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Dé favoriet bij jongeren:  

Erebos nu ook in makkelijke taal  

 

AMSTERDAM – Eén van de populairste jongerenboeken van 

dit moment is zonder twijfel Erebos van Ursula Poznanski. 

Dit spannende boek is nu in makkelijke taal verschenen bij 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, speciaal voor het 

almaar groeiende aantal jongeren dat moeite heeft met 

lezen. Het verhaal gaat over een zeer verslavend 

computerspel (‘Erebos’) dat de grens tussen de 

werkelijkheid en de virtuele wereld steeds vager maakt. 

Het is een belangrijk boek dat de gevaren van 

(internet)verslaving en groepsdruk aan de orde stelt.  

 

Laaggeletterdheid onder jongeren 

Jongeren lezen steeds minder én minder graag, zo blijkt uit 

het recentste PISA-onderzoek. 60% van de 15-jarigen in 

Nederland leest alleen als het moet; niet omdat ze het leuk 

vinden. En voor het eerst scoort deze groep op leesvaardigheid ónder het gemiddelde van 15 andere 

EU-landen. Juist voor hen maakt Eenvoudig Communiceren boeken die wél aantrekkelijk zijn. Met 

makkelijke woorden en korte zinnen, ideaal als lezen niet je sterkste kant is. Want alleen als je veel 

oefent met lezen, word je er beter in. En pak je steeds vaker uit jezelf een boek.  

 

Beste boek voor Jongeren 2021 

Erebos verscheen in 2011 en nog datzelfde jaar ontving de Oostenrijkse Poznanski de Jeugd 

Literatuurprijs voor deze spannende thriller. In 2013 hoorde Erebos bij de Kerntitels van de Jonge 

Jury. En nog altijd krijgen we geen genoeg van Erebos. Daarom kwam dit jaar, na lang wachten, het 

vervolg: Erebos ontwaakt. Ook dit boek kan zomaar in de prijzen vallen. Want in september 2021 

maken tien boeken kans op de titel Beste Boek voor Jongeren tijdens de Boekenweek van Jongeren. 



Er zijn 2 categorieën: Oorspronkelijk Nederlandstalig (5 titels) en Vertaald (5 titels). In de laatste 

categorie staat Erebos ontwaakt, samen met onder andere Op het geniale af van Benedict Wells en 

De ballade van slangen en zangvogels van Suzanne Collins.  

 

Leeslicht  

Erebos van Eenvoudig Communiceren is onderdeel van de serie Leeslicht: een reeks bekende titels 

die hertaald zijn in toegankelijke taal. Leeslicht is een serie met boeken voor zowel volwassenen als 

jongvolwassenen. De veelzijdige en diverse reeks biedt naast Erebos interessante titels als 

Pizzamaffia (Khalid Boudou), Voor ik doodga (Jenny Downham), Wij slaven van Suriname (Anton de 

Kom) en Finse dagen en Het diner van Herman Koch.  

 

Over Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 

Lezen is voor iedereen. Dat is het motto van Eenvoudig Communiceren. Al 25 jaar geeft de uitgeverij 

boeken, kranten en lesmateriaal uit in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Speciaal voor jongeren en 

volwassenen die niet zo sterk zijn in lezen en schrijven.  

 

Laaggeletterdheid 

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken als online 

een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier invullen, zijn voor hen een 

grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren zich continu in voor 

het vergroten van de zelfredzaamheid van laaggeletterden, en voor het bevorderen van 

kansengelijkheid in het algemeen. 


