
Websites  voor leeskringen       
 
www.bibliotheek.nl  De digitale portal van de openbare bibliotheken in Nederland. Hier vindt 

u informatie over literatuur, achtergronden, lezen en leren. Ook voor het 
aanvragen van boeken of het opzoeken van een bibliotheekvestiging 
kunt u hier terecht. Met doorlinken naar www.literatuurplein.nl en 
www.romanadvies.bibliotheek.nl  

 
www.literatuurplein.nl  Het digitaal kennis- en ontmoetingsplein voor de literatuur van 

Bibliotheek.nl. Met schat aan informatie over boeken en schrijvers; 
literair nieuws, interviews, columns en recensies. De site richt zich zowel 
tot lezers en leeskringen die op zoek zijn naar informatie of op de 
hoogte willen blijven van ontwikkelingen.  

www.romanadvies.nl  U hebt een boek gelezen dat smaakte naar meer? Bij romanadvies vindt 
u wellicht wat u zoekt! 

 
www.boekensalon.nl De website voor de leesliefhebber en leeskringen, als online community 

met recensies, boekbeschrijvingen en auteursportretten door objectieve 
specialisten. Met informatie uit het tijdschrift Boek-delen, hét tijdschrift 
voor Leeskringen. Professionele website en tijdschrift van NBD Biblion.  

 
www.boekentaal.info  Boekbesprekingen, auteursportretten, leestips en  achtergrondinformatie 

over lezen en leeskringen – initiatief van het  Landelijk bureau Passage, 
een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.  

 
www.miekesleesclub.nl  De website van Mieke van der Weij. Zij bespreekt iedere week een 

bijzonder boek. Initiatief van de NCRV. 
 
www.leestafel.info Leestafel is een site met informatie over boeken, schrijvers, recensies 

en taal voor alle leeftijden.  
 
www.bibliotheek.nl/eregalerij De eBooks eregalerij bevat een selectie van 25 klassiekers uit de                             

Nederlandstalige literatuur, zoals bv. Camera Obscura en Max Havelaar . 
De eBooks zijn verrijkt met achtergrondinformatie en beeldmateriaal en 
zijn gratis te downloaden in ePub formaat. De website is ontwikkeld door 
de Bibliotheek.nl, het Letterkundig Museum en de Digitale Bibliotheek 
voor de Nederlandse Letteren. 

 
www.nrc.nl/boeken  NRC Boeken is de weblog van de wekelijkse bijlage Boeken, die elke 

vrijdag in het hart van NRC Handelsblad verschijnt.  
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Boeken  
 
Noble, Elizabeth De leesclub 
Terwijl hun levens dramatische wendingen nemen, bespreken vijf vrouwen uit een Engels 
provinciestadje elke maand een boek dat ze gelezen hebben, 2004 
 
Drewes, Inge Lezen en leesclubs 
Gids voor het vormen en leiden van een leesclub, 2006 
 
Querido’s leesclubgids : romans uit Nederland en Vlaanderen  
Leidraad voor leesclubs voor het lezen en bespreken van twintig Nederlandstalige prozaboeken uit 
de periode 1993-2006, 2006 
 
Kempen, Yves van Querido´s klassieke leesclubgids 
Voor wie meer uit een leesclub wil halen. Naast praktische informatie over het opzetten van een 
leesclub en het voorbereiden van bijeenkomsten bespreekt de gids tal van hoogtepunten uit de 
wereldliteratuur. Deze klassieke leesclubgids biedt een reis door de tijd, langs steden als Petersburg, 
Wenen, Oran, Londen en vele andere, door hel en paradijs, door besneeuwde en zonovergoten 
landschappen.  
 
Dorrestein, Renate De leesclub 
Roman uit 2011over zeven leesclubvriendinnen, ‘mutsen van middelbare leeftijd’, die staan terecht 
voor de moord op hun lievelingsauteur. Een ode aan leesclubs, lezen en literatuur waarin 
tegelijkertijd alles en iedereen op de hak wordt genomen, maar waaruit de leesclubmutsen fier en 
ongeslagen tevoorschijn komen. Achterin, met een vette knipoog, een leesdossier met een interview 
met de auteur, aantekeningen over Schotland en discussiepunten.  
 
Noble, Elizabeth De leesclub 
Roman waarin een jaar lang worden vijf vrouwen met geheel verschillende karakters en levens 
worden gevolgd. Met als rode draad hun maandelijkse boekbijeenkomsten waar ze niet alleen de 
gelezen boeken bespreken, maar ook hun eigen leven. Ieder hoofdstuk begint met beknopte 
informatie over het gelezen boek, dan volgt een verslag van de boekbespreking, en vervolgens de 
belevenissen van de vrouwen die maand. Interessante roman voor leeskring-deelnemers uit 2004. 
 

 
Tijdschriften 
 
Boek-delen - Tijdschrift voor leeskringen en lezers met belangstelling voor literatuur. Praktisch, 
kritisch en toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over boeken, lezers en schrijvers. Met 
interviews, uitvoerige dossiers waarin één auteur centraal staat, boekanalyses, discussietips, 
portretten van leeskringen, hun werkwijzen, tips voor uitstapjes, recensies en literaire agenda. 
Boek-delen verschijnt vier keer per jaar. Uitgave van NBD Biblion. Zie ook www.boekensalon.nl  
 
Boek – Magazine “voor wie van lezen houdt”. Het is een uitgave van Ambo|Anthos Uitgevers en 
verschijnt zes keer per jaar, zie www.boekmagazine.nl  
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