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Literaire games en fanliteratuur  
illustreren cocreatie

Omdat het lezen van fictie zo persoonlijk is,  
is literatuuronderwijs het meest succesvol 
wanneer de lezer en diens ervaringen centraal 
staan. Vandaar ook dat cocreatie aan een 
opmars bezig is in de literatuur. Bij literaire 
games heeft de lezer een eigen inbreng, en bij 
fanliteratuur geven lezers verhalen naar eigen 
inzicht (verder) vorm. In dit artikel worden 
beide fenomenen belicht. Hoe ziet het proces 
van interactief lezen eruit, en hoe komt 
fanliteratuur tot stand? 

ls een lezer een roman koopt of leent,  
heeft het verhaal al een lange route 

afgelegd; van de auteur via uitgever, redacteur 
en vormgever, naar boekhandelaar of 
bibliotheek medewerker. Die weg wordt ver
volgd bij het lezerspubliek. Met de roman in de 
hand betreden lezers (volwassenen en kinderen) 
een imaginaire wereld (Gaiman 2013). Meer 
dan de helft van de lezers van fictie ervaart het 
verhaal als een uitstapje naar een andere wereld, 
zo blijkt uit onderzoek van GfK (Scholtz et al. 
2016). In feite is er sprake van cocreatie: de 
lezer laat zich onderdompelen in het fictieve 
universum, ziet de contouren van deze wereld 
voor zich en vult die verder in.
 Dit proces kenmerkt het ‘dieplezen’ van 
fictie. Stichting Lezen gebruikt deze term om 
een geconcentreerde, intense beleving van 
literatuur aan te duiden (Bakker 2016).  

A
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Die ‘leesflow’ is echter niet voor iedereen 
haalbaar of interessant. In Nederland heeft 
meer dan een kwart van de 10jarigen geen 
plezier in lezen (fictie en nonfictie), een hoger 
percentage dan in veel andere landen 
(Meelissen et al. 2012). Mogelijk ontwikkelen 
deze kinderen een negatieve leesattitude en 
blijven zij vervolgens, door een gebrek aan 
oefening (Nielen et al. 2016), minder leesvaardig 
dan wie wél plezier heeft in lezen. De lees
beleving verschilt zodoende al naargelang  
de vaardigheden en motivatie.

Interactief lezen
De opmars van interactieve verhalen is het 
gevolg van twee afzonderlijke trends. Enerzijds 
zien we in het (cultuur)journalistieke en 
literaire domein teksten die middels audio
visuele én interactieve elementen worden 
opgeluisterd. Zo publiceerde de Volkskrant 
Refugee Republic over het leven in een Syrisch 
vluchtelingenkamp, die het publiek volgens  
een zelf uit te stippelen route ‘leest’ (zie: 
volkskrant.nl/refugeerepublic). Anderzijds  
laat de game sector de interactie tussen verhaal 
en gebruiker gedeeltelijk los (Vries 2013). 
Zeker in autonome games – een opkomend 
genre (Hooft 2013) – wordt narratieve kwaliteit 
nadrukkelijk nagestreefd, en staat interactie 
veel minder op de voorgrond. Het gevolg van 
beide trends is, onder meer, een opmars van 
literaire games, waarin men zelf het tempo en/of 
verloop van het verhaal kan bepalen, zonder  
dat de makers de kwaliteit van de vertelling uit 
het oog verliezen. 
 In Boekman 108 beschrijft Niels ’t Hooft 
(2016) enkele voorbeelden van dergelijke 
games. Hij stelt dat sommige games het geduld 
wel erg op de proef stellen met onsamen
hangende flarden van tekst en beeld. Gebruikers 
van deze interactieve vertellingen moeten multi
tasken, op een manier die te veel afleidt van het 
verhaal. Dat is geen onverwachte constatering, 
gezien eerder onderzoek naar digitaal lezen 
(Bakker 2016). Bakker constateerde echter 
positieve effecten wanneer het lezen onder
broken wordt met relevante taken, zoals het 
opzoeken van biografische informatie over de 
auteur (Bakker 2015). 
 Verhalen waarbij tekst, beeld en (eventuele) 
spelelementen evenwichtig samenhangen, zijn 

succesvol in het aanspreken van lezers – óók 
lezers met minder vaardigheden of motivatie 
(Bakker 2015). Zij worden immers extra uit
gedaagd om het verhaal zelf vorm te geven,  
en zo in de rol van cocreator te kruipen. Het is 
denkbaar dat literaire apps voor de jeugd, zoals 
Romeo & Julia en Per ongelukt!, dankzij een 
samenhangende opzet diverse (nieuwe) doel
groepen bereiken.

Creatieve lezerscommunity’s
Terwijl literaire games potentieel nieuw publiek 
aantrekken, zijn de verwachtingen omtrent het 
publiek voor traditionele romans niet roos
kleurig. Zo redeneert Philip Huff (2016) dat  
de roman het zeker onder jongeren verliest van 
de televisieserie, omdat de laatste collectief 
beleefd kan worden. Tijdsbestedingsonderzoek 
laat inderdaad zien dat jongeren doorgaans veel 
meer vrije tijd besteden aan televisiekijken dan 
aan lezen (Wennekers et al. 2016). Dit neemt 
echter niet weg dat het lezen van literatuur ook 
of juist voor deze doelgroep interessant is 
(Vermij 2016). Bovendien is het niet per 
definitie een individuele ervaring.  Voor het 
publiek zijn er diverse mogelijkheden om 
verhalen onderling te bespreken, zoals via 
sociale media en diverse fora. Meer dan drie
duizend leesclubs brengen bovendien vele  
lezers samen; hier is dan ook een grote sociale 
betrok ken heid tussen de leden (Herten 2015;  
zie ook Kluitmann 2016). 
 Daarnaast kunnen lezers online eigen 
‘fanliteratuur’ publiceren op verschillende 
platforms zoals fanfiction.org of 
archiveofourown.org, een fenomeen dat 
vooralsnog onderbelicht is. In deze literatuur 
worden bestaande verhalen, zoals de Harry 
Potterreeks en de Lord of the Ringstrilogie, 
maar ook Pride and Prejudice of Les Misérables 
uitgebreid en aangepast door creatieve lezers. 
Sommige lezers beschrijven bijvoorbeeld een 
nieuwe romance tussen bestaande personages, 
andere presenteren een alternatieve inter
pretatie van de originele verhaallijn, of maken 
een sprong in de tijd om de geschiedenis of 
toekomst van een verhaal in te vullen. 
 Wetenschappers Stein en Busse (2009) 
conceptualiseren dit schrijven van fanfictie als 
limit play: een spel waarbij de lezers de grenzen 
van de originele tekst aftasten, en 
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‘uitproberen’ wat wel en niet werkt. Ook de 
beperkingen en gebruiken van de betreffende 
platforms zijn daarbij van belang (Stein et al. 
2009). Zo publiceert men op veel fora maar  
één hoofdstuk van het verhaal per keer, waarna 
lezers reacties en suggesties plaatsen. Zij beoor
delen of originele personages niet out of 
character worden gepresenteerd door de 
schrijver, en evalueren eventuele nieuwe 
personages of nieuwe perspectieven op het 
originele werk. In fanfictie omtrent de Harry 
Potterreeks wordt de generatie van Harry’s 
ouders bijvoorbeeld veelvuldig beschreven, 
maar ook heel nauwgezet geëvalueerd door 
lezers. Zij hebben veelal een bepaalde voor
stelling van de (fictieve) geschiedenis, en zijn 
kritisch over de manier waarop anderen deze 
presenteren (Stein et al. 2009). 
 Ideeën die lezers in fanliteratuur beschrijven, 
kunnen professionele auteurs inspireren om 
eenzelfde weg in te slaan in (al dan niet al 
geplande) vervolgromans. Anderzijds is het 
mogelijk dat schrijvers van fanliteratuur zich 
middels het limit play ontwikkelen tot profes
sionele auteurs. Ontdaan van elementen uit 
eerder gepubliceerd werk, kan fanliteratuur 
omgevormd worden tot een debuutroman 
(Bertrand 2015). Nochtans fungeren de fan
fictieverhalen echter vooral als stimulans voor 
het enthousiasme en engagement van (toch al) 
fanatieke lezers. Wie zich met plezier laat 
onderdompelen in een roman, kan een vervolg 
geven aan die ervaring door het fictieve 
universum uit te breiden in fanliteratuur. 

Grensvervaging in het literaire domein
Interactief lezen en fanliteratuur schrijven 
weerspiegelen de grensvervaging in de letteren
sector. Er is niet alleen meer contact tussen 
auteurs en uitgevers enerzijds, en lezers ander
zijds (Hamersveld et al. 2016b, zie ook: Veen 
2016a); er is ook meer ruimte voor cocreatie.  
In zowel fanliteratuur als literaire games 
kruipen lezers in de rol van schrijver. Als gevolg 
daarvan is de leesbeleving tailormade; lezers 
bepalen zelf welke routes zij kiezen in een game, 
of welke romances zij verbeelden in fan
literatuur. En waar literaire games nieuwe lezers 
kunnen trekken, vormen bestaande lezers juist 
de doelgroep van fanfictieplatforms. Voor een 
divers publiek, met uiteenlopende voorkeuren 

en vaardigheden, is deze dynamiek in  
de leesbeleving meer dan welkom. •
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