 
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Verdeling argumenten per hoofdgroep  

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5  

4.3.5 1997 – Robin en God  

 
Lengte en verdeling categorieën 

 

 

 

 

 

Tabel 8.1: lengte in regels en verdeling categorieën in percentages 

Het juryrapport uit 1997 is 56 regels lang. De gemiddelde lengte van de recensies is langer, wat veroorzaakt 

wordt door de lengte van De Groene Amsterdammer die met 95 regels erg afwijkt van het gemiddelde. De 

recensie in Trouw is ongeveer even lang, en de recensies in de Volkskrant en NRC Handelsblad iets korter 

dan het juryrapport. Het juryrapport heeft een redelijk gelijke verdeling tussen informatie en argumentatie, 

maar besteedt iets meer aandacht aan argumenten en beoordelingen. In de recensies wordt in alle bijna alle 

gevallen meer aandacht aan informatie en beschrijving, en minder aan argumentatie en beoordeling besteed 

dan in het juryrapport het geval is. Alleen NRC Handelsblad heeft een vergelijkbare verdeling van de 

categorieën. Trouw, de Volkskrant en De Groene Amsterdammer besteden duidelijk meer aandacht aan 

informatie en beschrijvingen dan aan argumentatie en beoordeling. In het juryrapport komen daarnaast 

metakritische en institutionele opmerkingen voor, die ook in De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad 

aanwezig zijn. In de overige recensies komen deze niet voor. Opvallend is dat in de recensies meer 

opmerkingen voorkomen die onder categorie D vallen dan in het juryrapport het geval is.  

Argumenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 6: verdeling argumenten naar hoofdgroep per bron 
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Juryrapport Trouw Volkskrant De Groene NRC Kri tiek

1a 18,2% 12,2% 12,2% 6,1%

1b 5,5% 6,8% 32,3% 13,0% 21,6% 18,4%

1c 14,5% 5,4% 1,4%

1d 10,3% 10,8% 5,3%

2b 6,8% 1,7%

3a 18,0% 15,7% 8,4%

3b 7,3% 17,1% 25,8% 21,7% 4,1% 17,2%

4a 8,1% 16,1% 3,5% 6,8% 8,6%

4b 14,5%

4c 12,7% 9,6% 18,9% 7,1%

4d 7,3% 12,9% 3,5% 13,5% 7,5%

5a 10,9% 20,9% 5,2%

5b 9,1% 7,7% 1,9%

5c 32,1% 12,9% 11,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8.2: verdeling argumenten naar subgroep per bron 

De besprekingen over Robin en God laten een heel ander beeld zien. Centraal in de bespreking van de 

Griffeljury staan argumenten ten aanzien van de lezer en de inhoud, vormgericht argumenten (Groep 3) 

spelen een kleinere rol in de beoordeling. Vooral het thematische en morele argument worden gebruikt, 

terwijl deze in de recensies een veel kleinere rol spelen. Het thematisch argument wordt alleen in de recensie 

van De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad gebruikt. Het morele argument speelt alleen in 

laatstgenoemde ook een rol, maar in veel mindere mate. Opvallend is dat het afspiegelingsargument in 

iedere beoordeling meespeelt, maar in de recensies vaker dan in het juryrapport en daar ook een aantal keer 

negatief wordt beoordeeld omdat de werkelijkheid niet juist beschreven wordt. Van de vormgerichte 

argumenten spelen in het juryrapport het identificatie-, adaptatie- en vormingsargument een belangrijke rol. 

Opvallend is dat het emotionele argument in het juryrapport niet voorkomt, terwijl dit in alle recensies wel 

aanwezig is. Omgekeerd geldt dit voor het identificatie-argument dat in het juryrapport veelvuldig voorkomt, 

maar niet in de recensies. Het vormingsargument komt ook voor in de Volkskrant, De Groene 

Amsterdammer en NRC Handelsblad en bij de twee laatstgenoemde ook in combinatie met het adaptatie-

argument. Opvallend is wel dat in de recensies van De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad deze 

argumenten niet altijd positief worden gebruikt. Vormgerichte aspecten spelen nauwelijks een rol in de 

beoordeling van de jury terwijl deze in de recensie van Trouw, de Volkskrant en De Groene Amsterdammer 

veelvuldig voorkomen. Vooral het stilistisch argument, dat ook in het juryrapport en NRC Handelsblad 

voorkomt, is belangrijk. In Trouw en De Groene Amsterdammer speelt daarnaast het compositie-argument 

een rol.  

 

 

 

 

  

Opvallend is dat in de dagbladkritiek meer aandacht wordt besteed aan informatie en 
beschrijving en minder aan argumentatie en beoordeling, terwijl dit in het juryrapport 
andersom is. Het juryrapport is duidelijk inhoud- en lezergericht met minder aandacht voor de 
vorm. Vormgericht argumenten spelen in de recensies een grotere rol. Daarnaast wordt over 
een aantal aspecten, op grond waarvan het boek bekroond is, in de recensies negatief 
geoordeeld. Het enige argument dat in alle beoordelingen een rol speelt, is het 
afspiegelingsargument.  



Masterscriptie         Ezra Homan 
 

85 
 

Juryrapport Volkskrant NRC De Groene Parool VN Trouw Kritiek 

Groep 1 19,4% 7,7% 12,4% 51,3%   17,4% 17,3% 17,7% 

Groep 2     18,6% 2,6%     3,8% 4,2% 

Groep 3 74,2% 11,5% 31,9% 23,1%   20,0% 51,9% 23,1% 

Groep 4 6,5% 34,6% 30,1% 7,7% 44,3% 18,8% 14,4% 25,0% 

Groep 5   46,2% 7,1% 15,4% 55,7% 43,5% 12,5% 30,1% 
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Verdeling argumenten naar hoofdgroep 
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4.3.6 1998 – Zwart als inkt 

Lengte en verdeling categorieën 

Tabel 9.1: lengte in regels en verdeling categorieën in percentages 

Het juryrapport uit 1998 is 40 regels lang. Het gemiddelde van de recensies ligt een stuk hoger. Alleen de 

Volkskrant is iets korter, maar bestaat wel uit een vergelijkbaar aantal zinnen, namelijk 39. Alle overige 

recensies zijn veel langer, met De Groene Amsterdammer als hoogste uitschieter (72 regels). Opvallend is 

het hoge percentage argumenten en beoordelende opmerkingen die in het juryrapport voorkomen. In geen 

van de recensies wordt zo’n groot gedeelte van de bespreking gewijd aan argumenten of beoordelende 

opmerkingen. Hier is het juist de informatie en beschrijvende opmerkingen die het grootste deel van de 

bespreking in beslag nemen. Alleen NRC Handelsblad wijkt hier van af. In deze recensie wordt meer 

aandacht besteed aan argumentatie, maar nog steeds minder dan in het juryrapport. Daarnaast komen er in 

de recensie van NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer, Het Parool en Vrij Nederland metakritische of 

institutionele opmerkingen voor.  

Argumenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 7: verdeling argumenten naar hoofdgroep per bron 

  

Juryrapport Volkskrant NRC De Groene Parool VN Trouw Kritiek

Lengte in regels 40 39 62 72 53 57 61 57,3

A. Beschri jvend/informatief 11,3% 50,0% 34,7% 38,2% 49,5% 46,5% 48,4% 44,5%

B. Metakri tisch/insti tutioneel 0,0% 0,0% 6,5% 26,4% 10,4% 26,3% 0,0% 11,6%

C. Argumentatief/beoordelend 82,5% 39,7% 52,4% 29,9% 30,7% 20,2% 45,1% 36,3%

D. Overig 6,3% 10,3% 6,5% 5,6% 9,4% 7,0% 6,6% 7,5%
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Juryrapport Volkskrant NRC De Groene Parool VN Trouw Kritiek

1a 19,4% 8,8% 12,8% 17,4% 13,5% 8,8%

1c 7,7% 3,5% 38,5% 3,8% 8,9%

2a 2,6% 0,4%

2b 18,6% 3,8% 3,7%

3a 32,3% 11,5% 2,6% 8,7% 50,0% 12,1%

3b 29,0% 31,9% 2,6% 5,7% 1,9% 7,0%

3c 12,9% 5,1% 5,7% 1,8%

3d 12,8% 2,1%

4a 6,5% 34,6% 12,4% 44,3% 18,8% 11,5% 20,3%

4c 17,7% 3,0%

4d 2,9% 0,5%

4e 7,7% 1,3%

5b 38,5% 7,1% 10,3% 55,7% 21,7% 3,8% 22,9%

5c 7,7% 5,1% 21,7% 8,7% 7,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7.2: verdeling argumenten naar subgroep per bron 

De besprekingen van Zwart als inkt laten een heel verschillend beeld zien. In het juryrapport is heel duidelijk 

de literaire vorm van het werk de doorslaggevende factor van de bekroning geweest. Meer dan de helft van 

de argumenten zijn gericht op de stijl of compositie van het werk. In de recensies spelen deze argumenten 

een kleinere rol, alleen in Trouw vormen deze argumenten de kern van de beoordeling, maar daar spelen 

naast vormgerichte ook duidelijk andere argumenten mee. In het juryrapport is er naast de vorm enkel 

aandacht voor de inhoud en lezer van het werk, maar argumenten gericht op deze aspecten zijn duidelijk in 

de minderheid. In de recensies is opvallend meer aandacht voor lezersgerichte aspecten. In ieder van de 

recensies komen argumenten ten aanzien van de lezer vaker voor dan in het juryrapport. De aandacht gaat 

in de meeste gevallen, met uitzondering van De Groene Amsterdammer, vooral uit naar het emotionele 

effect dat het werk teweegbrengt. Opvallend is dat in het juryrapport geen aandacht is voor argumenten die 

het werk in een bepaalde traditie of in het oeuvre van de auteur plaatsen, terwijl deze argumenten wel - of 

in ieder geval het traditie-argument - in alle recensies voorkomen. In vier van de zes recensies is daarnaast 

aandacht voor de moraal dat uit het werk naar voren komt, terwijl in het in juryrapport geen aandacht voor 

is.  

  Het juryrapport besteedt opvallend meer aandacht aan argumenten en beoordelingen in de 
bespreking dan in de recensies het geval is: daar ligt de nadruk op informatie en beschrijving 
van het werk. Het oordeel van de jury is daarnaast duidelijk vormgericht. Dit aspect komt in 
alle recensies ook voor, maar speelt nergens zo’n grote rol. In de recensies is meer aandacht 
voor lezersgerichte aspecten dan in het juryrapport, en voor het plaatsen van het werk in een 
literaire traditie of het afzetten van het werk tegen eerdere werken van de auteur.  
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4.3.7 1999 – Helden op sokken 

Lengte en verdeling categorieën 

Tabel 10.1: lengte in regels en verdeling categorieën in percentages 

Het juryrapport uit 1999 is 28 regels lang. De gemiddelde lengte van de recensies ligt hier een stuk boven. 

Hoewel de lengte van de recensies onderling verschilt, bestaan ze allemaal uit meer regels dan het 

juryrapport. De recensie in Trouw is met 68 regels de langste bespreking van het werk. In het juryrapport 

bestaan de meeste passages uit argumenten of beoordelende opmerkingen en een kleiner deel wordt gewijd 

aan beschrijving of informatieve opmerkingen. In de recensies is de verdeling van de aandacht verschillend. 

Bij drie van de zes recensies wordt het grootste deel van de bespreking besteed aan argumentatie en 

beoordelende opmerkingen (De Groene Amsterdammer, het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad) net 

zoals in het juryrapport. Bij de overige drie recensies (Trouw, de Volkskrant en het Nederlands Dagblad) 

wordt er juist meer aandacht besteed aan informatie en beschrijvende opmerkingen. Opvallend is dat in alle 

recensies metakritische of institutionele opmerkingen voorkomen terwijl deze niet in het juryrapport 

aanwezig zijn. Daarnaast komen er in de recensies vaker opmerkingen uit Categorie D voor dan in het 

juryrapport.  

Argumenten 

 

Grafiek 8: verdeling argumenten naar hoofdgroep per bron 

  

Juryrapport Trouw Volkskrant De Groene AD NRC Ned. Db. Kri tiek

Lengte in regels 28 68 42 39 32 45 35 43,5

A. Beschri jvend/informatief 42,0% 50,7% 42,5% 30,5% 6,3% 36,7% 47,1% 35,6%

B. Metakri tisch/insti tutioneel 0,0% 2,2% 15,5% 10,3% 10,9% 8,9% 10,0% 9,6%

C. Argumentatief/beoordelend 54,5% 41,2% 32,5% 49,0% 70,3% 45,6% 27,1% 44,3%

D. Overig 3,6% 5,9% 9,5% 10,3% 12,5% 8,9% 15,7% 10,5%

Juryrapport Trouw Volkskrant De Groene AD NRC Ned. Db Kritiek 

Groep 1   5,0%   31,3%   12,5% 18,8% 11,3% 

Groep 2                 

Groep 3 65,3% 42,5% 79,3% 43,1% 65,8% 87,5% 43,8% 60,3% 

Groep 4 8,2% 37,5% 2,4% 19,9% 18,4%   12,5% 15,1% 

Groep 5 26,5% 15,0% 18,3% 5,7% 15,8%   25,0% 13,3% 
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Juryrapport Trouw Volkskrant De Groene AD NRC Ned. Db. Kri tiek

1a 12,5% 18,8% 5,2%

1b 18,5% 3,1%

1c 5,0% 12,8% 2,9%

3a 4,1% 11,3% 1,9% 18,4% 5,3%

3b 57,1% 16,3% 31,7% 21,3% 15,8% 25,0% 43,8% 25,6%

3c 4,1% 15,0% 22,0% 19,9% 15,8% 35,0% 18,0%

3d 25,6% 15,8% 27,5% 11,5%

4a 8,2% 5,0% 2,4% 7,9% 2,6%

4c 27,5% 19,9% 10,5% 12,5% 11,7%

4e 5,0% 0,8%

5a 25,0% 4,2%

5b 26,5% 3,7% 5,7% 15,8% 4,2%

5c 15,0% 14,6% 4,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.2: verdeling argumenten naar subgroep per bron 

In alle besprekingen van het werk, zowel in het juryrapport als in de recensies, zijn de meeste argumenten 

gericht op de vorm van het werk. In het juryrapport, de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en NRC 

Handelsblad maken argumenten uit deze groep zelfs meer dan de helft van de argumentatie uit. Voor het 

juryrapport geldt dat met name de stijl van het werk tot bekroning heeft geleid, en dit argument neemt dan 

ook meer dan de helft van de argumentatie in beslag. In de meeste recensies spelen naast de literaire 

vormgeving ook de illustraties een belangrijke rol. De aandacht hiervoor in het juryrapport is een stuk 

kleiner. Uitzondering hierop vormt de recensie in het Nederlands Dagblad, waar geen aandacht voor de 

illustraties is. Argumenten die gericht zijn op de inhoud van het werk komen in het juryrapport niet voor. Bij 

vier van de zes recensies speelt deze groep argumenten wel een rol, maar de gebruikte argumenten 

verschillen. Hetzelfde geldt voor gebruik van argumenten ten aanzien van de lezer. In het juryrapport wordt 

weinig aandacht geschonken aan lezersgerichte aspecten; bij vier van de zes recensies spelen deze aspecten 

wel een aanzienlijke rol in de beoordeling (Trouw, De Groene Amsterdammer, het Algemeen Dagblad en het 

Nederlands Dagblad). Hoewel het gebruik van deze lezersgerichte argumenten verschillend is, komt in ieder 

van de genoemde recensies het adaptatie-argument voor, terwijl er in het juryrapport geen aandacht voor 

dit aspect is. Argumenten die het werk in een bepaalde traditie plaatsen vullen in het juryrapport ruim een 

kwart van de argumentatie. Dit is in geen van de recensies, in deze mate, het geval. Wel komt dit argument 

voor in de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en het Algemeen Dagblad. Uit dezelfde groep argumenten 

wordt er in een aantal van de recensies nog gebruik gemaakt van het relativiteit- en originaliteitsargument 

(Trouw, de Volkskrant en het Nederlands Dagblad). Ook komen daar in enkele gevallen inhoudsgerichte 

argumenten voor die in het juryrapport afwezig zijn (Trouw, De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en 

Nederlands Dagblad).  

 

  

De vorm van het werk staat in iedere beoordeling centraal. Dit aspect gaat in de recensies 
duidelijk gepaard met argumenten ten aanzien van de lezer of de inhoud. Deze aspecten 

spelen in het juryrapport niet of minimaal mee in de beoordeling. Verder is opvallend dat in de 
recensies veel aandacht uitgaat naar de illustraties, terwijl deze in het rapport minder 
aandacht krijgen. Het juryrapport is daarnaast opvallend korter dan de recensies. 
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Juryrapport Volkskrant VN NRC Parool Trouw De Groene Kritiek 

Groep 1 27,3% 50,0% 62,2% 71,4% 66,7% 61,3% 23,1% 55,8% 

Groep 2             4,6% 0,8% 

Groep 3 9,1% 30,8%   11,4%   9,7% 16,9% 11,5% 

Groep 4 63,6% 19,2% 10,8% 5,7% 33,3% 29,0% 32,3% 21,7% 

Groep 5     27,0% 11,4%     23,1% 10,3% 
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Verdeling argumenten naar hoofdgroep 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

Juryrappport Volkskrant VN NRC Parool Trouw De Groene Kritiek

Lengte in regels 26 53 55 90 36 64 177 71,6

A. Beschri jvend/informatief 67,3% 63,5% 63,2% 71,7% 71,5% 59,4% 51,4% 63,4%

B. Metakri tisch/insti tutioneel 0,0% 0,0% 4,5% 1,7% 6,9% 4,7% 6,5% 4,1%

C. Argumentatief/beoordelend 28,8% 25,2% 23,2% 22,2% 10,4% 29,7% 39,8% 25,1%

D. Overig 3,8% 11,3% 9,1% 4,4% 11,1% 6,3% 2,3% 7,4%

4.3.8 2000 – Voor altijd samen, amen 

Lengte en verdeling categorieën 

 

 

 

 

Tabel 9.1: lengte in regels en verdeling categorieën in percentages 

Het rapport waarin de jury in 2000 haar oordeel uitsprak was 26 regels lang. Hoewel alle recensies langer 

zijn dan het juryrapport is er onderling veel verschil: de kortste recensie is 36 regels en de langste 177 

regels. In het juryrapport is meer dan de helft van de zinnen informatief of beschrijvend van aard; dit is in 

alle recensies ook het geval. Ook het percentage van het juryrapport dat aan argumenten of beoordelende 

opmerkingen is besteed is vergelijkbaar met de recensies. Het enige opvallende verschil tussen het 

juryrapport en de recensies is dat in laatstgenoemde in vijf gevallen metakritische of institutionele 

opmerkingen voorkomen (met uitzondering van de Volkskrant) en deze in het juryrapport afwezig zijn. 

Argumenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 9: verdeling argumenten naar hoofdgroep per bron 
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Juryrapport Volkskrant VN NRC Parool Trouw De Groene Kri tiek

1a 13,6% 23,1% 62,2% 12,9% 3,1% 16,9%

1b 13,6% 26,9% 54,3% 66,7% 48,4% 32,7%

1c 17,1% 20,0% 6,2%

2a 4,6% 0,8%

3a 15,4% 5,7% 6,5% 12,3% 6,7%

3b 9,1% 15,4% 5,7% 3,2% 4,6% 4,8%

4a 9,1% 19,2% 10,8% 5,7% 33,3% 20,0% 14,8%

4b 12,9% 2,2%

4c 16,1% 2,7%

4d 54,5%

4e 12,3% 2,1%

5c 27,0% 11,4% 23,1% 10,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.2: verdeling argumenten naar subgroep per bron 

In het juryrapport nemen argumenten gericht op de lezer meer dan de helft van de argumentatie in. De 

beoordeling is dan ook vooral lezersgericht met daarnaast aandacht voor inhoudsaspecten. Argumenten ten 

aanzien van de stijl spelen slechts een kleine rol. Reden tot bekroning lijkt vooral de verrijking van de lezer 

op gebied van kennis en ervaring. Opvallend is dat dit argument in geen van de recensies voorkomt. In de 

recensies zijn het vooral de inhoudsgerichte aspecten die een belangrijke rol in de bespreking en beoordeling 

spelen (met uitzondering van De Groene Amsterdammer). Het gebruik van de argumenten en oordelen 

verschilt echter onderling. Hoewel het afspiegelingsargument bij vier van de zes recensies een belangrijke rol 

speelt, en dit argument in alle gevallen vaker voorkomt dan in het juryrapport, oordeelt Trouw zeer negatief 

over dit aspect. Het thematisch argument komt ook in vier van de zes recensies voor: de Volkskrant, Vrij 

Nederland, Trouw en De Groene Amsterdammer, waarbij het in de eerste twee genoemde recensies een 

prominente rol in de beoordeling inneemt. Verder komt in twee van de zes recensies nog het morele 

argument voor, wat in het juryrapport ontbreekt. Aandacht voor de literaire vormgeving is er wel in het 

juryrapport, maar speelt duidelijke een ondergeschikte rol. Ook in de recensies vormt deze nergens het 

belangrijkste aspect van de beoordeling, maar wanneer dit aspect wordt besproken, zoals in de Volkskrant, 

NRC Handelsblad, Trouw en De Groene Amsterdammer het geval is, is er naast de stijl óók aandacht voor de 

compositie, terwijl deze in het juryrapport niet wordt besproken. Daarnaast spelen literaire aspecten in al 

deze gevallen een grotere rol bij beoordeling dan in het juryrapport, zeker in het geval van de Volkskrant. 

Zoals als genoemd speelt het belangrijkste motief voor de bekroning, dat het boek de lezer iets leert, in geen 

van de recensies een rol. Wel is er in iedere recensie aandacht voor (andere) lezersgerichte aspecten. Zo 

komt het emotionele argument, dat ook in het juryrapport voorkomt, in iedere recensie (behalve in Trouw) 

voor. In de Volkskrant, Het Parool en De Groene Amsterdammer speelt dit zelfs een belangrijke rol. 

Opvallend is dat alleen in Trouw identificatie- en adaptatie-argumenten voorkomen en deze gebruikt worden 

om negatief te oordelen. Daarnaast speelt in drie van de zes recensies het relativiteitsargument een rol, wat 

in het juryrapport niet wordt gebruikt.  

Opvallend is dat het juryrapport een stuk korter is dan de recensies. Wel is de verdeling van de 
categorieën vrijwel gelijk. Het oordeel van de jury is vooral gebaseerd op het vormingsaspect. 
Dit komt nergens in de recensies voor. In de recensies lijkt de nadruk te liggen op de inhoud, 
hoewel deze ook in het juryrapport een belangrijke rol speelt. Vormingsaspecten spelen in 
beide gevallen een ondergeschikte rol aan inhoud of lezer.  
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4.4 Algemene patronen en variaties in het oordelen  

In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden een algemeen beeld te schetsen van de in voorgaande hoofdstukken 

gepresenteerde gegevens over de beoordelingen door de Griffeljury en de dag- en weekbladkritiek. Welk 

beeld kan er worden geschetst van de rapporten van de Griffeljury en de recensies: van de lengte, de 

verdeling van de categorieën en het gebruik van de argumenten? Is er een patroon te ontdekken in de 

analyse van negen jaar recensies en juryrapporten? In dit hoofdstuk wordt van beide instituties een 

algemeen beeld geschetst. In hoofdstuk vijf zullen deze resultaten worden geïnterpreteerd in het licht van de 

theorie en geef ik antwoord op de hoofdvraag.  

4.4.1 De Griffeljury   

Na de analyse van negen jaar juryrapporten is er een algemeen beeld te schetsen van de manier van 

oordelen door de Griffeljury. In bijlage 2 is de gemiddelde lengte, de verdeling van de soort opmerkingen en 

het gebruik van de argumenten te zien. De gemiddelde lengte van een juryrapport is 51 regels. Opvallend is 

dat er een soort golfbeweging te zien is in de lengte van de rapporten: tot en met 1996 neemt de lengte toe, 

daarna neemt de lengte aanzienlijk af. Belangrijk voor mijn interpretatie van de juryrapporten is de verdeling 

van de soort opmerkingen die er voorkomen in de rapporten. Deze is bepaald aan de hand van de lengte. In 

de juryrapporten wordt de meeste aandacht besteed aan het geven van oordelen en het onderbouwen van 

deze oordelen aan de hand van argumenten. Gemiddeld bestaat 57,1% van het rapport uit argumenten of 

beoordelende opmerkingen. Het enige jaar waarin hiervan wordt afgeweken, is 2000. Toen bestond slechts 

28,8% uit argumenten of beoordelende opmerkingen en nam deze categorie minder ruimte in beslag dan 

categorie A. Gemiddeld wordt er echter minder aandacht besteed aan beschrijving van het bekroonde werk 

of het geven van (achtergrond)informatie (34,8%). Wanneer er opmerkingen uit categorie A. voorkomen 

betreffen deze meestal inhoudsbeschrijvingen, bibliografische gegevens of citaten. Er wordt niet veel 

achtergrondinformatie over de auteur, illustrator of uitgeverij gegeven en ook komen er nauwelijks 

leeftijdsaanduidingen voor. Metatextuele opmerkingen komen in de juryrapporten nooit voor. Daarnaast 

maakt de jury weinig tot geen opmerkingen waarbij iets wordt gezegd over (jeugd)literatuurkritiek of over 

jeugdliteratuur in het algemeen (2,7%). Wanneer dit wel gebeurt zijn de opmerking meestal beschrijvend 

van aard. Indien het een beoordelende opmerking betreft heeft deze opmerking altijd betrekking op de 

werkwijze van de jury en op de vraag welke overwegingen er wel of niet thuishoren in een juryrapport.  

  De gebruikte argumenten laten zien dat het oordeel van de Griffeljury over de periode van negen 

jaar voornamelijk vormgericht is (42,4%). Hierbij ligt de nadruk absoluut op de stijl van het werk: het 

stilistische argument wordt als enige argument ieder jaar gebruikt in het juryrapport (24,3%). Daarnaast is 

er veel aandacht voor de compositie (13,8%). Het zijn dus vooral literaire argumenten die gebruikt worden 

om het oordeel ten aanzien van het werk te onderbouwen. De bekroonde werken worden bijna nooit 

beoordeeld aan de hand van illustraties of lay-out, de literaire vorm is voor de jury duidelijk meer van 

belang. Alleen in 1992 en 1998 werd er relatief veel aandacht aan de illustraties besteed. Opmerkelijk is 

verder dat er in de jaren waarin de aandacht voor de vormgeving het minste is (1997 en 2000) er opvallend 

veel aandacht aan lezersgerichte aspecten wordt besteed.    

  Tevens worden de bekroonde boeken bijna altijd beoordeeld aan de hand van het thema (16,6%); 

een goed, mooi of origineel thema lijkt een vereiste voor bekroning. Slechts in één jaar, te weten 1999, 
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speelde het thema niet mee in de beoordeling van het werk. Dat jaar was er ook voor de overige 

inhoudselementen geen aandacht maar voor de stijl van het werk des te meer, ruim 57%. Een juiste 

afspiegeling van de werkelijkheid lijkt daarentegen geen grote rol te spelen in de beoordelingscriteria van de 

jury. Het afspiegelingsargument komt amper voor (3,8%) en wordt daarnaast een aantal keer negatief 

waarderend gebruikt. Het wordt gewaardeerd dat de werkelijkheid niet waarheidsgetrouw wordt 

weergegeven. Ook de morele strekking, de boodschap die uit het werk naar voren komt, lijkt voor de jury 

geen element te zijn dat als voorwaarde voor bekroning geldt. Het argument werd slechts één jaar, in 1997, 

gebruikt.   

 De juryrapporten zijn niet alleen maar vorm- en inhoudsgericht, er is ook met enige regelmaat 

aandacht voor lezersgerichte aspecten (15,4%). Dit betreft doorgaans de leeservaring (4,6%) waarbij er stil 

wordt gestaan bij de emoties die het werk oproept bij de lezer. Het gaat in bijna alle gevallen om de 

gevoelens van de jury. Ze verplaatsten zich niet in de emoties die het werk bij de beoogde lezer op zal 

roepen. Dit hangt samen met het beperkte gebruik van het identificatie- (1,6%) en adaptatie-argument 

(2,1%). Er wordt bijna nooit stil gestaan bij de identificatiemogelijkheden voor kinderen of de 

moeilijkheidsgraad van een werk. Dit blijkt ook uit het feit dat in 1996 een werk dat in principe voor 

volwassenen was uitgegeven, toch bekroond werd. Het vormingsargument, waarbij gewaardeerd wordt dat 

het boek de lezer iets leert, wordt slechts in twee jaar gebruikt als onderdeel van de bekroning. Het relatief 

hoge gemiddelde cijfer van dit argument (6,9%) wordt veroorzaakt door het laatste jaar waarin, in 

vergelijking met eerdere jaren, extreem veel nadruk op dit aspect in het juryrapport wordt gelegd. Het hoge 

percentage wordt hier nog eens versterkt omdat slechts 28,8% van het juryrapport uit argumenten of 

beoordelende opmerkingen bestaat. Van deze 5,5 regels worden er 3 gewijd aan het vormingsargument, wat 

meer dan de helft van de argumentatie uitmaakt (54,5%). In dit licht moet ook het gemiddelde cijfer van de 

lezersgerichte argumenten worden bekeken. In de overige jaren (1992 t/m 1999) vullen lezersgerichte 

argumenten gemiddeld slechts 9,4% van de argumentatie. Wel is opvallend dat deze argumenten vanaf 

1996 frequenter en gevarieerder worden gebruikt. Zoals al genoemd is het daarnaast opmerkelijk dat in de 

jaren met het hoogste percentage lezersgerichte argumenten, 1997 en 2000, de aandacht voor de stijl van 

het werk merkbaar minder is.  

 Ook worden de bekroonde werken vaak afgezet tegen of vergeleken met andere werken. Zo wordt 

originaliteit (7,5%) in een werk gewaardeerd maar wordt er ook vaak geoordeeld door het werk in een 

bepaalde traditie te plaatsen (10,4%). Hierbij wordt zowel het aansluiten bij, als het toevoegen van nieuwe 

elementen aan een bepaalde literaire traditie gewaardeerd. Het argument dat een werk goed of slecht is in 

relatie tot andere werken (van de auteur) speelt niet of nauwelijks mee in de juryrapporten (0,8%). Het feit 

dat de jury vaak aandacht besteedt aan de literaire traditie en in sommige jaren duidelijk het verband met 

volwassenenliteratuur of -auteurs legt om een werk te beoordelen (zoals Slauerhoff en Nijhoff) lijkt aan te 

sluiten bij het beoordelen van de werken aan de hand van voornamelijk literaire argumenten. 

 

4.4.2 Dag- en weekbladkritiek 

Het onderscheiden van een bepaalde trend in de manier van oordelen door de dag- en weekbladkritiek is 

moeilijker. Uit voorgaand hoofdstuk (4.3) bleek al dat er onderling vaak (grote) verschillen bestaan tussen 

de recensies ten aanzien van de gebruikte argumenten (zie bijlage 3). Omdat het doel van dit onderzoek is 

om overeenkomsten of verschillen te benoemen in het oordelen van de jury enerzijds en de dag- en 
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weekbladkritiek anderzijds, is er een poging gedaan met gemiddelden te werken. In bijlage 3 zijn de 

gemiddelde percentages per bron en van de recensies in totaal te zien. Om deze gegevens te kunnen 

nuanceren en grote onderlinge verschillen duidelijk te maken, is er daarnaast in bijlage 4 een tabel met alle 

gegevens per bron afgebeeld. Hieronder staan ook de namen van de critici vermeld van wie de recensie 

afkomstig is. Wanneer er sterke afwijkingen te zien zijn van de gemiddelden zal ik er melding van maken en 

kijk ik of er sprake van een patroon is. Aan de hand hiervan zal worden geprobeerd een trend te ontwaren in 

de manier van oordelen door de literaire kritiek.   

 De gemiddelde lengte van de recensies is 51,8 regels. In de twee weekbladen (Vrij Nederland en De 

Groene Amsterdammer) en Trouw verschenen de langste besprekingen. Van de recensies worden gemiddeld 

de meeste opmerkingen gebruikt voor het geven van beschrijvingen en (achtergrond)informatie over het 

gerecenseerde werk (44,1%). Doorgaans betreft het een inhoudsbeschrijving van het werk, af en toe 

aangevuld met citaten. Daarnaast wordt er veel achtergrondinformatie over de auteur of illustrator gegeven. 

Bibliografische gegevens, metatextuele informatie of leeftijdsaanduidingen komen ook voor, maar beduidend 

minder vaak. Het gedeelte van de recensies dat besteed wordt aan het geven van een oordeel of 

argumenten is kleiner. Gemiddeld bestaat 39,2% van een recensie uit zulke opmerkingen. Alleen in de 

recensies uit het Algemeen Dagblad (zie bijlage 4.2) wordt meer aandacht besteed aan het geven van 

argumenten en beoordelende opmerkingen en minder aan beschrijvingen. Dit geldt voor zowel Joke Linders 

als Aukje Holtrop, die beide voor deze krant schreven. In de jaren dat Aukje Holtrop voor Vrij Nederland 

schreef (1993, 1998 en 2000) besteedde ze het eerste jaar óók meer aandacht aan de argumentatie (zie 

bijlage 4.3). De laatste twee jaren is deze verhouding echter omgekeerd en besteedt ze (vergeleken met 

haar recensies uit 1993 en 1994) verrassend weinig aandacht aan de argumentatie. Daarnaast is Marjoleine 

de Vos (NRC Handelsblad) de enige recensent die consequent meer aandacht besteedt aan argumentatie en 

beoordelingen (zie bijlage 4.6).  Verder bestaat gemiddeld 10,7% van de recensie uit opmerkingen uit 

categorie D. Het gaat hierbij om inleidende of verbindende zinnen. Ook komen er met enige regelmaat 

metakritische of institutionele opmerkingen voor (6%). Opvallend is dat deze percentages voor de dagbladen 

ongeveer gelijk liggen, terwijl in de weekbladen (Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer) vaker 

institutionele en metakritische opmerkingen voorkomen.  

 Uit het gebruik van de argumenten (zie bijlage 3) komt naar voren dat in de meeste recensies de 

boeken voornamelijk worden beoordeeld op de vorm (33,1%). De literaire vormgeving is hierbij het 

belangrijkste aspect van de beoordeling (20,5%). Hierbij krijgt de stijl van het werk iets meer aandacht 

(11,5%) dan de compositie (9,0%). Daarnaast spelen absoluut ook de illustraties en de lay-out van het werk 

een belangrijke rol (12,6%). Een uitzondering hierop wordt gevormd door de recensies van Aukje Holtrop, 

die de boeken niet of nauwelijks op vormgerichte aspecten beoordeeld. Vorm, en dan met name de stijl en 

illustraties, lijken voor Aukje Holtrop, die in deze periode voor Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad 

recenseert, niet of minder belangrijk (zie bijlage 4.2 en 4.3). Ook de recensies in Het Parool (bijlage 4.5) 

lijken een uitzondering op bovenstaande te vormen: stijl (2,4%) en compositie (5,2%) zijn daar nauwelijks 

onderwerp van bespreking. Dit verschil lijkt vooral veroorzaakt te worden door Ingrid Brouwer, die daar voor 

een periode van drie jaar de recensies verzorgde. Zij besteedt geen aandacht aan de stijl van het werk en 

nauwelijks aan de compositie en illustraties. Hetzelfde geldt voor Mark Moorman, die één recensie voor het 

blad schreef en hierin geen enkele keer de vorm van het werk aanstipt. Dat het gemiddelde van deze groep 

argumenten in Het Parool niet extreem afwijkt van het gemiddelde, komt doordat Catherine Houts wel 

aandacht aan alle drie de vormgerichte aspecten besteedt. Opvallend is dat zowel in Het Parool als in het 
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Algemeen Dagblad het oordeel voornamelijk wordt onderbouwd door argumenten uit Groep 5.   

  Naast de vorm speelt ook de inhoud van het gerecenseerde werk een belangrijke rol in de 

beoordelingen. Met name het thema (13,3%) van een werk en de mate van afspiegeling (8,7%) worden 

frequent besproken. Een goed, mooi of origineel thema lijkt voor veel recensenten een belangrijk criterium 

om tot een positief oordeel te komen, net zoals een juiste afspiegeling van de werkelijkheid. Wederom 

wijken de recensies in Vrij Nederland van Aukje Holtrop hier van af, voornamelijk op het punt van de 

werkelijkheidsweergave (bijlage 4.3). De afspiegeling van de werkelijkheid is geen enkele keer onderwerp 

van beoordeling. In de recensie die Aukje Holtrop voor het Algemeen Dagblad schreef, maakt dit aspect wel 

34,9% van de argumentatie uit. Hier wordt het argument echter negatief waarderend gebruikt: voor Aukje 

Holtrop geldt een juiste weergave van de werkelijkheid dus niet als voorwaarde. Ook in de enige recensie uit 

het Nederlands Dagblad wordt dit aspect niet genoemd, maar aangezien in dit blad en van deze recensent 

maar één recensies is verschenen, kan hier niet van een consequente afwijking worden gesproken. Selma 

Niewold is een van de weinige recensenten die geen enkele aandacht aan het thema besteedt (0%, bijlage 

4.1). Daarnaast lijken ook de recensies die geschreven zijn door Ingrid Brouwer voor Het Parool, niet of 

nauwelijks op inhoudsaspecten in te gaan (bijlage 4.5). Het thema en de mate van afspiegeling zijn voor 

haar niet van belang bij het onderbouwen van haar oordeel. Dat Het Parool gemiddeld toch aardig scoort, 

komt door de recensie van Mark Moorman die grote nadruk op het afspiegelingsaspect legt (66,7%). Van de 

inhoudsgerichte aspecten komen verder het morele en abstraheringsargument in een aantal recensies voor, 

maar deze nemen gemiddeld slechts 3,1% en 1,6% van de argumentatie in beslag en hebben niet zo’n 

gewicht dat dit voor de recensenten als voorwaarde voor of teken van een goed boek geldt.   

  Argumenten ten aanzien van de lezer of leeservaring komen daarentegen wel vaak in de recensies 

voor (18,6%). Vooral het emotionele effect dat een boek teweegbrengt (11,3%) en de mate van adaptatie 

(5,4%) spelen voor veel recensenten een rol in de beoordeling. Het emotionele argument komt vrij frequent 

voor in de beoordelingen en lijkt samen met stijl en thema één van de belangrijkste aspecten in de recensies 

te zijn. Lieke van Duin, Selma Niewold en Aukje Holtrop (bijlage 4.1, 4.2, 4.3 en 4.7) besteden consequent 

aandacht aan dit aspect in hun recensies. Daarnaast besteedt ook Ingrid Brouwer een groot deel van haar 

argumentatie aan dit onderwerp. Opvallend is hierbij dat een aantal recensenten zich duidelijk verplaatsen in 

de beoogde lezer en vanuit hun belevingswereld proberen te oordelen. Ook de moeilijkheidsgraad van een 

werk lijkt voor veel recensenten belangrijk. Hier moet wel bij worden opgemerkt dat dit argument niet alleen 

positief waarderend wordt gebruikt: in sommige gevallen wordt aangegeven dat het boek moeilijk voor 

kinderen kan zijn zonder dat dit leidt tot een negatieve beoordeling. Dit geldt zeker voor de recensies van 

Bregje Boonstra en Ingrid Brouwer. Zij besteden niet altijd aandacht aan de mate van adaptatie, maar 

wanneer dit gebeurt is hun houding negatief waarderend: aanpassing aan het niveau van kinderen is geen 

vereiste. Anderzijds is dit aspect voor sommige recensenten juist reden om een werk negatief te beoordelen. 

Het vormende effect van een boek lijkt voor de recensenten geen aspect waarop frequent wordt beoordeeld: 

het feit dat een boek kinderen iets leert is nauwelijks onderwerp van bespreking.  

 Een argument dat vaak, en door iedere recensent gebruikt wordt is het relativiteitsargument. Dit 

neemt gemiddeld 10,0% van de argumentatie in beslag. De recensenten zetten het gerecenseerde werk 

vaak af tegen ander werk van de auteur en beoordelen het werk aan de hand van deze vergelijking. Ook 

wordt het werk wel eens vergeleken met andere auteurs of werken, maar de nadruk ligt op eerder werk van 

de gerecenseerde auteur. De enige recensent die hier van af wijkt is Marjoleine de Vos (bijlage 4.6). In de 

vier jaar dat zij voor NRC Handelsblad recenseert, beoordeelt ze geen enkele keer aan de hand van een 
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vergelijking. Daarnaast lijkt originaliteit (4,2%) een aanzienlijke rol in de recensies te spelen. Dit argument 

komt echter niet heel frequent voor, maar een aantal keer in zo’n hoog percentage dat het een enigszins 

vertekend beeld oplevert.  
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5. Conclusie 

In de volwassenenliteratuur wordt er door velen een grote rol toegeschreven aan de journalistieke kritiek  

in de beeldvorming over literatuur. Volgens Van Rees (1983, 1985), Janssen (1994) en zoals uit  

onderzoek van Rosengren (1987) en Verdaasdonk (1983, 1985) naar voren komt, gaat aandacht  

van essayistische en academische literatuurbeschouwers vooral uit naar werk van auteurs die in de 

journalistieke kritiek een prominente rol hebben gespeeld en positief zijn ontvangen. Titels die bij 

verschijning weinig recensies ontvingen worden minder besproken door de essayistische en academische 

kritiek. Overige instituties, waaronder literaire jury’s, zouden de bepalende rol van de journalistieke kritiek 

alleen kunnen bevestigen. Volgens Van Rees (1988) vindt in de jeugdliteratuurkritiek op dezelfde manier 

consensusvorming plaats: eenstemmigheid in de journalistieke kritiek zou op deze manier bepalend zijn voor 

de keuzes van literaire jury’s. Ook Janssen (1988) merkt op dat de keuzes en oordelen van  

de jeugdliteratuurkritiek niet zonder effect blijven en dat het niet waarschijnlijk zal zijn dat een jury een  

prijs zal toekennen aan een auteur wiens werk niet of uitsluitend negatief door de jeugdliteratuurkritiek  

besproken is (26).  

     Van Lierop-Debrauwer (2004) meent echter dat het proces van consensusvorming in de 

jeugdliteratuurkritiek in minder sterke mate optreedt omdat hier vanuit verschillende rollen over literatuur 

wordt geoordeeld. Doel van deze scriptie was om te bepalen hoe zowel de literaire dag- en weekbladkritiek 

als de Griffeljury oordeelt en te achterhalen vanuit welke rol en literatuuropvatting zij kritiek bedrijven. 

Tevens was de vraag hoe deze twee instituties zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dit om een eerste 

aanzet te geven naar onderzoek over bovenstaande kwestie. In deze conclusie zullen de resultaten naast 

elkaar gezet worden en antwoord worden gegeven op deze vraag. 

 

Verschillen en overeenkomsten tussen beide instituties 

Alvorens een uitspraak te doen over het soort kritiek dat door beide instituties wordt gebezigd en de 

verschillen tussen beide te benoemen, moet er worden opgemerkt dat in de behandelde theorieën door o.a. 

Van Rees en Janssen constant over één institutie - de journalistieke kritiek - wordt gesproken. Volgens Van 

Rees (1985) bouwt deze institutie een eenduidig beeld op over de reputatie van een tekst of auteur en vormt 

zij zo de basis voor de essayistische en academische kritiek. Ook Janssen (1994) benadrukt dat recensenten 

goed nota nemen van elkaars werk, waarbij oordelen op elkaar afgestemd worden om op deze manier tot 

eenstemmigheid te komen (26).  

  In voorgaande hoofdstukken is echter duidelijk geworden dat er van een samenhangende kritiek, 

zoals die door de dag- en weekbladkritiek als geheel wordt uitgedragen, geen sprake is. Allereerst is er niet 

te spreken van enige continuïteit voor wat betreft de recensenten, de dag- en weekbladen waarvoor zij 

schreven en de aandacht hierin voor de bekroonde boeken. Zoals in tabel 3 te zien is, schreven in totaal 

vijftien verschillende recensenten over de bekroonde boeken. Het merendeel van hen (negen) deed dit 

slechts één keer. Vier van hen – Lieke van Duin, Bregje Boonstra, Marjoleine de Vos en Aukje Holtrop - 

schreven met enige regelmaat recensies over de bekroonde boeken, maar zij deden dit niet altijd voor 

hetzelfde dag- of weekblad. Er is daarnaast, gedurende de onderzochte periode, verloop zichtbaar onder de 

recensenten en de verschillende bladen waarvoor zij schreven. Tevens is er in geen enkele van de 

bestudeerde dag- of weekbladen consequent aandacht voor de bekroonde boeken geweest (zie tabel 2). 
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Bovendien zijn er ook, voor wat betreft de inhoud van de recensies, grote onderlinge verschillen zichtbaar. 

Zo is de keuze voor de indeling van de recensies – tussen het geven van informatie of argumentatie – niet 

bij iedere recensent dezelfde. Waar bijvoorbeeld gemiddeld de meeste aandacht wordt besteed aan het 

geven van informatie, gaat bij Marjoleine de Vos (NRC Handelsblad) en bij beide recensenten van het 

Algemeen Dagblad, de meeste aandacht uit naar de beoordeling van het werk en de onderbouwing hiervan 

door middel van argumenten. Tevens blijken de gebruikte argumenten voor de onderbouwing van het 

oordeel onderling sterk verschillend te zijn (zie bijlage 3). Hoewel over het algemeen vormgerichte 

argumenten het meest gebruikt worden, geldt dit bijvoorbeeld niet voor Aukje Holtrop (Vrij Nederland en 

Algemeen Dagblad) of de recensies in Het Parool die door Ingrid Brouwer of Mark Moorman zijn geschreven.   

Hoewel er onder de recensenten dus niet altijd eenstemmigheid heerst over de indeling van de recensies en 

de criteria aan de hand waarvan de werken beoordeeld dienen te worden, zijn er op basis van de 

gemiddelden toch een aantal algemene overeenkomsten en verschillen op te merken tussen de dag- en 

weekbladkritiek en de Griffeljury.  

  Allereerst is er een duidelijk verschil zichtbaar in de aandacht die er in de besprekingen uitgaat naar 

ofwel het geven van informatie en beschrijvingen, dan wel het geven van argumenten en beoordelingen. De 

Griffeljury legt in haar rapporten de nadruk op het geven van een oordeel en de onderbouwing hiervan door 

middel van argumenten. Gemiddeld wordt meer dan de helft van een rapport hieraan besteed (57,1%). Het 

zwaartepunt in de recensies ligt echter op het geven van informatie en beschrijvingen van het boek (44,8%). 

Vergeleken met de juryrapporten wordt er maar weinig aandacht aan beoordeling en argumentatie besteed 

(39,2%). Tevens worden er in de recensies meer metakritische of institutionele opmerkingen gemaakt en 

komen er vaker inleidende of verbindende zinnen voor dan in de juryrapporten het geval is.   

  Op het gebied van de argumentatie zijn zowel verschillen als overeenkomsten aan te wijzen. Voor 

zowel de Griffeljury als de dag- en weekbladkritiek geldt dat de bekroonde en gerecenseerde werken in de 

eerste plaats worden beoordeeld aan de hand van vormgerichte argumenten. De mate waarin dit gebeurt, 

verschilt alleen nogal. Tevens lopen de gehanteerde vormgerichte argumenten sterk uiteen. Zoals in bijlage 

2 zichtbaar is, ligt de nadruk in de juryrapporten op bespreking van de stijl en de compositie van het werk, 

waarmee vooral aandacht aan de literaire aspecten van een boek besteed wordt. Voor de dag- en 

weekbladkritiek geldt dat niet alleen deze literaire aspecten belangrijk zijn, maar ook de illustraties en de 

samenhang tussen tekst en beeld in belangrijke mate het oordeel over het gerecenseerde werk bepalen. 

Opvallend is dat deze elementen in de bekroningen van de Griffeljury een veel minder prominente rol spelen. 

Zo gaat er in de recensies die verschenen zijn over Nachtverhaal (1993) veel aandacht uit naar de 

beoordeling van de illustraties. De mening van de recensenten over dit boek wordt voor een groot deel dus 

gevormd door de kwaliteit van deze illustraties. In het juryrapport over hetzelfde boek wordt echter geen 

enkele aandacht besteed aan dit element. De Griffeljury legt de nadruk juist op de bespreking van stilistische 

en compositorische aspecten. De stijl van een werk bepaalt gemiddeld voor 24,3% het oordeel van de jury, 

terwijl dit gemiddelde in de recensies maar op 11,5% ligt.   

 Daarnaast varieert ook de hoeveelheid aandacht voor lezersgerichte aspecten tussen beide 

instituties. Argumenten ten aanzien van de leeservaring komen in de recensies frequent voor (zie bijlage 3). 

Er is voornamelijk aandacht voor het emotionele effect dat een werk teweegbrengt maar er worden 

daarnaast ook uitspraken gedaan over de mate van adaptatie. In de juryrapporten wordt bij de 
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onderbouwing van het oordeel veel minder rekening gehouden met het leesniveau van de beoogde 

lezersgroep. Tevens is er minder aandacht voor de emoties die het bekroonde werk bij de lezer oproept.  

Wel is er in de besprekingen van zowel de Griffeljury als de dag- en weekbladkritiek aandacht voor 

inhoudelijke elementen. In beide gevallen betreft het vooral het thema dat meespeelt in de beoordeling. Bij 

een groot deel van de recensies wordt daarnaast nog het afspiegelingsargument gebruikt.   

 Een opvallend verschil is er verder zichtbaar in de vergelijking die er met andere literaire werken 

wordt getrokken door beide instituties. De jury plaatst de bekroonde werken graag in een literaire traditie: 

ze beoordelen het werk op grond van het aansluiten bij, of het toevoegeven van nieuwe elementen aan een 

bepaalde traditie. In de dag- en weekbladkritiek worden de gerecenseerde werken vaak juist beoordeeld aan 

de hand van het oeuvre van de besproken auteur. Een boek is goed in relatie tot of in vergelijking met 

eerdere werken van dezelfde auteur. 

 

Literatuuropvatting en soort kritiek 

Zoals uit de besproken theorie duidelijk is geworden, doet een criticus, evenals een literaire jury, zijn of haar 

uitspraken altijd aan de hand van bepaalde literatuuropvattingen. Critici grijpen terug op hun 

literatuuropvatting om hun oordeel te verwoorden en onderbouwen (Van Rees en Dorleijn 193 – 3). Abrams 

(1971) onderscheidt vier soorten literatuuropvattingen: de mimetische, pragmatische, autonomistische en 

expressieve literatuuropvatting. Verbonden met deze opvattingen over de functie van literatuur, zijn er in de 

kinder- en jeugdliteratuur een aantal benaderingen te onderscheiden: de esthetische, de pedagogische en de 

zuiver literaire benadering (De Vries 1989, 1990a). Het is mogelijk om aan de hand van gebruikte 

argumenten de literatuuropvatting van een criticus of jury te achterhalen.   

  Zoals uit onderzoek naar voren is gekomen, lag zowel in de recensies, als in de juryrapporten de 

nadruk op de vorm van het werk. Het gebruik van veel vormgerichte argumenten wijst op het (impliciet) 

hanteren van een autonomistische literatuuropvatting (Boonstra 1979 – 248). Vanuit deze 

literatuuropvatting wordt een boek of kunstwerk als autonoom object beoordeeld en ligt in de kritiek de 

nadruk op vorm, stijl en structuur.  

  In het geval van de recensies wordt er echter niet vanuit een zuiver literaire benadering geoordeeld 

zoals deze door De Vries (1990a) wordt beschreven. In dat geval zouden argumenten ten aanzien van de 

literaire vormgeving enkel gebruikt worden om de literaire kwaliteit als zodanig te beoordelen, zonder 

rekening met de beoogde lezer te houden (286). Zoals vermeld spelen bij de dag- en weekbladkritiek naast 

de literaire aspecten ook de illustraties een grote rol en komen er bovendien met enige regelmaat 

argumenten ten aanzien van de inhoud en de lezer voor. Wanneer in een beoordeling argumenten gebruikt 

worden om de relatie tussen werk en lezer te beschrijven, duidt dit op een pragmatische literatuuropvatting. 

Vanuit een pragmatische literatuuropvatting zijn er in de kinder- en jeugdliteratuur twee verschillende 

benaderingen mogelijk: de esthetisch-psychologische of de pedagogische benadering. In de dag- en 

weekbladkritiek worden de besproken werken voornamelijk bezien vanuit een esthetisch-psychologische 

benadering. In deze benadering van kinder- en jeugdliteratuur gaat men er van uit dat het kind mag 

genieten van schoonheid, maar het boek wel aan moet sluiten bij de cognitieve en emotionele horizon van de 

beoogde lezer (Ibidem). Het veelvuldige gebruik van het emotionele en adaptatie-argument in de recensies 

bevestigt dit beeld. Argumenten die er op wijzen dat het jeugdboek wordt gezien als een middel in de 

opvoeding en als voorbeeld moet dienen, waar in de pedagogische benadering vanuit wordt gegaan, zoals 



Masterscriptie         Ezra Homan 
 

99 
 

het vormings- of morele argument, zijn nauwelijks aanwezig in de onderzochte recensies.   

  De rol die de recensenten lijken aan te nemen is die van voorlichter of bemiddelaar. Er wordt door 

hen gewezen op goede en leuke boeken waarbij zowel psychologische als literaire aspecten centraal staan. 

De recensenten lijken zich bewust te zijn van het feit dat ze, behalve het geven van een mening hierbij ook 

rekening dienen te houden met de lezer van de recensie, de directe bemiddelaar. De rol als voorlichter of 

bemiddelaar die ze hiermee uitdragen wordt benadrukt door het gegeven dat in de recensies het 

zwaartepunt ligt op het geven van informatie en beschrijvingen van het boek. Ook het hoge percentage dat 

gevonden is bij het relativiteitsargument kan een uiting van hun rol zijn. Door middel van het 

relativiteitsargument wordt indirect veel informatie aan de directe beoordelaar gegeven: wanneer een kind 

(de beoogde lezer) eerder werk van de besproken auteur waardeerde en het gerecenseerde werk hierbij 

aansluit is dit een praktisch gegeven op grond waarvan een boek door de directe bemiddelaar geselecteerd 

kan worden.  

In de rapporten van de Griffeljury ligt de nadruk op het geven van een oordeel en de onderbouwing hiervan 

met argumenten. De Griffeljury neemt hiermee vooral de rol van literair beoordelaar op zich, in plaats van  

die van voorlichter of bemiddelaar. Deze rol wordt ook in het gebruik van de argumenten bevestigd. Veel  

meer dan bij de recensies het geval is, ligt in de juryrapporten de nadruk op het beoordelen van  

literaire elementen in het werk.   

  De literatuuropvatting die de Griffeljury uitdraagt is vooral een autonomistische. Er wordt bij de 

beoordeling gekeken naar de literaire kwaliteit als zodanig, en deze staat ook centraal in de rapporten. Toch 

spelen in de bekroningen ook inhoud- en lezersgerichte aspecten mee. Er is dus, net zoals bij de dag- en 

weekbladkritiek, niet sprake van een zuiver literaire benadering. Door middel van het emotionele, 

identificatie- en adaptatie-argument is er aandacht voor de relatie tussen het boek en de lezer, wat wijst op 

een pragmatische literatuuropvatting. Argumenten ten aanzien van de lezer spelen echter een relatief 

beperkte rol. Door het feit dat er weinig aandacht is voor de moeilijkheidsgraad van een boek en bij het 

emotionele argument altijd de beleving van de jury centraal staat, lijkt er door Griffeljury toch voornamelijk 

te worden geoordeeld vanuit een literaire benadering. Of de bekroonde werken binnen de belevingswereld 

van de beoogde lezer passen, waar in de esthetisch-psychologische benadering van uit wordt gegaan, is 

minder relevant dan de literaire kwaliteit.   

  Het literaire karakter van de Griffeljury wordt tevens benadrukt in het gebruik van het traditie-

argument. Door het werk in een literaire traditie te plaatsen laten ze zien dat de bekroonde werken de 

vergelijking met ‘literaire voorgangers’ aankan.  

Zoals Boonstra (1979) al opmerkte, is het in de praktijk nooit het geval dat er slechts vanuit één benadering 

of opvatting uitspraken worden gedaan. Zoals duidelijk moge zijn, kan er zowel voor de Griffeljury, als voor 

de dag- en weekbladkritiek, niet worden gesteld dat zij zich geheel en al vastleggen op één enkele rol of 

literatuuropvatting als uitgangstpunt. Er is in beide gevallen niet sprake van één rol die wordt aangenomen 

of één literatuuropvatting die wordt uitgedragen. Ook Bekkering (2004) verklaarde dat het bijna ondoenlijk is 

om in de jeugdliteratuurkritiek de rollen geheel en al van elkaar te scheiden. Daarnaast wezen tevens 

Baudoin, Duijx en Verdaasdonk (1988) erop dat het onmogelijk is om verschillende overwegingen in een 

kritiek duidelijk af te grenzen. In de oordelen van zowel de Griffeljury als de dag- en weekbladkritiek is dit 

inderdaad zichtbaar. Wel lijken beide instanties een dominante rol of literatuuropvatting te hebben van 
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waaruit ze tot hun oordeel komen. Bij de Griffeljury ligt het zwaartepunt bij de autonomistische 

literatuuropvatting en deze opvatting wordt uitgedragen in haar rol als literair beoordelaar. De juryrapporten 

zijn een combinatie van tekst- en kindgerichte kritiek, waarbij de eerstgenoemde vorm de nadruk krijgt. 

Inhoud speelt echter ook een grote rol en zowel inhoud als vorm dienen de lezer te boeien. 

  Evenzo ligt bij de dag- en weekbladkritiek de nadruk op vorm, maar hier spelen niet alleen literaire 

aspecten mee in de beoordeling. Er wordt omwille van de beoogde lezer of directe bemiddelaar ook op 

andere elementen gewezen dan in de juryrapporten bij dezelfde boeken het geval is. Er gaat duidelijk 

aandacht uit naar de informatietaak van de kritiek in periodieken. De soort kritiek die door de dag- en 

weekbladkritiek wordt gebezigd, lijkt dan ook een combinatie tussen kindgerichte (psychologische) en 

tekstgerichte kritiek te zijn.  

 

De relatie tussen de literaire kritiek en jury  

Het is moeilijk een uitspraak te doen over de (mogelijke) invloed van de dag- en weekbladkritiek op de 

Griffeljury. De voorwaarden voor beïnvloeding zoals die door o.a. door Van Rees, Janssen en Verdaasdonk  

worden gesteld, lijken hier echter niet volledig aanwezig te zijn. Zo is er niet altijd sprake van  

consensus of eenstemmigheid onder de verschillende recensenten. Daarnaast variëren de criteria aan  

de hand waarvan de werken worden beoordeeld en verschillen tevens de (dominante) rollen en  

literatuuropvattingen van waaruit beide instituties oordelen.   

  De uiteenlopende rollen die door jeugdliteraire critici vervuld kunnen worden, leiden volgens Van 

Lierop-Debrauwer (2004) in sommige gevallen tot het bespreken van andere boeken of tot het komen van 

een ander oordeel over dezelfde boeken (33). Aangezien in deze studie alleen onderzoek is gedaan naar de 

houdingen en oordelen van de recensenten en jury ten opzichte van dezelfde boeken, zal ook alleen hierover 

een uitspraak gedaan kunnen worden. In de onderzochte periode week vijfmaal de mening van een 

recensent af van die van de Griffeljury ten opzichte van het bekroonde boek: vier keer was het oordeel 

overwegend negatief en eenmaal neutraal (grafiek 1). Dit houdt in dat in slechts 14% van alle recensies – 

die verschenen zijn over de bekroonde boeken – de houding (of het oordeel) van de recensent ten opzichte 

van het bekroonde boek, afwijkt van die van de jury. Wel is het daarnaast zo dat in het deel van de 

recensies waarin het oordeel overwegend positief was, naast positieve opmerkingen soms ook negatieve 

elementen van het boek werden benoemd. Dat dit in de juryrapporten niet het geval was, ligt waarschijnlijk 

aan de context waarin deze geschreven zijn. Bij bekroning van het ‘beste boek van het afgelopen jaar’ zullen 

de juryleden deze negatieve aspecten, mochten ze al iets op te merken hebben, waarschijnlijk niet 

vermelden. Wanneer er negatief werd geoordeeld, of negatieve aspecten werden genoemd in de recensies, 

betrof het meestal de compositie, het emotionele effect of de mate van adaptatie. Aangezien voor de 

recensenten literaire elementen (zoals spanningsopbouw) in dienst moeten staan van de leeservaring, is het 

te verklaren dat juist deze aspecten negatief worden beoordeeld, terwijl deze door de juryleden niet als 

storend worden ervaren. De verschillende rollen die door de jury of recensenten worden aangenomen lijken 

niet direct te leiden tot het negatief oordelen maar eerder tot het benoemen en benadrukken van andere 

aspecten uit dezelfde boeken. Vanuit hun rol als voorlichter of bemiddelaar ligt in de recensies de nadruk op 

het geven van informatie en is er meer aandacht voor lezersgerichte aspecten dan bij de Griffeljury het geval 

is. In ieder geval lijken Griffel-bekroningen over het algemeen vooraf te worden gegaan door  

positieve recensies.   
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  Het is lastiger om uitspraken te doen over de hoeveelheid verschenen recensies. Gemiddeld 

verschenen er over de bekroonde boeken 4,1 recensies. Aangezien er alleen recensies over de bekroonde 

boeken zijn geanalyseerd, is het niet te zeggen hoeveel recensies er over niet-bekroonde boeken zijn 

verschenen. Toch zijn er zeker de eerste zes jaar niet heel veel recensies over de bekroonde boeken 

verschenen, met als duidelijkste voorbeeld het jaar 1996, waarover ik geen enkele recensie kon vinden. Dit 

kan verklaard worden vanuit de verschillende rollen en opvattingen die bij de dag- en weekbladkritiek en de 

Griffeljury de nadruk krijgen. Ik maak nooit iets mee is in eerste instantie uitgegeven voor volwassenen en is 

op die manier voor recensenten moeilijker te ‘verkopen’ aan de lezer van de recensie, de directe 

bemiddelaar. Het feit dat dit boek wel door de Griffeljury is bekroond, laat zien dat zij over grenzen heenkijkt 

en zich meer bezighoudt met de literaire kwaliteiten van een werk dan met de geschiktheid hiervan voor 

kinderen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Resultaten analyse juryrapporten en recensies 

1.1 Juryrapport en recensies 1992 

Juryrapport 1992 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1 1 D         

2-5 4 A 1       

6 1 A* 4   (3B)   

7-8 2 A 3       

9 1 C     EVALUATIEF + 

9-11 3 C     3B + 

12-15 4 A 3       

15-16 2 C     3C + / +  

17-19 3 A 3       

20 1 A 4       

21-22 2 A 3       

23-25 3 C     1A + 

25-26 1 C     1B + / + 

27-28 2 C     1A + 

29-30 2 C     3D + / +   

30-31 1 C     3C + / +   

31 1 C     3A + 

32-34 3 C     3B + 

35-36 2 C     4A (CONCLUSIE) + 

 
Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 16 44,4% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 19 52,8% 

D. Overig 1 2,8% 

Totaal: 36 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 6 32,4% 1a 5 27,0% 

      1b 1 5,4% 

3 10,5 56,8% 3a 0,5 2,7% 

  
 

  3b 6 32,4% 

  
 

  3c 2,5 13,5% 

      3d 1,5 8,1% 

4 2 10,8% 4a 2 10,8% 

Tot: 18,5 100%   18,5 100% 
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Recensie de Volkskrant – Cornald Maas 

Regelnummers Regels Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5 0,5 D         

5-7 2 A 3       

7-8 1 C     1A + 

8-11 3 A 3       

11-12 1 C       1A + 

12 0,5 A 3       

13-14 1,5 C     3A + 

14 0,5 C     EVALUATIEF + 

15-16 1,5 A 2       

16-19 3 C     3D + / + 

19-20 1 C     1A (CONCLUSIE) + 

20-21 1,5 C     5C 0 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 7 33,3% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 9,5 45,2% 

D. Overig 4,5 21,4% 

Totaal: 21 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 3 33,3% 1a 3 33,3% 

3 4,5 50,0% 3b 1,5 16,7% 

    
 

3d 3 33,3% 

5 1,5 16,7% 5c 1,5 16,7% 

Tot: 9 100%   9 100% 
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Recensie NRC Handelsblad – Bregje Boonstra 

Regelnummers Regels Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-6 1,5 C     1D + / + 

6-7 1 C     1A + 

7-9 2 A/C 3   4A + 

9-19 10 A 3       

19 0,5 C     CONCLUSIE + 

20-22 3 C     3C + / - 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 11 50,0% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 7 31,8% 

D. Overig 4 18,2% 

Totaal: 22 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 2,5 38,5% 1a 1 15,4% 

      1d 1,5 23,1% 

3 3 46,2% 3c 3 46,2% 

4 1 15,4% 4a 1 15,4% 

Tot: 6,5 100%   6,5 100% 
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Recensie Het Parool – Catherine van Houts 

Regelnummers Regels Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-6 2 A 2,3       

7-10 4 C     EVALUATIEF + 

10-12 2 C     1A + 

12 0,5 C     3A + 

13 1 C     1A + 

14-16 2 C     3B, 3C + / + 

16-19 3 C     3C + 

20-22 2,5 C     EVALUATIEF + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 2 9,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 15 71,4% 

D. Overig 4 19,0% 

Totaal: 21 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 3 35,3% 1a 3 35,3% 

3 5,5 64,7% 3a 0,5 5,9% 

    
 

3b 1 11,8% 

      3c 4 47,1% 

Tot: 8,5 100%   8,5 100% 
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1.2 Juryrapport en recensies 1993 

Juryrapport 1993 

Regelnummers Regels Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1 1 D         

2-5 4 A 1       

6-8 2,5 B   1A     

8-10 2 C     EVALUATIEF  + 

10-11 1 D         

11-15 4 A/C 2   EVALUATIEF  + 

15-19 4,5 C     4A, 3B  x 

20-22 2,5 C     EVALUATIEF + 

22-24 2 C     1A, 3A + 

24-28 4 C     5B + 

28-31 3 A* 3, 4   (5B)   

31-33 2,5 C     5B + 

34-36 2,5 C     1A + 

36-37 1 D         

37-41 4 A 3       

41-42 1 C     3A + 

42-49 7,5 A 3       

50-51 2 C     3A, 4A + 

52-57 6 A 3       

58 0,5 C     EVALUATIEF + 

58-64 6 C     3A, 3B + 

64-67 3,5 C     3A + 

68-69 2 C     CONCLUSIE + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 25 36,2% 

B. Metakritisch/institutioneel 2,5 3,6% 

C. Argumentatief/beoordelend 38,5 55,8% 

D. Overig 3 4,3% 

Totaal: 69 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 3,5 14% 1a 3,5 14% 

3 12,5 50% 3a 9,5 38% 

      3b 3 12% 

4 1 4% 4a 1 4% 

5 8 32% 5b 8 32% 

Tot: 25 100%   25 100% 
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Recensie Trouw – Lieke van Duin 

Regelnummers Regels Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-7 3 A 2, 6       

8-11 4 A 4       

12-14 2,5 C     4A + 

14-17 3 C     5B +   

17-22 5,5 C     3B + 

23-24 1,5 C     4A + 

24-27 3,5 A 2       

28 1 C     3A + 

29-35 7 C     5C + 

36 1 D         

37-56 19,5 A 3       

56-58 2,5 C     4A + 

59 0,5 A 3       

59-62 3,5 C     3A + 

63-65 2,5 C     3C + 

65-69 4 A 2       

69-73 4,5 C     3C + 

74 1 C     3C (CONCLUSIE) + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 34,5 46,6% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 34,5 46,6% 

D. Overig 5 6,8% 

Totaal: 74 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

3 17,5 51,5% 3a 4,5 13,2% 

    
 

3b 5,5 16,2% 

    
 

3c 7,5 22,1% 

4 6,5 19,1% 4a 6,5 19,1% 

5 10 29,4% 5b 3 8,8% 

      5c 7 20,6% 

Tot: 34 100%   34 100% 
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Recensie Algemeen Dagblad – Joke Linders 

Regelnummers Regels Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-15 10,5 A 3       

15-16 1,5 C     1A + 

17-20 3,5 A* 3   (1A)   

20-22 2 C     5C + 

22-24 2 C     3A + 

24-32 8,5 A* 3   (3A)   

33-39 7 C     3C + / + 

40-41 1,5 C     
1A, 3B, 3C 
(CONCLUSIE) + 

41 0,5 C     5A + 

42-43 1,5 C     4E + 

43-44 1,5 C     5C + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 16,5 37,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 23,5 53,4% 

D. Overig 4 9,1% 

Totaal: 44 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 3,75 16,0% 1a 3,75 16,0% 

3 14,25 60,6% 3a 6,25 26,6% 

    
 

3b 0,5 2,1% 

      3c 7,5 31,9% 

4 1,5 6,4% 4e 1,5 6,4% 

5 4 17,0% 5a 0,5 2,1% 

      5c 3,5 14,9% 

Tot: 23,5 100%   23,5 100% 
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Recensie de Volkskrant – Cornald Maas 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5 0,5 C     EVALUATIEF  x 

5-7 2 A 2       

7-8 1 B   2A     

8-13 5 C     3C + 

13-14 1,5 C     EVALUATIEF x 

15-16 2 C     3A, 4A (+) / + 

17-30 13,5 A 3       

30-31 1 C     4A + / + 

31-34 3 A* 3   (4A)   

34-38 4,5 A 3       

39-44 5,5 A, C 3   3B + 

44-45 1 A 3       

45-47 2 C     3A, 4A (+) / + 

47-49 2 C     1A + 

49-51 2 C     5C + 

51-54 3 A 2       

54 0,5 B   2A     
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 28,25 52,3% 

B. Metakritisch/institutioneel 1,5 2,8% 

C. Argumentatief/beoordelend 20,25 37,5% 

D. Overig 4 7,4% 

Totaal: 54 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 2 11,0% 1a 2 11,0% 

3 9,75 53,4% 3a 2 11,0% 

    
 

3b 2,75 15,1% 

    
 

3c 5 27,4% 

4 4,5 24,7% 4a 4,5 24,7% 

5 2 11,0% 5c 2 11,0% 

Tot: 18,25 100%   18,25 100% 
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Recensie Vrij Nederland – Aukje Holtrop 

Regelnummers Regels Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-8 4 C     EVALUATIEF x 

9-10 2 B   2A     

11 0,5 C     4A  x 

11-13 2 C     3B  x 

13-14 1 C     3A  x 

14-17 3 A 2       

17-19 2 C     5B, 5C 0 

19-24 5 A* 3   (5B)   

24-31 7 A 3       

31-32 1 C     5B 0 

32-33 1 C     4C - / + 

33-38 5 A 3       

38-40 2 C     3A + 

40-41 1 C     1A, 3B, 4A  + 

41-43 2 A 3       

43-45 2 C     3A,4A - 

45-49 4 A* 3   (3A,4A)   

49-50 1 C     3A - 

50-53 3 C     1A - 

53-54 1 A 3       

54-56 2 C     4A - 

56-58 2 C     3A - 

58-59 1 C     4A - 

59-62 3 C     4A, 5C - 

62-63 1 C     CONCLUSIE ? 

63-64 1,5 C     3B, 3C (+) / + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 22,5 35,2% 

B. Metakritisch/institutioneel 2 3,1% 

C. Argumentatief/beoordelend 35,5 55,5% 

D. Overig 4 6,3% 

Totaal: 64 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 3,33 12,3% 1a 3,33 12,3% 

3 8,83 32,7% 3a 7 25,9% 
    

 
3b 1,08 4,0% 

      3c 0,75 2,8% 

4 7,83 29,0% 4a 6,83 25,3% 
      4c 1 3,7% 

5 7 25,9% 5b 4,5 16,7% 
      5c 2,5 9,3% 

Tot: 27 100%   27 100% 
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Recensie Het Parool – Ingrid Brouwer 

Regelnummers Regels Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-8 3,5 B   2A     

8-10 2 C     1A + 

10-18 22 A 3, 4       

32-35 5 C     4A + 

37-41 4 C     3A + 

41-43 2 C     1A + 

43-46 3 C     4C - / + 

46-48 2 A 3       

48-52 4 C     3C + / + 

52-53 1 C     CONCLUSIE + 

53 0,5 B   2A     
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 24 45,3% 

B. Metakritisch/institutioneel 4 7,5% 

C. Argumentatief/beoordelend 21 39,6% 

D. Overig 4 7,5% 

Totaal: 53 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 4 20% 1a 4 20% 

3 8 40% 3a 4 20% 

      3c 4 20% 

4 8 40% 4a 5 25% 

    
 

4c 3 15% 

Tot: 20 100%   20 100% 
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1.3 Juryrapport en recensies 1994 

Juryrapport 1994 

Regelnummers Aantal  Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1 1 D         

2-5 4 A 1       

6-10 5 A* 4   (3B)   

11-12 1,5 C     EVALUATIEF + 

12-16 4 C     3B + 

16-19 3,5 B   1B, 2B     

20-23 3,5 C     5A + 

23-26 3 C     1A 0 

26-30 4,5 C     1B - / + 

31-35 4,5 C     3B + 

35-41 6,5 A* 3,4   (3B)   

42-45 3,5 C     5A + 

45-47 2 C     5C + 

47-50 3       3A, 5C + 

50-54 4 C     3A + 

54-59 5 C     1A + 

59-62 3,5 B   2A     

63-65 2,5 C     1A, 3B (CONCLUSIE) + 

65-67 2,5 C     5A (CONLUSIE) + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 9,75 14,6% 

B. Metakritisch/institutioneel 7 10,4% 

C. Argumentatief/beoordelend 49,25 73,5% 

D. Overig 1 1,5% 

Totaal: 67 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 13,75 28,8% 1a 9,25 19,4% 

      1b 4,5 9,4% 

3 21 44,0% 3a 5,5 11,5% 

    
 

3b 15,5 32,5% 

5 13 27,2% 5a 9,5 19,9% 

      5c 3,5 7,3% 

Tot: 47,75 100%   47,75 100% 
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Recensie NRC Handelsblad – Carolien Zilverberg 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-9 4,5 A 2       

9-11 2 C     EVALUATIEF 0 

11-13 2 C     4C - / - 

13-16 3,5 A 2       

17-20 3,5 C     4A - 

20-22 2 C     1A ? 

22-28 6 A* 3   (1A)   

28-34 6 A 3       

34-35 1,5 C     4D + / + 

36-41 5,5 A 3       

41-43 2 C     2B + 

43-45 2 C     4C - / + 

45-49 4 C     4C - / - 

49-51 2,5 C     EVALUATIEF 0 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 22,5 44,1% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 24,5 48,0% 

D. Overig 4 7,8% 

Totaal: 51 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 5 25% 1a 5 25,0% 

2 2 10% 2b 2 10,0% 

4 13 65% 4a 3,5 17,5% 

    
 

4c 8 40,0% 

    
 

4d 1,5 7,5% 

Tot: 20 100%   20 100% 
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Recensie Algemeen Dagblad – Aukje Holtrop  

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-9 4,5 A 3       

9 0,5 C     EVALUATIEF + 

10-16 6,5 A 3       

16-19 3 C     5C + 

19-28 9 A 3       

28-29 1 C     1B - / + 

29-30 1 C     4A + 

30-33 3 D         

33-37 4 C     1B - / + 

37-38 1 C     4A + 

38-40 2 C     1A + 

40-44 4 C     5A + 

44-45 1 A 3       

45-47 2,5 C     1B - / + 

48-50 2,5 D         

50-53 3 C     5C 0 

53-54 1,5 C     EVALUATIEF + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 21 38,9% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 23,5 43,5% 

D. Overig 9,5 17,6% 

Totaal: 54 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 5 25% 1a 5 25,0% 

2 2 10% 2b 2 10,0% 

4 13 65% 4a 3,5 17,5% 

    
 

4c 8 40,0% 

    
 

4d 1,5 7,5% 

Tot: 20 100%   20 100% 
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Recensie Trouw – Lieke van Duin 

 

 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 30,5 46,9% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 30,5 46,9% 

D. Overig 4 6,2% 

Totaal: 65 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 9 29,5% 1a 9 29,5% 

3 7,5 24,6% 3a 3 9,8% 

      3c 4,5 14,8% 

4 1 3,3% 4a 1 3,3% 

5 13 42,6% 5a 8,5 27,9% 

      5c 4,5 14,8% 

Tot: 30,5 100%   30,5 100% 
 

  

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-9 4,5 A 3       

9-13 4 C     5A + 

13-21 8 A 3       

21-26 5 A 2       

26-30 4 C     5C 0 

30-31 1 C     5A   

31-32 1 C     4A   

32-39 7 A* 3   (5A)   

39-43 4 A 3       

43-46 3 C     1A + 

46 0,5 C     5C + 

47-52 5,5 A 3       

52-58 6 C     1A + 

58-61 3 C     3A - 

61-65 4,5 C     3C ? 
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Recensie Het Parool – Ingrid Brouwer 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-6 1,5 A 3       

6-8 2,5 C     5C 0 

9-17 9 A 3       

18-20 2,5 C     5A - / - 

20-23 3 C     EVALUATIEF + 

23-24 1,5 C     5A - / + 

25 1 A 2       
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 11,5 46% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0% 

C. Argumentatief/beoordelend 9,5 38% 

D. Overig 4 16% 

Totaal: 25 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

5 6,5 100% 5a 4 61,5% 

      5c 2,5 38,5% 

Tot: 6,5 100%   6,5 100% 
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1.4 Juryrapport en recensies 1995 

Juryrapport 1995 

Regelnummers Aantal  Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1 1 D         

2-5 4 A 1       

6-9 4 D         

10-13 3,5 C     1A + 

13-15 2,5 A, C 3   EVALUATIEF + 

16-19 4 A* 4   (5C)   

20-23 4 C     5C + 

24-28 5 A* 4   (5C)   

29-31 3 B   2B     

32-33 1,5 B   1B     

33-38 5,5 C     3A + 

39-40 1,5 C     4C + / + 

40-47 7,5 C     3B + 

48-49 1,5 C     3A + 

49-50 1 C     EVALUATIEF + 

50-53 3,5 C     1A, 3B + 

54-55 2 C     2A + / + 

56-61 6 C     CONCLUSIE + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 10,75 17,6% 

B. Metakritisch/institutioneel 4,5 7,4% 

C. Argumentatief/beoordelend 40,75 66,8% 

D. Overig 5 8,2% 

Totaal: 61 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 4,25 13,1% 1a 4,25 13,1% 

2 2 6,2% 2a 2 6,2% 

3 16,75 51,5% 3a 7,5 23,1% 

      3b 9,25 28,5% 

4 1 3,1% 4c 1 3,1% 

5 8,5 26,2% 5b 8,5 26,2% 

Tot: 32,5 100%   32,5 100% 
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Recensie Trouw – Lieke van Duin 

Regelnummers Aantal  Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-6 1,5 C     EVALUATIEF  x 

6-12 6 A 2       

12-15 3 C     5C + 

15-18 3 A* 4   (3B)   

18-21 3 C     3B + 

21-26 5 A 3       

26-27 1 C     4A + 

27-30 3 A 3, 4       

30-32 2 C     2B + 

32-33 1 C     5C 0 

33-34 1 C     2B 0 

34-36 2 C     3A, 3B + 

36-37 1 C     3B, 5C - 

37-38 1,5 C     4A + 

39-41 3 A*     (4A)   

42 0,5 C     EVALUATIEF + 

42-45 3,5 C     5C (CONCLUSIE) - 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 17 37,8% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 24 53,3% 

D. Overig 4 8,9% 

Totaal: 45 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

2 3 13,6% 2b 3 13,6% 

3 7 31,8% 3a 1 4,5% 

      3b 6 27,3% 

4 4 18,2% 4a 4 18,2% 

5 8 36,4% 5c 8 36,4% 

Tot: 22 100%   22 100% 
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Recensie NRC Handelsblad – Marjoleine de Vos 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-8 3,5 B   2A     

8-9 1 C     EVALUATIEF + 

9-13 4,5 C     3A + 

14-17 3,5 A 3       

17-20 3 C     1A + 

20-25 5 A* 3   (1A)   

25-27 2 C     4C - / 0 

27-28 1 C     1E + 

28-33 5 A* 3   (1E)   

33-39 6 A 3       

39-41 2,5 C     3A + 

42-44 3 A* 4   (3A)   

45-47 2,5 C     1A + 

47-50 3,5 C     CONCLUSIE   
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 16 32% 

B. Metakritisch/institutioneel 3,5 7% 

C. Argumentatief/beoordelend 26,5 53% 

D. Overig 4 8% 

Totaal: 50 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 11,5 52,3% 1a 8 36,4% 

      1d 3,5 15,9% 

3 8,5 38,6% 3a 8,5 38,6% 

4 2 9,1% 4c 2 9,1% 

Tot: 22 100%   22 100% 
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Recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-8 3,5 A 2       

8-11 3 C     3C + 

11-13 1,75 A 3       

13 0,5 C     EVALUATIEF - 

13-16 2,75 C     1A 0 

16-17 1 A* 4   (1A)   

17-22 5 A 3       

22-24 2 C     1A + 

24-26 2 A, C 2   1A - 

26-32 6 C     3B - 

32-34 2,5 C     CONCLUSIE - 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 11,75 34,6% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 18,25 53,7% 

D. Overig 4 11,8% 

Totaal: 34 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 6,25 41,0% 1a 6,25 41,0% 

3 9 59,0% 3b 6 39,3% 

      3c 3 19,7% 

Tot: 15,25 100%   15,25 100% 
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1.5 Juryrapport 1996 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1 1 D         

2-4 3 A 1       

5-9 5 A 2,3       

10 1 D         

11-13 2,5 A 2       

13-14 1 C     4C + / + 

14-15 1 D         

15-17 2,5 A 3       

18-26 8,5 C     5A + 

26-28 2 A 6       

28-30 2 C     3A, 3B + 

30-31 1 C     4A + 

31-33 2 A 3       

33-35 3,5 C     1A + 

37 1 A 2,6       

38 1 C     5A + 

39-43 4,5 A* 3   (5A)   

43-45 2 A 4       

45 0,5 C     4E - / + 

46-48 3 C     3A + 

49-50 2 C     2A + 

51-55 4,5 C     1A +  

55-57 2,5 C     3B + 

58-60 2,5 A 2,3       

60-62 2,5 C     CONCLUSIE + 

63-65 3 C     EVALUATIE   

64-74 9 D         
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 24,75 33,4% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 37,25 50,3% 

D. Overig 12 16,2% 

Totaal: 74 100% 
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Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 8 25,2% 1a 8 25,2% 

2 2 6,3% 2a 2 6,3% 

3 7,5 23,6% 3a 4 12,6% 

    
 

3b 3,5 11,0% 

4 2,5 7,9% 4a 1 3,1% 

    
 

4c 1 3,1% 

      4e 0,5 1,6% 

5 11,75 37,0% 5a 11,75 37,0% 

Tot: 31,75 100%   31,75 100% 
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1.6 Juryrapport en recensies 1997 

Juryrapport 1997 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1 1 D         

2-5 4 A 1       

6-15 9 A 3,4       

16-17 1,5 C     1B + / + 

17-19 2,5 C     1A (CONCLUSIE) + 

20-23 4 C     4B + / + 

24-25 2 C     3B + 

26-29 4 A 3       

30-31 1,5 B   1A     

31-35 4 C     1C + / + 

35-36 1,5 C     5B + 

37-38 2 A* 4   (5B)   

39-41 3 C     5A + 

42-47 6 A 3       

48-50 2,5 C     1A + 

50-51 2 C     4D + / + 

52-53 1,5 C     4C + / + 

53-56 4 A* 3,4   (4C)   
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 26 46,4% 

B. Metakritisch/institutioneel 1,5 2,7% 

C. Argumentatief/beoordelend 27,5 49,1% 

D. Overig 1 1,8% 

Totaal: 56 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 10,5 38,2% 1a 5 18,2% 

    
 

1b 1,5 5,5% 

    
 

1c 4 14,5% 

3 2 7,3% 3b 2 7,3% 

4 9,5 34,5% 4b 4 14,5% 

    
 

4c 3,5 12,7% 

    
 

4d 2 7,3% 

5 5,5 20,0% 5a 3 10,9% 

    
 

5b 2,5 9,1% 

Tot: 27,5 100%   27,5 100% 
 

  



Masterscriptie         Ezra Homan 
 

129 
 

Recensie Trouw – Lieke van Duin 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5 1 C     EVALUATIEF x 

6-8 2,5 A 3       

8-10 2,5 C     4A, 3B (+) / + 

11-12 1,5 A 2       

12-14 2 C     1D + / + 

14 0,5 C     5C + 

15-17 2,5 A* 3   (5C)   

17-19 2 C     3A + 

19-20 1 A 3       

20-21 1,5 C     3A + 

22-40 18,5 A 3,4       

40-41 1 C     1B + / + 

41-42 1,5 C     5B + 

43-44 1,5 A/C 3   3B + 

44-48 4 A*     (5C)   

48-50 2,5 C     5C + 

51 1 C     1B, 3B, 4A (+) / + 

52 0,5 C     EVALUATIEF + 

52-53 1 C     3B   

53-55 2,5 A 2       

56-57 2 C     CONCLUSIE + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 30 52,6% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 23 40,4% 

D. Overig 4 7,0% 

Totaal: 57 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 3,33 17,1% 1b 1,33 6,8% 

      1d 2 10,3% 

3 6,83 35,0% 3a 3,5 18,0% 

    
 

3b 3,33 17,1% 

4 1,58 8,1% 4a 1,58 8,1% 

5 7,75 39,8% 5b 1,5 7,7% 

      5c 6,25 32,1% 

Tot: 19,5 100%   19,5 100% 
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Recensie de Volkskrant – Selma Niewold 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-9 8,5 D         

9-10 1 A 3       

10-12 2 D         

12-20 8,5 A 3       

21 0,5 C     3B + / + 

21-24 3 A* 4   (3B)   

24-26 2 A 3       

26-27 1 C     1B + / + 

27-30 3 A* 3   (1B)   

30-33 3 A 3       

33-35 2 A 2       

35-38 3 A 3       

38 0,5 C     4A + / + 

39-40 1,5 A* 4   (4A)   

40-41 1 C     5C + 

41-42 1 C     4D + / + 

42-43 1,5 D         
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 23,25 54,1% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 7,75 18,0% 

D. Overig 12 27,9% 

Totaal: 43 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 2,5 32,3% 1b 2,5 32,3% 

3 2 25,8% 3b 2 25,8% 

4 2,25 29,0% 4a 1,25 16,1% 

      4d 1 12,9% 

5 1 12,9% 5c 1 12,9% 

Tot: 7,75 100%   7,75 100% 
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Recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-11 7 B   1A     

12 1 C     5A + 

13-17 4,5 A 2,3       

17-22 5 C     5A + 

22-25 3,5 C     1A + 

26-48 22,5 A 2,3       

48-50 2 C     3B,4A + 

50-52 2 A 3       

52-54 2 C     3A + 

54-56 2 C     1B - / - 

56-59 3,5 A 3       

60 0,5 C     3A + 

60-68 8 A 3       

68-69 1 C     3B + 

69-70 1 C     4D + 

70-72 2 A 3       

72-74 2 C     3A + 

74 0,5 C     EVALUATIEF + 

75-77 3 A 3,4       

78-80 2 C     3B + 

81-84 4,5 A* 4   (3B)   

84-91 7 A 2       

91-92 1 C     4C - / + 

92-95 3,5 C     1B, 4C - / - 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 54,75 57,6% 

B. Metakritisch/institutioneel 7 7,4% 

C. Argumentatief/beoordelend 29,25 30,8% 

D. Overig 4 4,2% 

Totaal: 95 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 7,25 25,2% 1a 3,5 12,2% 

    
 

1b 3,75 13,0% 

3 10,75 37,4% 3a 4,5 15,7% 

      3b 6,25 21,7% 

4 4,75 16,5% 4a 1 3,5% 

    
 

4c 2,75 9,6% 

    
 

4d 1 3,5% 

5 6 20,9% 5a 6 20,9% 

Tot: 28,75 100%   28,75 100% 
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Recensie NRC Handelsblad – Marjoleine de Vos 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5 1 A 1,6       

6-16 11 A 3       

17-18 1,5 C     4C + / + 

18-20 2 C     1B + / + 

20-21 1 C     1A - / 0 

21-23 2,5 A 3       

24-25 1,5 C     4C + / + 

25-26 1,5 A 3       

27-29 2,5 C     1A,2B - 

29-31 2,5 A 3,4       

32-33 1,5 C     3B,4A + / + 

33-34 1 C     4D - / - 

34-37 3 A* 3   (4D)   

37-38 1 C     1B - / + 

38-39 1 C     1C - / - 

39-40 1 B   2A     

40-41 1 C     1B - / - 

41-43 2 C     EVALUATIE   

43-45 2 C     1D + / + 

45-46 1 C     4A, 4C + / + 

46-47 1,5 C     CONCLUSIE + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 20 42,6% 

B. Metakritisch/institutioneel 1 2,1% 

C. Argumentatief/beoordelend 22 46,8% 

D. Overig 4 8,5% 

Totaal: 47 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 9,25 50,0%    1a 2,25 12,2% 

    
 

1b 4 21,6% 

    
 

1c 1 5,4% 

      1d 2 10,8% 

2 1,25 6,8% 2b 1,25 6,8% 

3 0,75 4,1% 3b 0,75 4,1% 

4 7,25 39,2% 4a 1,25 6,8% 

    
 

4c 3,5 18,9% 

    
 

4d 2,5 13,5% 

Tot: 18,5 100%   18,5 100% 
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1.7 Analyse juryrapport en recensies 1998  

Juryrapport 1998 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1 1 D         

2-5 4 A 1       

6 0,5 A 3       

6-7 1 C     EVALUATIEF + 

7-8 1,5 D         

9 1 C     1A + 

10-11 2 C     3A + 

12-13 2 C     3B + 

14 1 C     3B + 

15-17 3 C     1A + 

18 1 C     EVALUATIEF + 

19-23 5 C     3A + 

24 1 C     4A + 

25-29 5 C     3B + 

30-32 3 C     3A + 

33-34 2 C     1A + 

35 1 C     4A + 

36-39 4 C     3C +/+ 

40 1 C     3B + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 4,5 11,3% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 33 82,5% 

D. Overig 2,5 6,3% 

Totaal: 40 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 6 19,4% 1a 6 19,4% 

3 23 74,2% 3a 10 32,3% 

    
 

3b 9 29,0% 

    
 

3c 4 12,9% 

4 2 6,5% 4a 2 6,5% 

Tot: 31 100%   31 100% 
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Recensie de Volkskrant – Selma Niewold 

Regelnummers Aantal  Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-6 1,5 C     EVALUATIE   

6-7 1 C     5B + 

7-8 1 C     1C + / + 

8-9 1 C     EVALUATIE   

9-10 1 A 5       

10-12 2 C     5B + 

12-18 6 A 3       

18-20 2 A/C 3   4A + 

20-22 2 A 3       

22-24 2 C     4A + 

24-29 5 A 3       

29-30 1 C     4A + 

30-32 2 A 3,4       

32-33 1 A/C 3   4A + 

33-35 2 A 3       

35-36 1 C     5B + 

36-37 1 C     5C + 

37-38 1 C     5B + 

38-39 1,5 C     3A + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 19,5 50,0% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 15,5 39,7% 

D. Overig 4 10,3% 

Totaal: 39 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 1 7,7% 1c 1 7,7% 

3 1,5 11,5% 3a 1,5 11,5% 

4 4,5 34,6% 4a 4,5 34,6% 

5 6 46,2% 5b 5 38,5% 

      5c 1 7,7% 

Tot: 13 100%   13 100% 
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Recensie NRC Handelsblad – Marjoleine de Vos 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-6 1,5 A 1       

6-10 4 B   2A     

10-12 2 A/C 2   EVALUATIEF + 

12-13 1 C     1A + 

13-14 1,5 A/C 2   EVALUATIEF x 

15-19 5 A/C 2   EVALUATIEF x 

20-22 2,5 A/C 3   5B   

22-27 5 A 3       

27-28 1,5 C     4A, 5B + 

29-30 1,5 C     1A + 

30-35 5,5 A 3       

36-44 9 C     3B + 

45-49 5 C     4C - / + 

50-52 2,5 A/C 3,4   4A + 

52-53 1 C     1C + / + 

53-54 1,5 C     4A + 

55-57 2,5 C     2B + 

57-62 5,5 A*     (2B)   
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 21,5 34,7% 

B. Metakritisch/institutioneel 4 6,5% 

C. Argumentatief/beoordelend 32,5 52,4% 

D. Overig 4 6,5% 

Totaal: 62 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 3,5 12,4% 1a 2,5 8,8% 

    
 

1c 1 3,5% 

2 5,25 18,6% 2b 5,25 18,6% 

3 9 31,9% 3b 9 31,9% 

4 8,5 30,1% 4a 3,5 12,4% 

    
 

4c 5 17,7% 

5 2 7,1% 5b 2 7,1% 

Tot: 28,25 100%   28,25 100% 
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Recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra  

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5 1 A 1       

6-24 18,5 B   1A     

24 0,5 B   2A     

25 0,5 C     EVALUATIEF + 

25-29 4 A 2       

29-30 1 C     5C + 

30-32 2,5 C     1A + 

33-34 1,5 C     3D + / + 

34-36 2 A* 5   (3D)   

36-38 2 A 3       

38-39 1 C     5B + 

39-43 4 A 3       

43-44 1 C     5B + 

44-46 2 C     1C + / + 

46-52 6,5 A 3       

53 0,5 C     2A +  

53-59 6 A 3       

59-61 2 C     1C + / + 

61-64 3 A 3       

64-66 2,5 C     1C + / + 

67-68 1,5 C     4E - / + 

68-69 1 C     1C + / + 

69-70 1 C     3A, 3B + 

70-71 1 C     3C + 

71-72 1,5 C     CONCLUSIE   
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 27,5 38,2% 

B. Metakritisch/institutioneel 19 26,4% 

C. Argumentatief/beoordelend 21,5 29,9% 

D. Overig 4 5,6% 

Totaal: 72 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 10 51,3% 1a 2,5 12,8% 
    

 
1c 7,5 38,5% 

2 0,5 2,6% 2a 0,5 2,6% 

3 4,5 23,1% 3a 0,5 2,6% 
    

 
3b 0,5 2,6% 

    
 

3c 1 5,1% 
      3d 2,5 12,8% 

4 1,5 7,7% 4e 1,5 7,7% 

5 3 15,4% 5b 2 10,3% 
    

 
5c 1 5,1% 

Tot: 19,5 100%   19,5 100% 



Masterscriptie         Ezra Homan 
 

137 
 

Recensie Het Parool – Ingrid Brouwer 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-6 1,5 B   2A     

6-10 4 B   1A     

10-12 2,5 C     5B + 

13-15 3 A* 3   (5B)   

16 0,5 C     4A + / + 

16-18 2 A* 3   (4A)   

18-25 7,5 A  3       

26 0,5 C     5B + 

26-34 8 A* 3   (5B)   

34-41 7,5 A 3       

42-43 1,5 C     4A + / + 

43-49 6,5 A*     (4A)   

50 0,5 C     4A + 

50-51 1 C     EVALUATIEF + 

51-52 1 D         

52-53 1,5 A 1       
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 26,25 49,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 5,5 10,4% 

C. Argumentatief/beoordelend 16,25 30,7% 

D. Overig 5 9,4% 

Totaal: 53 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

4 6,75 44,3% 4a 6,75 44,3% 

5 8,5 55,7% 5b 8,5 55,7% 

Tot: 15,25 100%   15,25 100% 
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Recensie Vrij Nederland – Aukje Holtrop 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-18 13,5 B   2A     

18-24 6 A 3       

24-26 2 A 2       

26-27 1,5 C     5B + / + 

28 0,5 C     4A + 

28-35 7,5 A 3       

36 0,5 C     4A + 

36-38 2 C     1A + 

38-39 1 C     5B - / + 

39-49 10 A 3       

49 0,5 C     4A + 

50-52 2,5 C     5C + 

52-53 1 C     3A + 

53-55 2 C     3B, 3C, 4A + 

55-56 1 A 3       

56-57 1,5 B   1A     
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 26,5 46,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 15 26,3% 

C. Argumentatief/beoordelend 11,5 20,2% 

D. Overig 4 7,0% 

Totaal: 57 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 2 17,4% 1a 2 17,4% 

3 2,3 20,0% 3a 1 8,7% 

    
 

3b 0,66 5,7% 

    
 

3c 0,66 5,7% 

4 2,2 18,8% 4a 2,16 18,8% 

5 5 43,5% 5b 2,5 21,7% 

      5c 2,5 21,7% 

Tot: 11,5 100%   11,5 100% 
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Recensie Trouw – Lieke van Duin 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-6 1,5 C     EVALUATIEF + 

6 0,5 C     4D + / + 

7 0,5 A 2       

7-9 2 C     3A + 

9-10 1 A 1       

10-13 3 A/C 2   5C + 

13-14 1,5 A 3       

15 0,5 C     1A + 

15-21 6 A/C 3   1A + 

21-22 1 C     4A + 

22-24 2 A 3       

24-25 1 C     5B + 

25-31 6,5 A 3       

32-33 1,5 C     3A + 

33-38 5 A 3       

38-39 1 C     1C 0 

39-40 1 C     3A 0 

40-43 3 A* 3   (3A)   

43-46 3 C     3A + 

46-49 3 A 3       

49-51 2 C     3A + 

51-52 1 C     2B + 

52-55 3 A 2       

55-56 1 C     3A + 

56-58 2 A* 3   (3A)   

58-60 2 C     4A - 

60-61 1 C     5C, 3B - 

61 0,5 C     5C, 4D + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 29,5 48,4% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 27,5 45,1% 

D. Overig 4 6,6% 

Totaal: 61 100% 
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Verdeling argumenten naar subgroep: 

 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 4,5 17,3% 1a 3,5 13,5% 

    
 

1c 1 3,8% 

2 1 3,8% 2b 1 3,8% 

3 13,5 51,9% 3a 13 50,0% 

    
 

3b 0,5 1,9% 

4 3,75 14,4% 4a 3 11,5% 

      4d 0,75 2,9% 

5 3,25 12,5% 5b 1 3,8% 

    
 

5c 2,25 8,7% 

Tot: 26 100%   26 100% 
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1.8 Juryrapport en recensies 1999 

Juryrapport 1999 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1 1 D         

2-5 4 A 1       

6-7 1,5 C     3A, 3B, 3C + 

7-11 4,5 A 3       

12-15 4 A* 4   (3B)   

16 0,5 C     EVALUATIE + 

16-18 2 C     3B + 

18-19 1 C     EVALUATIE + 

19-20 1 C     4A + 

20-21 1,5 C     3B + 

22-24 2,5 A/C 3   5B   

24-26 2 C     5B + 

26-27 1 C     3B + 

27-28 1,5 C     CONCLUSIE   
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 11,75 42,0% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 15,25 54,5% 

D. Overig 1 3,6% 

Totaal: 28 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

3 8 65,3% 3a 0,5 4,1% 

    
 

3b 7 57,1% 

    
 

3c 0,5 4,1% 

4 1 8,2% 4a 1 8,2% 

5 3,25 26,5% 5b 3,25 26,5% 

Tot: 12,25 100%   12,25 100% 
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Recensie Trouw – Lieke van Duin 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-7 2,5 A 3,4       

7-8 1 C     4C + / + 

8-10 2 C     3A, 4A + 

10-14 4 A 3       

14-17 3 C     5C + 

17-19 2,5 A 3       

20-21 1,5 A 3       

21-22 1 C     EVALUATIE + 

23-29 6,5 A 3       

29-31 2,5 C     3A, 3B + 

31-38 7 A 3       

38-40 2 C     1C,4E - / + 

40-41 1 C     4C + 

41-45 4 A/C 4   3B + 

45-46 1 C     4C + / + 

46-49 3 A* 3   (4C)   

49-50 1 C     4C + / + 

50-53 3 C     3C + / + 

53-67 14 A/C 2   EVALUATIE + 

67-68 1,5 B   2A     
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 34,5 50,7% 

B. Metakritisch/institutioneel 1,5 2,2% 

C. Argumentatief/beoordelend 28 41,2% 

D. Overig 4 5,9% 

Totaal: 68 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 1 5,0% 1c 1 5,0% 

3 8,5 42,5% 3a 2,25 11,3% 

    
 

3b 3,25 16,3% 

      3c 3 15,0% 

4 7,5 37,5% 4a 1 5,0% 

    
 

4c 5,5 27,5% 

      4e 1 5,0% 

5 3 15,0% 5c 3 15,0% 

Tot: 20 100%   20 100% 
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Recensie de Volkskrant – Selma Niewold 

Regelnummers Aantal  Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-7 2,5 B   1A     

7-8 1 B   2A     

8-9 1 B   1A     

9-11 2 B   2A     

11 0,5 A 6       

12-17 5,5 A 2       

17-19 2 C     5C + 

19-20 1 C     3C + 

20-22 2 A* 5   (3C)   

22-23 1 C     3B,5B + 

23-30 7 A 3       

30-32 1,83 C     3B + 

32 0,33 C     4A + / + 

32-36 3,83 A 3       

36-38 2 C     3B + 

38-39 1 C     3C + / + 

39-42 3,5 C     3D + / + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 17,83 42,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 6,5 15,5% 

C. Argumentatief/beoordelend 13,66 32,5% 

D. Overig 4 9,5% 

Totaal: 42 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

3 10,83 79,3% 3b 4,33 31,7% 

    
 

3c 3 22,0% 

    
 

3d 3,5 25,6% 

4 0,33 2,4% 4a 0,33 2,4% 

5 2,5 18,3% 5b 0,5 3,7% 

    
 

5c 2 14,6% 

Tot: 13,66 100%   13,66 100% 
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Recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra 

Regelnummers Aantal  Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5 1 A 1       

6-9 4 B   2A     

10-11 1,5 C     4C + / + 

11-12 1 A 3       

12-13 1 C     5B + 

13-16 3,5 A/C 3   1B + / + 

17 0,5 C     1C + / + 

17-20 3 A 3       

20-23 3,5 A* 3   (1C)   

24 0,5 A 2       

24-26 2 C     4C - / + 

26-28 1,83 A/C 4   3B + 

28 0,33 C     3A + 

28-30 1,83 C     3B + 

30-31 1 A 3,4       

31-32 1 C     3B + 

32-33 1 A 4       

33-34 1,5 C     1B + / + 

35-38 3,5 C     3C + / + 

38-39 1,5 C     CONCLUSIE + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 11,9 30,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 4 10,3% 

C. Argumentatief/beoordelend 19,1 49,0% 

D. Overig 4 10,3% 

Totaal: 39 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 5,5 31,3% 1b 3,25 18,5% 

    
 

1c 2,25 12,8% 

3 7,6 43,1% 3a 0,33 1,9% 

    
 

3b 3,75 21,3% 

      3c 3,5 19,9% 

4 3,5 19,9% 4c 3,5 19,9% 

5 1 5,7% 5b 1 5,7% 

Tot: 17,6 100%   17,6 100% 
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Recensie Algemeen Dagblad – Joke Linders 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-7 2,5 B   2A     

7-8 1 B   1A     

8-10 2 C     EVALUATIE + 

10-16 6 C     3C, 3D + / + 

16-19 3 C     5B 0 

19-20 1 A 3       

20-21 1 A 2       

21-24 3 C     3B + 

25-26 2 C     4C - / - 

26-27 1,5 C     4A + / - 

28-31 3,5 C     3A - 

31-32 1,5 C     EVALUATIE - 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 2 6,3% 

B. Metakritisch/institutioneel 3,5 10,9% 

C. Argumentatief/beoordelend 22,5 70,3% 

D. Overig 4 12,5% 

Totaal: 32 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

3 12,5 65,8% 3a 3,5 18,4% 

    
 

3b 3 15,8% 

    
 

3c 3 15,8% 

    
 

3d 3 15,8% 

4 3,5 18,4% 4a 1,5 7,9% 

    
 

4c 2 10,5% 

5 3 15,8% 5b 3 15,8% 

Tot: 19 100%   19 100% 
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Recensie NRC Handelsblad – Marjoleine de Vos 

Regelnummers Aantal  Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5 0,5 C     EVALUATIEF + 

5-10 5 A 3       

10-11 1 B   1A     

11-16 5 A/C 3   1A + 

16-18 2 C     3D + / + 

18-25 7 C     3C + / + 

25-34 9 A 3       

35-37 3,5 C     3D + / + 

38-39 1,5 C     3B 0 

39-42 3 B   2A     

42-45 3,5 C     3B + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 16,5 36,7% 

B. Metakritisch/institutioneel 4 8,9% 

C. Argumentatief/beoordelend 20,5 45,6% 

D. Overig 4 8,9% 

Totaal: 45 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 2,5 12,5% 1a 2,5 12,5% 

3 17,5 87,5% 3b 5 25,0% 

    
 

3c 7 35,0% 

    
 

3d 5,5 27,5% 

Tot: 20 100%   20 100% 
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Recensie Nederlands Dagblad – Els de Jong-van Gurp  

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-6 5,5 D         

6-9 3,5 B   2A     

10-11 1,5 A 6       

11-13 2 C     5A + 

13-26 13,5 A 3       

27-28 1,5 C     1A + 

28-30 2 C     3B + 

30-31 1 C     4C - / + 

31-32 1,5 C     3B + 

33-35 3 A / C 2   EVALUATIEF + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 16,5 47,1% 

B. Metakritisch/institutioneel 3,5 10,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 9,5 27,1% 

D. Overig 5,5 15,7% 

Totaal: 35 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 1,5 18,8% 1a 1,5 18,8% 

3 3,5 43,8% 3b 3,5 43,8% 

4 1 12,5% 4c 1 12,5% 

5 2 25,0% 5a 2 25,0% 

Tot: 8 100%   8 100% 
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1.9 Juryrapport en recensies 2000 

Juryrapport 2000 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1 1 D         

2-5 4 A 1       

6-12 7 A 3       

13-15 3 C     4D + / + 

16-22 6,5 A 3       

22-23 1,5 C     1A, 1B (+) / + 

24 0,5 C     EVALUATIE + 

24-25 1 C     3B, 4A + 

25-26 1,5 C     CONCLUSIE + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 17,5 67,3% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 7,5 28,8% 

D. Overig 1 3,8% 

Totaal: 26 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 1,5 27,3% 1a 0,75 13,6% 

      1b 0,75 13,6% 

3 0,5 9,1% 3b 0,5 9,1% 

4 3,5 63,6% 4a 0,5 9,1% 

    
 

4d 3 54,5% 

Tot: 5,5 100%   5,5 100% 
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Recensie de Volkskrant – Hanneke Lieveld 

Regelnummers Aantal  Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-9 4,33 A 3       

9 0,33 C     EVALUATIEF + 

9-25 15,83 A 3,4       

25-27 2 C     1A, 4A + 

27-28 1 C     3A + 

28-36 8,5 A 3       

37-38 1,5 C     4A + 

38-39 1 C     1B + / + 

39-40 1 C     3A + 

40-41 1 A 4       

41-44 3 A 3       

44-45 1 D         

45-46 1 A 3       

46-47 1,5 C     3B + 

48 1 D         

49 0,5 C     3B + 

49-51 2 C     1B + / + 

51-53 2 C     1A + 

53 0,5 C     1B + / + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 33,66 63,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 0 0,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 13,33 25,2% 

D. Overig 6 11,3% 

Totaal: 53 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 6,5 50,0% 1a 3 23,1% 

    
 

1b 3,5 26,9% 

3 4 30,8% 3a 2 15,4% 

    
 

3b 2 15,4% 

4 2,5 19,2% 4a 2,5 19,2% 

Tot: 13 100%   13 100% 
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Recensie Vrij Nederland – Aukje Holtrop 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-7 2,5 B   2A     

7-9 2 C     EVALUATIEF + 

9-10 1 A/C 2   EVALUATIEF + 

10-13 3 C     1A + 

13-16 3 A* 3   (1A)   

16-18 2 A 5       

18-20 2,5 A/C 3   1A + 

21-39 19 A 3       

40 0,5 C     EVALUATIEF   

40-41 1 C     5C + 

41-42 1 A* 4   (5C)   

42-46 4 A 3       

46-47 1 C     5C + 

47-48 1 D         

48-49 1 C     4A + 

49-55 6 A 3       

55 0,5 C     EVALUATIEF + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 34,75 63,2% 

B. Metakritisch/institutioneel 2,5 4,5% 

C. Argumentatief/beoordelend 12,75 23,2% 

D. Overig 5 9,1% 

Totaal: 55 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 5,75 62,2% 1a 5,75 62,2% 

4 1 10,8% 4a 1 10,8% 

5 2,5 27,0% 5c 2,5 27,0% 

Tot: 9,25 100%   9,25 100% 
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Recensie NRC Handelsblad – Judith Eiselin 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-8 4 A 3,4       

9-10 1,5 C     EVALUATIE + 

10-32 22 A 3       

32-33 1 C     EVALUATIE + 

33-35 2,5 A 3       

36-42 7 A 2       

43-44 1,5 B   2A     

44-45 1 C     3B + 

45-46 1 C     3A + 

46-47 1 C     4A + 

47-50 3,5 C     1B - / - 

51 0,5 C     1C + 

51-54 3 A* 3   (1C)   

54-55 1 A 2       

55-56 1 C     1C + / + 

56-68 12,5 A 3       

69-71 2,5 C     1B + 

71-73 2,5 A 3,4       

74 0,5 C     5C + 

74-79 5,5 A 3,4       

80-81 1,5 C     5C + 

81-85 4 A 3       

85-88 3,5 C     1B - / - 

89-90 2 A 1,6       
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 64,5 71,7% 

B. Metakritisch/institutioneel 1,5 1,7% 

C. Argumentatief/beoordelend 20 22,2% 

D. Overig 4 4,4% 

Totaal: 90 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 12,5 71,4% 1b 9,5 54,3% 

    
 

1c 3 17,1% 

3 2 11,4% 3a 1 5,7% 

      3b 1 5,7% 

4 1 5,7% 4a 1 5,7% 

5 2 11,4% 5c 2 11,4% 

Tot: 17,5 100%   17,5 100% 
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Recensie Het Parool – Mark Moorman 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-7 2,5 B   2A     

7-8 1,5 C     1B + / + 

9-11 2,5 A/C 3   4A + 

11-32 21 A 3,4       

32-33 1 C     1B + 

33-35 2,5 A 3       

36 1 A 1       
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 25,75 71,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 2,5 6,9% 

C. Argumentatief/beoordelend 3,75 10,4% 

D. Overig 4 11,1% 

Totaal: 36 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 2,5 66,7% 1b 2,5 66,7% 

4 1,25 33,3% 4a 1,25 33,3% 

Tot: 3,75 100%   3,75 100% 
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Recensie Trouw – Nanda Roep 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-10 6 A 3       

11-25 14,5 A 2       

25-26 1,5 C     EVALUATIE - 

27-28 2 C     1A - 

29-40 12 A 3       

41 0,5 C     1B - / - 

41-42 1 C     4B - 

42-43 1 C     EVALUATIE - 

43-45 2,5 C     1B - / - 

46-49 3,5 A 3       

49-51 2 C     1B, 4B - / - 

51-52 1 A 3       

52-54 2,5 C     4C - / - 

54-55 1 C     1B - / - 

56-58 2,5 C     1B - / - 

58-59 1 B   1A     

59-60 1 C     EVALUATIE + 

60-61 1 B   1B     

61 0,5 C     3B + 

62 1 B   1A     

63 1 C     3A - 

64 1 A 1,6       
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 38 59,4% 

B. Metakritisch/institutioneel 3 4,7% 

C. Argumentatief/beoordelend 19 29,7% 

D. Overig 4 6,3% 

Totaal: 64 100% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 9,5 61,3% 1a 2 12,9% 

    
 

1b 7,5 48,4% 

3 1,5 9,7% 3a 1 6,5% 

    
 

3b 0,5 3,2% 

4 4,5 29,0% 4b 2 12,9% 

      4c 2,5 16,1% 

Tot: 15,5 100%   15,5 100% 
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Recensie De Groene Amsterdammer – Bregje Boonstra 

Regelnummers Aantal Categorie Sub A Sub B Sub C Houding 

1-4 4 D         

5-6 1,5 A 3       

6-9 3 C     5C   

9-10 1 A 3       

10-12 2 A 3       

12-14 2 C     1A, 4A   

14-16 2 B   2A     

16-17 1 A 4       

17-19 2 A 5       

19-31 12 A 3       

31-39 8,5 A 2       

40-51 11,5 A 3       

51-55 4 C     4E + 

55-56 1,5 C     2A - / + 

57-59 2,5 A 3       

59-71 12 A 2       

71-74 3 A 3,4       

74-77 3 C     3A - 

77-79 2 C     5C + 

79-82 3,5 C     EVALUATIEF + 

83-92 9,5 B   1A, 1B     

92-104 12,5 A/C 2   EVALUATIEF x 

105-139 35 A/C 2   EVALUATIEF x 

140-157 17,5 A/C 2   EVALUATIEF x 

157-159 2 C     EVALUATIEF + 

159-160 1 C     4A + 

160-161 1 C     3A + 

161-164 3 C     3B, 4A + 

164-167 3 A* 4   (4A)   

167-173 6,5 C     1C + / + 

174-176 2,5 C     5C + 

176-177 1,5 C     4A + 
 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

Categorie Regels Percentage 

A. Beschrijvend/informatief 91 51,4% 

B. Metakritisch/institutioneel 11,5 6,5% 

C. Argumentatief/beoordelend 70,5 39,8% 

D. Overig 4 2,3% 

Totaal: 177 100% 
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Verdeling argumenten naar subgroep: 

Groep Regels Percentage Subgroep Regels Percentage 

1 7,5 23,1% 1a 1 3,1% 

    
 

1c 6,5 20,0% 

2 1,5 4,6% 2a 1,5 4,6% 

3 5,5 16,9% 3a 4 12,3% 

      3b 1,5 4,6% 

4 10,5 32,3% 4a 6,5 20,0% 

      4e 4 12,3% 

5 7,5 23,1% 5c 7,5 23,1% 

Tot: 32,5 100%   32,5 100% 
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Bijlage 2. Gemiddelden juryrapporten 1992-2000 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Gem. 

Lengte in regels 36 69 67 61 74 56 40 28 26 51 

A. Beschrijvend/informatief 44,4% 36,2% 14,6% 17,6% 33,4% 46,4% 11,3% 42,0% 67,3% 34,8% 

B. Metakritisch/institutioneel 0,0% 3,6% 10,4% 7,4% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

C. Argumentatief/beoordelend 52,8% 55,8% 73,5% 66,8% 50,3% 49,1% 82,5% 54,5% 28,8% 57,1% 

D. Overig 2,8% 4,3% 1,5% 8,2% 16,2% 1,8% 6,3% 3,6% 3,8% 5,4% 
 

Verdeling argumenten naar hoofdgroep: 

 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Gem. 

1. Inhoudsgericht 32,4% 14,0% 28,8% 13,1% 25,2% 38,2% 19,4% 
 

27,3% 22,0% 

2. Auteursgericht 
   

6,2% 6,3% 
    

1,4% 

3. Vormgericht 56,8% 50,0% 44,0% 51,5% 23,6% 7,3% 74,2% 65,3% 9,1% 42,4% 

4. Lezersgericht 10,8% 4,0% 
 

3,1% 7,9% 34,5% 6,5% 8,2% 63,6% 15,4% 

5. Ander werk 
 

32,0% 27,2% 26,2% 37,0% 20,0% 
 

26,5% 
 

18,8% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Gem. 

1. thema 27,0% 14,0% 19,4% 13,1% 25,2% 18,2% 19,4%   13,6% 16,6% 

1. afspiegeling 5,4%   9,4%     5,5%     13,6% 3,8% 

1. moraal           14,5%       1,6% 

1. abstrahering                     

2. expressie       6,2% 6,3%         1,4% 

2. intentie                     

3. compositie 2,7% 38,0% 11,5% 23,1% 12,6%   32,3% 4,1%   13,8% 

3. stijl 32,4% 12,0% 32,5% 28,5% 11,0% 7,3% 29,0% 57,1% 9,1% 24,3% 

3. illustratie 13,5%           12,9% 4,1%   3,4% 

3. combinatie 8,1%                 0,9% 

4. emotie 10,8% 4,0%     3,1%   6,5% 8,2% 9,1% 4,6% 

4. identificatie           14,5%       1,6% 

4. adaptatie       3,1% 3,1% 12,7%       2,1% 

4. vorming           7,3%     54,5% 6,9% 

4. bevoogding         1,6%         0,2% 

5. originaliteit     19,9%   37,0% 10,9%       7,5% 

5. traditie   32,0%   26,2%   9,1%   26,5%   10,4% 

5. relativiteit     7,3%             0,8% 
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Bijlage 3. Gemiddelden recensies  

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentages: 

 
VK AD VN Groene Parool NRC Trouw ND Gem.  

Lengte in regels 42 43 59 83,4 37,6 52,4 62 35 51,8 

A. Beschrijvend/informatief 49,3% 27,5% 48,3% 42,5% 44,4% 44,5% 48,9% 47,1% 44,1% 

B. Metakritisch/institutioneel 3,0% 3,6% 11,3% 10,1% 5,0% 3,7% 1,0% 10,0% 6,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 33,0% 55,7% 32,9% 40,6% 38,0% 42,8% 43,3% 27,1% 39,2% 

D. Overig 14,6% 13,1% 7,5% 6,8% 12,6% 8,9% 6,8% 15,7% 10,7% 
 

Verdeling argumenten naar hoofdgroep:  

 
VK AD VN Groene Parool NRC Trouw ND Gem. 

1. Inhoudsgericht 22,4% 20,1% 30,6% 34,4% 24,4% 37,4% 20,6% 18,8% 27,2% 

2. Auteursgericht       1,4%   5,1% 2,5%   1,6% 

3. Vormgericht 41,8% 42,1% 17,6% 35,9% 20,9% 31,4% 35,1% 43,8% 33,1% 

4. Lezersgericht 18,3% 11,4% 19,5% 15,3% 23,5% 23,5% 16,4% 12,5% 18,6% 

5. Ander werk 17,5% 26,4% 32,1% 13,0% 31,1% 2,6% 25,5% 25,0% 19,5% 
 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

 
VK AD VN Groene Parool NRC Trouw ND Gem. 

1. thema 11,2% 8,5% 30,6% 13,8% 11,1% 15,8% 8,0% 18,8% 13,3% 

1. afspiegeling 9,9% 11,6%   6,3% 13,3% 10,8% 7,9%   8,7% 

1. moraal 1,3%     14,3%   3,7% 1,3%   3,1% 

1. abstrahering           7,1% 1,5%   1,6% 

2. expressie       1,4%         0,2% 

2. intentie           5,0% 2,5%   1,4% 

3. compositie 6,3% 15,0% 11,5% 6,5% 5,2% 6,3% 16,2%   9,0% 

3. stijl 17,5% 6,0% 3,2% 17,9% 2,4% 9,5% 11,7% 43,8% 11,5% 

3. illustratie 8,2% 15,9% 2,8% 8,9% 13,4% 11,6% 7,4%   9,5% 

3. combinatie 9,8% 5,3%   2,6%   3,9%     3,1% 

4. emotie 16,2% 5,7% 18,3% 4,7% 20,5% 8,2% 9,3%   11,3% 

4. identificatie             1,8%   0,3% 

4. adaptatie   3,5% 1,2% 5,9% 3,0% 12,2% 6,2% 12,5% 5,4% 

4. vorming 2,2%     0,7%   3,0% 0,4%   1,1% 

4. bevoogding   2,1%   4,0%     0,7%   0,8% 

5. originaliteit   6,9%   4,2% 12,3%   4,0% 25,0% 4,2% 

5. traditie 7,0% 5,3% 12,8% 3,2% 11,1% 1,0% 2,9%   5,3% 

5. relativiteit 10,5% 14,3% 19,3% 5,6% 7,7% 1,6% 18,2%   10,0% 
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Bijlage 4. Gegevens per bron (en recensent) 

4.1 de Volkskrant 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentage: 

 
1992 1993 1997 1998 1999 2000 Gem. 

Lengte in regels 21 54 43 39 42 53 42 

A. Beschrijvend/informatief 33,3% 52,3% 54,1% 50,0% 42,5% 63,5% 49,3% 

B. Metakritisch/institutioneel 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 15,5% 0,0% 3,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 45,2% 37,5% 18,0% 39,7% 32,5% 25,2% 33,0% 

D. Overig 21,4% 7,4% 27,9% 10,3% 9,5% 11,3% 14,6% 

 
Maas Maas Niewold Niewold Niewold Lieveld 

  

Verdeling argumenten naar hoofdgroep:  

 
1992 1993 1997 1998 1999 2000 Gem. 

1. Inhoudsgericht 33,3% 11,0% 32,3% 7,7%   50,0% 22,4% 

2. Auteursgericht               

3. Vormgericht 50,0% 53,4% 25,8% 11,5% 79,3% 30,8% 41,8% 

4. Lezersgericht   24,7% 29,0% 34,6% 2,4% 19,2% 18,3% 

5. Ander werk 16,7% 11,0% 12,9% 46,2% 18,3%   17,5% 

 
Maas Maas Niewold Niewold Niewold Lieveld 

  

Verdeling argumenten naar subgroep: 

 
1992 1993 1997 1998 1999 2000 Gem. 

1. thema 33,3% 11,0%       23,1% 11,2% 

1. afspiegeling     32,3%     26,9% 9,9% 

1. moraal       7,7%     1,3% 

1. abstrahering               

2. expressie               

2. intentie               

3. compositie   11,0%   11,5%   15,4% 6,3% 

3. stijl 16,7% 15,1% 25,8%   31,7% 15,4% 17,5% 

3. illustratie   27,4%     22,0%   8,2% 

3. combinatie 33,3%       25,6%   9,8% 

4. emotie   24,7% 16,1% 34,6% 2,4% 19,2% 16,2% 

4. identificatie               

4. adaptatie               

4. vorming     12,9%       2,2% 

4. bevoogding               

5. originaliteit               

5. traditie       38,5% 3,7%   7,0% 

5. relativiteit 16,7% 11,0% 12,9% 7,7% 14,6%   10,5% 

 
Maas Maas Niewold Niewold Niewold Lieveld 
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4.2 Algemeen Dagblad 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentage: 

 
1993 1994 1999 Gem. 

Lengte in regels 44 54 32 43 

A. Beschrijvend/informatief 37,5% 38,9% 6,3% 27,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 0,0% 0,0% 10,9% 3,6% 

C. Argumentatief/beoordelend 53,4% 43,5% 70,3% 55,7% 

D. Overig 9,1% 17,6% 12,5% 13,1% 

 
Linders Holtrop Linders 

  

Verdeling argumenten naar hoofdgroep:  

 
1993 1994 1999 Gem. 

1. Inhoudsgericht 16,0% 44,2%   20,1% 

2. Auteursgericht         

3. Vormgericht 60,6%   65,8% 42,1% 

4. Lezersgericht 6,4% 9,3% 18,4% 11,4% 

5. Ander werk 17,0% 46,5% 15,8% 26,4% 

 
Linders Holtrop Linders 

  

 

Verdeling argumenten naar subgroep: 

 
1993 1994 1999 Gem. 

1. thema 16,0% 9,3%   8,5% 

1. afspiegeling   34,9%   11,6% 

1. moraal         

1. abstrahering         

2. expressief         

2. intentioneel         

3. compositie 26,6%   18,4% 15,0% 

3. stijl 2,1%   15,8% 6,0% 

3. illustratie 31,9%   15,8% 15,9% 

3. combinatie     15,8% 5,3% 

4. emotie   9,3% 7,9% 5,7% 

4. identificatie         

4. adaptatie     10,5% 3,5% 

4. vorming         

4. bevoogding 6,4%     2,1% 

5. originaliteit 2,1% 18,6%   6,9% 

5. traditie     15,8% 5,3% 

5. relativiteit 14,9% 27,9%   14,3% 

 
Linders Holtrop Linders 
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4.3 Vrij Nederland 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentage: 

 
1993 1998 2000 Gem. 

Lengte in regels 64 57 55 59 

A. Beschrijvend/informatief 35,2% 46,5% 63,2% 48,3% 

B. Metakritisch/institutioneel 3,1% 26,3% 4,5% 11,3% 

C. Argumentatief/beoordelend 55,5% 20,2% 23,2% 32,9% 

D. Overig 6,3% 7,0% 9,1% 7,5% 

 
Holtrop Holtrop Holtrop 

  

Verdeling argumenten naar hoofdgroep:  

 
1993 1998 2000 Gem. 

1. Inhoudsgericht 12,3% 17,4% 62,2% 30,6% 

2. Auteursgericht         

3. Vormgericht 32,7% 20,0%   17,6% 

4. Lezersgericht 29,0% 18,8% 10,8% 19,5% 

5. Ander werk 25,9% 43,5% 27,0% 32,1% 

 
Holtrop Holtrop Holtrop 

  

Verdeling argumenten naar subgroep: 

 
1993 1998 2000 Gem. 

1. thema 12,3% 17,4% 62,2% 30,6% 

1. afspiegeling         

1. moraal         

1. abstrahering         

2. expressief         

2. intentioneel         

3. compositie 25,9% 8,7%   11,5% 

3. stijl 4,0% 5,7%   3,2% 

3. illustratie 2,8% 5,7%   2,8% 

3. combinatie         

4. emotie 25,3% 18,8% 10,8% 18,3% 

4. identificatie         

4. adaptatie 3,7%     1,2% 

4. vorming         

4. bevoogding         

5. originaliteit         

5. traditie 16,7% 21,7%   12,8% 

5. relativiteit 9,3% 21,7% 27,0% 19,3% 

 
Holtrop Holtrop Holtrop 
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4.4 De Groene Amsterdammer 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentage: 

 
1995 1997 1998 1999 2000 Gem. 

Lengte in regels 34 95 72 39 177 83,4 

A. Beschrijvend/informatief 34,6% 57,6% 38,2% 30,5% 51,4% 42,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 0,0% 7,4% 26,4% 10,3% 6,5% 10,1% 

C. Argumentatief/beoordelend 53,7% 30,8% 29,9% 49,0% 39,8% 40,6% 

D. Overig 11,8% 4,2% 5,6% 10,3% 2,3% 6,8% 

 
Boonstra Boonstra Boonstra Boonstra Boonstra 

  

Verdeling argumenten naar hoofdgroep:  

 
1995 1997 1998 1999 2000 Gem. 

1. Inhoudsgericht 41,0% 25,2% 51,3% 31,3% 23,1% 34,4% 

2. Auteursgericht     2,6%   4,6% 1,4% 

3. Vormgericht 59,0% 37,4% 23,1% 43,1% 16,9% 35,9% 

4. Lezersgericht   16,5% 7,7% 19,9% 32,3% 15,3% 

5. Ander werk   20,9% 15,4% 5,7% 23,1% 13,0% 

 
Boonstra Boonstra Boonstra Boonstra Boonstra 

  

Verdeling argumenten naar subgroep: 

 
1995 1997 1998 1999 2000 Gem. 

1. thema 41,0% 12,2% 12,8%   3,1% 13,8% 

1. afspiegeling   13,0%   18,5%   6,3% 

1. moraal     38,5% 12,8% 20,0% 14,3% 

1. abstrahering             

2. expressie     2,6%   4,6% 1,4% 

2. intentie             

3. compositie   15,7% 2,6% 1,9% 12,3% 6,5% 

3. stijl 39,3% 21,7% 2,6% 21,3% 4,6% 17,9% 

3. illustratie 19,7%   5,1% 19,9%   8,9% 

3. combinatie     12,8%     2,6% 

4. emotie   3,5%     20,0% 4,7% 

4. identificatie             

4. adaptatie   9,6%   19,9%   5,9% 

4. vorming   3,5%       0,7% 

4. bevoogding     7,7%   12,3% 4,0% 

5. originaliteit   20,9%       4,2% 

5. traditie     10,3% 5,7%   3,2% 

5. relativiteit     5,1%   23,1% 5,6% 

 
Boonstra Boonstra Boonstra Boonstra Boonstra 
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4.5 Het Parool  

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentage: 

 
1992 1993 1994 1998 2000 Gem. 

Lengte in regels 21 53 25 53 36 37,6 

A. Beschrijvend/informatief 9,5% 45,3% 46,0% 49,5% 71,5% 44,4% 

B. Metakritisch/institutioneel 0,0% 7,5% 0,0% 10,4% 6,9% 5,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 71,4% 39,6% 38,0% 30,7% 10,4% 38,0% 

D. Overig 19,0% 7,5% 16,0% 9,4% 11,1% 12,6% 

 
Houts Brouwer Brouwer Brouwer Moorman 

  

Verdeling argumenten naar hoofdgroep:  

 
1992 1993 1994 1998 2000 Gem. 

1. Inhoudsgericht 35,3% 20%     66,7% 24,4% 

2. Auteursgericht             

3. Vormgericht 64,7% 40%       20,9% 

4. Lezersgericht   40%   44,3% 33,3% 23,5% 

5. Ander werk     100,0% 55,7%   31,1% 

 
Houts Brouwer Brouwer Brouwer Moorman 

  

Verdeling argumenten naar subgroep: 

 
1992 1993 1994 1998 2000 Gem. 

1. thema 35,3% 20,0%       11,1% 

1. afspiegeling         66,7% 13,3% 

1. moraal             

1. abstrahering             

2. expressief             

2. intentioneel             

3. compositie 5,9% 20,0%       5,2% 

3. stijl 11,8%         2,4% 

3. illustratie 47,1% 20,0%       13,4% 

3. combinatie             

4. emotie   25,0%   44,3% 33,3% 20,5% 

4. identificatie             

4. adaptatie   15,0%       3,0% 

4. vorming             

4. bevoogding             

5. originaliteit     61,5%     12,3% 

5. traditie       55,7%   11,1% 

5. relativiteit     38,5%     7,7% 

 
Houts Brouwer Brouwer Brouwer Moorman 
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4.6 NRC Handelsblad 

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentage: 

 
1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000 Gem. 

Lengte in regels 22 51 50 47 62 45 90 52,4 

A. Beschrijvend/informatief 50,0% 44,1% 32% 42,6% 34,7% 36,7% 71,7% 44,5% 

B. Metakritisch/institutioneel 0,0% 0,0% 7% 2,1% 6,5% 8,9% 1,7% 3,7% 

C. Argumentatief/beoordelend 31,8% 48,0% 53% 46,8% 52,4% 45,6% 22,2% 42,8% 

D. Overig 18,2% 7,8% 8% 8,5% 6,5% 8,9% 4,4% 8,9% 

 
Boonstra Zilverberg De Vos De Vos De Vos De Vos Eiselin 

  

Verdeling argumenten naar hoofdgroep:  

 
1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000 Gem.  

1. Inhoudsgericht 38,5% 25,0% 52,3% 50,0% 12,4% 12,5% 71,4% 37,4% 

2. Auteursgericht   10,0%   6,8% 18,6%     5,1% 

3. Vormgericht 46,2%   38,6% 4,1% 31,9% 87,5% 11,4% 31,4% 

4. Lezersgericht 15,4% 65,0% 9,1% 39,2% 30,1%   5,7% 23,5% 

5. Ander werk         7,1%   11,4% 2,6% 

 
Boonstra Zilverberg De Vos De Vos De Vos De Vos Eiselin 

  

Verdeling argumenten naar subgroep: 

 
1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000 Gem. 

1. thema 15,4% 25,0% 36,4% 12,2% 8,8% 12,5%   15,8% 

1. afspiegeling       21,6%     54,3% 10,8% 

1. moraal       5,4% 3,5%   17,1% 3,7% 

1. abstrahering 23,1%   15,9% 10,8%       7,1% 

2. expressief                 

2. intentioneel   10,0%   6,8% 18,6%     5,0% 

3. compositie     38,6%       5,7% 6,3% 

3. stijl       4,1% 31,9% 25,0% 5,7% 9,5% 

3. illustratie 46,2%         35,0%   11,6% 

3. combinatie           27,5%   3,9% 

4. emotie 15,4% 17,5%   6,8% 12,4%   5,7% 8,2% 

4. identificatie                 

4. adaptatie   40,0% 9,1% 18,9% 17,7%     12,2% 

4. vorming       13,5%       3,0% 

4. bevoogding                 

5. originaliteit                 

5. traditie         7,1%     1,0% 

5. relativiteit             11,4% 1,6% 

 
Boonstra Zilverberg De Vos De Vos De Vos De Vos Eiselin   
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4.7 Trouw  

Lengte in regels en verdeling categorieën in percentage: 

 
1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 Gem. 

Lengte in regels 74 65 45 57 61 68 64 62 

A. Beschrijvend/informatief 46,6% 46,9% 37,8% 52,6% 48,4% 50,7% 59,4% 48,9% 

B. Metakritisch/institutioneel 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 2,2% 4,7% 1,0% 

C. Argumentatief/beoordelend 46,6% 46,9% 53,3% 40,4% 45,1% 41,2% 29,7% 43,3% 

D. Overig 6,8% 6,2% 8,9% 7,0% 6,6% 5,9% 6,3% 6,8% 

 
Van Duin Van Duin Van Duin Van Duin Van Duin Van Duin Roep 

  

Verdeling argumenten naar hoofdgroep:  

 
1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 Gem. 

1. Inhoudsgericht 14% 29,5%   17,1% 17,3% 5,0% 61,3% 20,6% 

2. Auteursgericht     13,6%   3,8%     2,5% 

3. Vormgericht 50% 24,6% 31,8% 35,0% 51,9% 42,5% 9,7% 35,1% 

4. Lezersgericht 4% 3,3% 18,2% 8,1% 14,4% 37,5% 29,0% 16,4% 

5. Ander werk 32% 42,6% 36,4% 39,8% 12,5% 15,0%   25,5% 

 
Van Duin Van Duin Van Duin Van Duin Van Duin Van Duin Roep 

  

Verdeling argumenten naar subgroep: 

 
1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 Gem. 

1. thema   29,5%     13,5%   12,9% 8,0% 

1. afspiegeling       6,8%     48,4% 7,9% 

1. moraal         3,8% 5,0%   1,3% 

1. abstrahering       10,3%       1,5% 

2. expressief                 

2. intentioneel     13,6%   3,8%     2,5% 

3. compositie 13,2% 9,8% 4,5% 18,0% 50,0% 11,3% 6,5% 16,2% 

3. stijl 16,2%   27,3% 17,1% 1,9% 16,3% 3,2% 11,7% 

3. illustratie 22,1% 14,8%       15,0%   7,4% 

3. combinatie                 

4. emotie 19,1% 3,3% 18,2% 8,1% 11,5% 5,0%   9,3% 

4. identificatie             12,9% 1,8% 

4. adaptatie           27,5% 16,1% 6,2% 

4. vorming         2,9%     0,4% 

4. bevoogding           5,0%   0,7% 

5. originaliteit   27,9%           4,0% 

5. traditie 8,8%     7,7% 3,8%     2,9% 

5. relativiteit 20,6% 14,8% 36,4% 32,1% 8,7% 15,0%   18,2% 

 
Van Duin Van Duin Van Duin Van Duin Van Duin Van Duin Roep 

  

 


