
Leesgeluk
Samenlezen met ouderen 



Literatuur en de waarde ervan kreeg ik met de paplepel ingegoten
door mijn zeer belezen moeder. Ik nam haar liefde voor de letteren
over als lezer en schrijver. De laatste jaren van haar leven bracht
mijn moeder in een verpleeghuis door, waar niet werd gelezen. Ook
ik las haar niet voor. Ik kwam er simpelweg niet op, al heb ik mijn
kinderen gekropt met voorlezen. 

Het werk van de Culturele Apotheek op het gebied van samenlezen
opende mijn ogen. Helaas was mijn moeder toen al overleden. Wat
had ik graag met haar en haar medebewoners de kracht willen
verkennen van samen poëzie en literaire passages lezen. Naast
mijn schrijverschap werk ik in de zorg en zie dagelijks hoe belangrijk
kunst is, juist – of ook – als er verlies is, of pijn, of als het denken
minder wordt. Literatuur is een effectief medicijn zonder
ongewenste bijwerkingen. De Culturele Apotheek deelt haar
literaire medicijnen al meer dan tien jaar, met individuen en
groepen. Sinds een aantal jaar doet zij dat ook door middel van
samenleessessies. In deze bundel leest u de effecten van die
bijzondere receptuur op mensen die deelnamen aan speciale
samenleesprojecten voor ouderen. Laat het u smaken. 

V O O R W O O R D

Carla de Jong 
voorzitter Stichting Culturele Apotheek
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D E  I N I T I A T I E F N E M E R S

Hoe het begon
De Cultureel Apothekers liepen meteen warm voor
het concept van samenlezen toen ze op een congres
Jane Davis hoorden spreken. Akke Visser: ‘Davis is
directeur van The Reader, de organisatie die in
Engeland een leesrevolutie op gang probeert te
brengen met behulp van shared reading. In nog geen
20 minuten vertelde Davis hoe je literatuur bij
mensen kunt brengen, ook bij mensen die niet
gewend zijn literatuur te lezen en mensen die
enigszins kwetsbaar zijn. Ze vertelde wat dit samen
lezen teweegbracht. Dit paste zo goed bij wat we al
deden! We zijn toen zelf in Nederland gestart met
wat eerste groepen en hebben ook een uitgebreide
training gevolgd in Engeland.’

Waar het om draait bij samenlezen
De kern van samenlezen: het bevorderen van
leesplezier, van ontmoeting en van uitwisseling.
Marije Wilmink: ‘Samenlezen draait om het samen
genieten van verhalen. En dan gaat het zowel om de
literaire verhalen in de vorm van gedichten en proza
die we lezen, als om de persoonlijke verhalen die
mensen aan de hand daarvan met elkaar delen
tijdens de samenleessessies. Door samen te lezen
verandert literatuur van ‘iets elitairs’ in iets wat voor
iedereen waardevol kan zijn. Verhalen zijn voor
iedereen belangrijk en kunnen bij iedereen iets
teweegbrengen.’ Akke: ‘Iedereen kan literatuur lezen,
afhankelijk van de vorm waarin je dat aanbiedt. 

De Culturele Apotheek ontwikkelt sinds 2011 laagdrempelige activiteiten die literatuur en het alledaagse
leven van mensen met elkaar verbinden. Initiatiefnemers Akke Visser en Marije Wilmink begonnen met
het aanbieden van persoonlijke boekenconsulten, literaire spreekuren ‘Boeken op recept’ en workshops en
lezingen over de heilzame werking van literatuur. In 2018 startte de Culturele Apotheek ook met
samenleessessies. Hierbij worden in kleine groepen gedurende een uur hardop romanfragmenten,
verhalen en gedichten gelezen en praten de deelnemers onder leiding van een leesbegeleider over wat de
teksten zoal oproepen. Iedereen kan aanschuiven; voorkennis of voorbereiding is niet nodig. En wat een
feest van ontmoeting en leesplezier blijken die sessies te bieden!

Het samenlezen-effect: laagdrempelig, verbindend en activerend

Het bijzondere aan samenlezen is dat je samen
hardop leest en bespreekt wat jou in een tekst
raakt, wat een romanfragment, verhaal of
gedicht bij jou oproept. De sfeer is toegankelijk:
ontspannen, laagdrempelig, gezellig. Het is –
anders dan bij een boekenclub waar je eerst
zelf in je eentje een heel boek moet lezen –
een plek waar je gewoon kan aanschuiven,
koffiedrinken, lezen.' Marije: ‘Het is mooi in en
door al zijn simpelheid. Je hebt niet meer nodig
dan een tafel, een groep mensen, een paar
teksten.’ Akke: ‘En een goede gespreksleider.
Die is cruciaal voor een concentratie op de
tekst en het stimuleren van het persoonlijke
gesprek. Wij trainen onze vrijwilligers hoe zij
mensen door middel van het stellen van open
vragen en het maken van oogcontact uit
kunnen nodigen hun herinneringen of
gedachten naar aanleiding van een tekst te
delen. Of om woorden of zinnen uit de tekst te
lichten om langer bij stil te staan. Het gaat er
nadrukkelijk niet om de waarheid achter de
tekst te achterhalen, maar om ruimte te
scheppen voor ieders perspectief, voor
verschillende manieren om naar iets te kijken.’
Van meet af aan werkte het. ‘Mensen die voor
het eerst meedoen zijn bijna altijd heel
enthousiast en willen er graag mee doorgaan.’
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De deelnemers
Iedereen kan meedoen met samenlezen. Er zijn
open inloopgroepen en sessies voor specifieke
doelgroepen. Marije: ‘Wij lezen momenteel veel
met ouderen, van wie sommige met
geheugenproblemen. We lezen met
buurtbewoners. We hebben gelezen met jongeren
in Amsterdam-Zuidoost en Oost, met mensen in
de psychiatrie, met migrantenvrouwen. We lezen
op verschillende plekken in Amsterdam, maar ook
in onder meer Rotterdam, Utrecht, Haarlem en
Amstelveen. En we lezen online, met mensen uit
heel Nederland en België en onlangs nog met
groepen studenten. We werken samen met de
Bond zonder Naam die in Vlaanderen samenleest.’
Akke: ‘Mensen weten ons steeds beter te vinden
en de komende jaren gaan we het samenlezen
landelijk aanbieden. Het is onze droom dat
mensen in elke gemeente ergens terechtkunnen
om samen te lezen – online of fysiek, of je nou
veel leest of weinig, oud bent of jong, je taal wil
ontwikkelen of juist alleen luisteren. Wij willen net
als Jane Davis van The Reader een leesrevolutie
op gang brengen!’

De teksten 
Per leessessie stelt de Culturele Apotheek een
set samen van een paar teksten, een mix van
toegankelijk, abstract en verhalend, van licht en
zwaar. Akke: ‘We lezen altijd fragmenten uit
een roman of een verhaal, en poëzie. Vooral dat
laatste lezen veel mensen vaak niet zelf. We
lezen van Annie M.G. Schmidt tot Marieke
Lucas Rijneveld, van Shakespeare en Kafka tot
aan Chimamanda Ngozi Adichie en Maartje
Wortel.’ Marije: ‘Teksten moeten in elk geval
beelden op het netvlies brengen, of gevoelens
verwoorden die mogelijk herkenbaar zijn, of
juist confronterend zijn. Iets wat een afgerond
verhaaltje vormt, met een eenduidige
boodschap, werkt vaak niet. Daarom kiezen we
vooral gelaagde literaire teksten die de
verbeelding prikkelen en waar je een beetje op
moet kauwen: wat gebeurt hier nou precies,
heb ik zo’n gevoel ook of niet?’

D E  I N I T I A T I E F N E M E R S
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De vrijwilligers 
Het samenlezen wordt begeleid door getrainde
vrijwilligers. Marije: ‘Die leesbegeleiders zijn
heel belangrijk voor het verloop van een
samenleessessie. Zij moeten de sfeer maken,
kunnen luisteren, omarmend zijn als het ware,
warmte uitstralen. En zichzelf een beetje
kunnen wegcijferen. Je moet als leesbegeleider
bijvoorbeeld niet de vragen die worden
opgeroepen willen beantwoorden en invullen.
Je moet anderen blijven uitnodigen om te
praten, zonder focus op een “eindconclusie”.
En wat heel menselijk is maar we in de training
juist afleren: de neiging te willen vertellen
waar jij denkt dat een tekst over gaat.
Gedurende het uur samenlezen doet dat er
niet toe. Er ontstaat een gesprek met een
eigen dynamiek, en die is leidend. Als
begeleider blijf je weg van de expertpositie. Je
wordt door deelnemers algauw als zodanig
gezien, maar je moet juist blijven benadrukken
dat er niet één waarheid is. Je weet niet meer
over de teksten dan de andere aanwezigen.’

Bijzondere effecten
De Cultureel Apothekers zijn na een paar jaar
samenlezen superenthousiast over de effecten.
Akke: ‘Verrassend is bijvoorbeeld hoe uit de
samenleesontmoetingen ook nieuwe dingen
ontstaan. Zo zijn mensen uit een van onze
eerste samenleesgroepen bijvoorbeeld ook een
filmclub begonnen, en zien we regelmatig
vriendschappen tussen deelnemers ontstaan.'
Marije: ‘En het is heel bijzonder hoezeer zoiets
schijnbaar simpels als dat ene uurtje lezen in de
week kan bijdragen aan een gevoel van
eigenwaarde, aan het zelfvertrouwen van zowel
deelnemers als vrijwillige begeleiders. Het
hardop voorlezen van een gedicht in een groep
kan een overwinning zijn op iemands
verlegenheid. Het meedoen aan een
samenleesgesprek kan voor sommigen een
overwinning zijn op hun idee dat ze niks
interessants te vertellen hebben. Er zijn
deelnemers die nu zelf een groep zijn gaan
begeleiden, er is een begeleider die vanuit een
werkloosheidssituatie nu betaald werkt op de
plek waar ze met een groep ging samenlezen.
Het self empowering effect van het samenlezen,
de activerende werking ervan, is echt heel
bijzonder. En de wetenschap dat het uurtje zich
volgende week of de week daarna weer
herhaalt, stimuleert het gevoel tot een
gemeenschap te behoren.’

D E  I N I T I A T I E F N E M E R S

Je hebt niet meer nodig dan
een tafel, een groep mensen,

een paar mooie teksten en
een goede gespreksleider

Samenlezen stimuleert het
gevoel tot een gemeenschap

te behoren
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“Dit gedicht lazen we pas en vind ik mooi omdat ik het zo voor me zie. Het is heel beeldend.
Eerst dacht ik dat het over een dakloze ging, maar het laatste stukje bracht me in verwarring.
Door het samen te bespreken, begreep ik dat het over iets anders gaat, over een verloren
geliefde. Het ritme van het gedicht vind ik ook mooi. Ik hoor het ritme van de trein erin, tjoef,
tjoef.

Het samenlezen vind ik heel interessant. Ook omdat je de tijd gegund wordt om de bedoeling
van de tekst te doorgronden. We staan uitgebreid stil bij iedere tekst. En je hoort de indrukken
van andere mensen, hoe zij over de tekst denken. Daar leer je ook van. Zelf ben ik een luie
lezer. Ik heb ADHD, ‘alle dagen heel druk’, en kan me daardoor slecht concentreren op een
boek. Daarom ga ik liever naar lezingen. En dus naar het samenlezen. Als we samen een tekst
lezen lukt het wel.”

Louise doet tweewekelijks mee aan het samenlezen in een Odensehuis.

Het favoriete gedicht van Louise

Nacht: veilige overkapping
waar de droomtrein te wachten staat
die me naar je terugbrengt
door een tunnel van slaap.

Samen gaan we het pad
naar de zee, blauw
en warm onder de zon van
een voorbije zomer.

Maar altijd rijdt de trein
terug naar het lege perron
van een dag zonder jou.

Hanny Michaelis
Uit: Water uit de rots, Van Oorschot 1975

Dit gedicht staat ook te lezen in de hal van het
Centraal Station in Utrecht

L E Z E R  A A N  H E T  W O O R D

We nemen de tijd
om de bedoeling
van de tekst te
doorgronden
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‘Het samenlezen is ook voor mij een enorme
verrijking’



Opener en bedachtzaam
‘De aandacht voor elkaar én voor de tekst die
bij het samenlezen centraal staat, vind ik heel
fijn. In mijn beleidsmatige werk treed ik vaak
op als gespreksleider of als voorzitter van
vergaderingen. Dan gaat het vooral om het
bereiken van een bepaald doel; sfeer en
subjectieve ervaringen doen er minder toe. Het
mooie van de samenleesmethode en de
gesprekstechnieken waarover ik leerde tijdens
de training van de Culturele Apotheek, vind ik
het aandachtig leren zijn, de ander centraal
stellen in plaats van alleen de inhoud of een
resultaat. Het gaat om de ervaring op het
moment zelf, om het gesprek. Vragen die ik
stel bij een sessie, zijn bijvoorbeeld: Is de
ervaring die hier wordt beschreven voor
iemand herkenbaar? Of: hoe zou de persoon in
deze tekst zich kunnen voelen? Ik was vanuit
mijn werk gewend vragen te stellen op een
wat resolute toon, waardoor ik toehoorders
onbewust het gevoel gaf dat er misschien een
goed of een fout antwoord mogelijk was. In de
training heb ik geleerd opener en
bedachtzamer vragen te stellen. Het gaat
erom mensen te activeren op een manier die
bij hen past.
Ook mijzelf. Hoewel ik een enorme lezer ben,
had ik voor poëzie altijd weinig geduld. Maar
nu ik in samenleessessies regelmatig een
gedicht voorlees, er met mensen over in
gesprek ga en er vanalles over wordt gezegd,
kan ik zelf inmiddels ook beter met poëzie uit
de voeten.'

Anna Herngreen, adviseur bij een adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling, is leesbegeleider bij een
Odensehuis in Amsterdam en begeleidt een online samenleesgroep. ‘Sinds de coronapandemie losbarstte,
viel opvallend vaak het begrip “eenzaamheid”. Om die te helpen verlichten, ging ik op zoek naar
vrijwilligerswerk. Toen ik las over de Culturele Apotheek, dacht ik meteen: dit is het. De visie op literatuur
en de rol die deze kan spelen, herkende ik: literatuur kan betekenis geven aan de wereld, begrip creëren
voor andere mensen en plekken. Soms kan het woorden geven aan dingen die je zelf niet goed kan
uitdrukken maar die je wel zo ervaart – heel verrijkend voor mensen en maatschappijen.'

Mensen activeren op een manier die bij hen past

Niet gek
'Ik begeleid een online groep met veel
literatuurliefhebbers, en een groep in een
Odensehuis in Amsterdam-Centrum. Het online
samenlezen heeft een heel leuke dynamiek.
Mensen leren elkaar echt kennen, al is het alleen
online. Als een van de vaste deelnemers afwezig
is, is dat voor iedereen merkbaar. De groep in het
Odensehuis bestaat uit mensen met
geheugenproblemen en mantelzorgers. Een
mooie mix. Er zit iemand voor wie deelname aan
het gesprek moeilijk is, maar die heel mooi kan
voorlezen. Er zijn ook deelnemers aan wie je niets
merkt zolang het over de teksten gaat, maar die
zich mijn naam niet kunnen herinneren. Maar al is
de groep niet homogeen, iedereen levert een
bijdrage en de gesprekken zijn gelijkwaardig. Een
van de deelnemers die zich altijd wat afzijdig hield,
kwam na afloop van een bijeenkomst eens naar
me toe en zei: “Ik durfde het bijna niet te zeggen,
maar die tekst ging denk ik over mij.” Ze vertelde
wat ze in zichzelf herkende en nam de tekst mee
naar huis. Sindsdien voelt ze zich veel
betrokkener, vrijer, en maakt ze ook graag grapjes
met de anderen. Een ander verzuchtte eens dat hij
zo graag in het Odensehuis kwam “omdat ze me
hier niet als een gek behandelen” – en dat is voor
mij ook de kern van wat samenlezen is en beoogt.’ 

V R I J W I L L I G E R  I N  B E E L D
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De favoriete tekst van Henk
 
Eén boom
zo veel bladeren
één boom.

Eén rivier
zo veel kreken
allemaal gaan ze naar de zee.

Eén hoofd
zo veel gedachten
gedachten om één doel. 

Eén God
verschillend te aanbidden
maar één enkele Vader.

Eén Suriname
zoveel soorten haar
zoveel huidskleuren
zoveel talen
één volk

R. Dobru
Vertaling van 'Wan' (1973), gepubliceerd op
www.surinamewebquest.nl

“Het gedicht van R. Dobru is heel beroemd. Deze
dichter probeerde het Surinaamse volk bij elkaar te
brengen. Ik ben van huis uit leraar en heb het vaak
over dit gedicht gehad met studenten. ‘Wan bon /
someni wiwiri / wan bon. / Wan liba / someni kriki / ala
e go wan se.’ Het gaat erover dat verschillende
bevolkingsgroepen bij elkaar moesten komen voor
de onafhankelijkheid van Suriname, als takken van
dezelfde boom en als kreken die allemaal dezelfde
kant op stromen: richting zee. 

Het samenlezen is heel leuk en leerrijk. Ondanks dat
je een bepaalde leeftijd hebt, kun je nog altijd iets
leren. Het slaat ook echt aan in de groep. Mensen
hebben plezier in het lezen en het zelf voorlezen, en
het prikkelt tot nadenken. Elk onderwerp bekijk je
door het samenlezen met een andere bril. De bril van
de auteur en die van de anderen in de groep. Ik vind
het heel leuk om zo mijn kennis te verbreden. En
iedereen kan meedoen. Wij zijn ook someni kriki,
maar wan libi. Someni wiwiri, maar wan bon.”

Henk komt elke week naar de samenleesgroep in een
dagbestedingslocatie.

H E N K

Elk onderwerp
bekijk je door het

samenlezen met een
andere bril
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'Al hebben mensen problemen met het ordenen
van hun gedachten: als er een mooie tekst wordt

voorgelezen, komt die gewoon binnen’ 



Een prachtig vehikel om met elkaar in gesprek te komen

Xandra van der Swan is coördinator in het Huis van de Tijd in Amsterdam, waar de Culturele Apotheek
samenleest met mensen met dementie. ‘Het Huis van de Tijd in Amsterdam is opgericht door Anne-Mei
The, hoogleraar langdurige zorg en dementie. Het is een samenwerking tussen Tao of Care, Cordaan en
het Odensehuis. Bij ons ontmoeten mensen met en zonder dementie elkaar. We bepalen er samen de
sfeer en koers. Sociale ondersteuning staat bij ons centraal. Wij proberen ervoor te zorgen dat mensen die
leven met dementie kunnen meedoen in de samenleving op een manier die bij hen past. Het samenlezen
van de Culturele Apotheek sluit daar heel goed bij aan. Het is ook een zeer populaire activiteit in het Huis
van de Tijd.'

Genieten van het ritme
‘We bieden geen klassiek dagbestedingsprogramma.
In het Huis van de Tijd bepalen de deelnemers in
grote mate welke activiteiten worden ondernomen,
waar ze blij van worden. Dat kan vanalles zijn:
fietstochten, een smartlappenkoor... Laatst zijn we
samen een week naar een vakantiehuis aan zee
geweest. Het creëren van zo’n vrij aanbod in plaats
van een vastomlijnd programma maakt het ook
spannend. Soms stoppen we een hoop energie in
een idee, maar moeten we het toch loslaten als het
niet meer aanslaat. Wat opvalt: de
samenleesbijeenkomsten van de Culturele Apotheek
zijn bij ons altijd gevuld. Al meteen vanaf de eerste
keer kregen we enthousiaste reacties. Mensen
hebben er echt plezier in en niemand blijft weg
omdat hij of zij het niet leuk meer vindt. We hebben
nu een min of meer vaste groep van zo’n tien
deelnemers. Het mooie van het concept vind ik dat
iedereen zelf bepaalt op welke manier hij of zij
meedoet. De een luistert alleen, de ander brengt
naar aanleiding van de tekst iets in of ter sprake. Een
van de deelnemers hier geniet vooral van het ritme
van de gedichten. Een ander leest weleens een
gedicht in plat Amsterdams voor. Sommigen zijn
echte lezers, maar er zijn ook mensen voor wie het
de eerste kennismaking is met literatuur.'

Haakje voor een gesprek
‘Het samenlezen past heel goed bij wat wij
doen: stimuleren van levensvreugde en
zingeving. En ook al hebben mensen
problemen met het ordenen van hun
gedachten, of zelfs met lezen: als er een mooie
tekst wordt voorgelezen, komt die gewoon
binnen. De Culturele Apotheek selecteert de
teksten zorgvuldig. Neem bijvoorbeeld een
gedicht als ‘Domweg gelukkig in de
Dapperstraat’. Dat spreekt, zeker in
Amsterdam, iedereen aan. Het kan een directe
herinnering oproepen aan de Dappermarkt of -
straat, of aan het gedicht zelf als ze dat ooit
eerder hoorden. Maar ook mensen die het
gedicht of de plek niet kennen, kunnen het
mooi vinden. Op verschillende manieren kan
het een haakje worden voor een gesprek.
Samenlezen kan volgens mij op veel meer
plekken worden gedaan, het is niet typisch iets
voor mensen met dementie. Het is een prachtig
vehikel om met elkaar in gesprek te komen en
werkt fantastisch.’

E R V A R I N G E N  V A N  E E N  S A M E N W E R K I N G S P A R T N E R
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Het favoriete gedicht van Dina

Verdampend

Nu ik brosser begin te worden
weet ik niet meer zo goed
hoe ik het heb en waar ik hoor.
De zon brandt mijn schouders
bruin als de ronde korstjes van beschuit.
Ik was zo'n sappig kind!
Wel tachtig procent water
gerangschikt om een skelet
met nogal wat scharnieren uitgerust
opdat ik de aarde zou kunnen bewandelen,
vol verwondering anderen zou kunnen aanraken
net zo samengesteld als ik: water
water water water water en.

Wilma Stockenström, De Tweede Ronde, jrg.16, 1995
(vertaling Robert Dorsman)

“Dat gedicht van Wilma Stockenström, dat lazen we ook
in het Zuid-Afrikaans. ‘Die son die brand my
skouerknoppe/ bruin soos beskuit se ronde korsies.’
Schitterend. Ik hou van taal, van het ritme van woorden.
Ik hou ervan de wereld te kennen door te lezen.

Thuis zit je lekker. Je hebt er alles wat te verlangen is,
behalve het gezelschap van mensen. Alleen zijn is
moeilijk. Als je te veel alleen zit, raak je geïsoleerd. Je
verliest een deel van je gedachten, want die kan je niet
verder denken in je eentje. Daar heb je anderen voor
nodig. Daarom is het samenlezen zo fijn.

Die teksten die we lezen, daar halen we ontzettend veel
uit. Iedereen komt los, iedereen praat. Als je
samenleest, verliest niemand zijn geheugen. Dan kom je
bij met je geheugen. Dan kom je bij je geheugen.”

Dina leest elke week samen bij een inloopgroep voor
ouderen.

L E Z E R  A A N  H E T  W O O R D

Iedereen komt
los, iedereen

praat
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'We hebben al vaak magische momenten met
elkaar meegemaakt’



Danny Jouwe, oud-journalist en filmmaker, is leesbegeleider bij
Odensehuis Het Schouw in Amsterdam-Noord. 'Als liefhebber
van het geschreven woord vind ik het interessant om te zien
wat literatuur eigenlijk doet met mensen. Wat de elementen
zijn waarop ze aanslaan. Begeleiden van
samenleesbijeenkomsten stelt me in staat om (mede)lezers
als het ware “in het wild” te zien en te ervaren hoe teksten bij
anderen binnenkomen.'

Geheugenproblemen
‘Ik lees al drie jaar samen in Amsterdam-Noord, met een groep
ouderen bij wie beginnende dementie is vastgesteld. Dat is
vrijwel niet merkbaar bij de meesten, hooguit lijken ze weleens
wat vergeetachtig. Naarmate ze meer over zichzelf vertellen,
blijkt er wel iets van de lichte geheugenproblemen waarmee ze
kampen. Zo vertelde een deelnemer me: "Boodschappen kan ik
niet meer doen zonder lijstje. En vroeger las ik Márquez, maar
nu puzzel ik alleen wat af en toe. Tot lezen kom ik niet meer."
Voor deze deelnemer is de samenleesgroep nog de enige
gelegenheid waar hij leest en voorleest. Anderen vertellen me
dat ze het idee hebben dat activiteiten als het samenlezen hun
geest scherpen.’

Reflecties
‘Ik zet regelmatig wat observaties op papier. Eén zo’n
observatie is dat een tekst die een ervaring beschrijft, zonder
die gelijk ook te interpreteren en te duiden, het snelst
binnenkomt bij deelnemers. We lazen eens een fragment uit
Gaan, ging, gegaan van Jenny Erpenbeck, waarin een hoogleraar
die net met pensioen is gegaan vertelt over dingen waar hij
moeite mee heeft in zijn nieuwe bestaan, zonder dat het
woord ‘pensioen’ of ‘pensionering’ valt. Meteen reageerde een
deelnemer, die zelf geen enkele ervaring had met het werk van
een hoogleraar: "Deze meneer is met pensioen." Hij herkende
en begreep de ervaring onmiddellijk.
Ik leer door het begeleiden van mijn samenleesgroep nog
steeds veel over de werking van teksten, hoe lezers ermee
omgaan. Zelf kom ik elke keer ook weer tot inzichten die ik
anders nooit had opgedaan. Ik doe het dan ook met veel
genoegen. Ik doe nu zelfs weer mee met een andere groep als
meelezer. Dan draag ik niet de verantwoordelijkheid van de
leesbegeleider voor het proces en kan ik in principe roepen wat
er in mij opkomt. Dat is ook fijn.’

Wat verhalen doen
'Waar doet dit verhaal je aan denken?
Herken je het gevoel iets te missen,
maar niet te weten wat? Dat soort
vragen stel ik tijdens de sessies. Het
samenlezen maakt veel los. Dingen
waar deelnemers met anderen in hun
omgeving vaak nooit over praten, zo
vermoed ik. Een literaire tekst kan in
één keer binnenkomen. Een verhaal of
gedicht kan in een mum van tijd
herinneringen oproepen, óók bij
mensen die zich de boodschappen van
gisteren niet meer kunnen herinneren.
Zo lazen we eens een prachtig
fragment van Tolstoj, toevallig ook een
van mijn favoriete schrijvers, over
verliefdheid. Een jongeman stapt uit
een koets en loopt naar de ijsbaan waar
hij degene op wie hij verliefd is een
aanzoek wil doen. Onderweg raakt hij
bevangen door twijfels en zelfkritiek,
angst en vreugde. Een deelneemster
die opgroeide op het eiland Zanzibar
deelde daarop oude herinneringen aan
haar eigen verliefdheid op een jongen
uit een andere bevolkingsgroep, die
uiteindelijk de vader werd van haar
kind.
Via zo’n tekst vindt er resonantie plaats
en wordt het geheugen aan het werk
gezet. En omdat we al lang heel
regelmatig samenlezen, zijn de
deelnemers, ikzelf incluis, vanzelf
vertrouwder met elkaar geworden.
Minder zelfbewust, vrijer. Al vaker
hebben we  magische momenten met
elkaar meegemaakt. Het motiveert de
deelnemers om te blijven komen.’

V R I J W I L L I G E R  I N  B E E L D

Het scherpen van de geest
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O N D E R Z O E K

Een ‘medicijn’met positieve bijwerkingen
Over de effecten van het samenlezen

Wat voor effecten heeft het samenlezen op mensen die het regelmatig doen? Wat brengt het ze en is het
ergens goed voor? Uit evaluaties komen verschillende positieve effecten naar voren die deelnemers zelf
ervaren. Maar er vindt ook wetenschappelijk onderzoek plaats naar samenlezen. In Nederland loopt een
verkennend onderzoek door hoogleraar Aagje Swinnen van de Universiteit Maastricht naar de effecten
van samenlezen op gevoelens van isolatie. In het Verenigd Koninkrijk, waar The Reader het shared reading
introduceerde, zijn al regelmatig onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Een ander soort gesprek
Allereerst zijn er de effecten van samenlezen die
in de praktijk meteen in het oog springen en die
ook uit evaluaties onder deelnemers aan
samenleesgroepen in Nederland naar voren
komen. Samenlezen brengt deelnemers op een
laagdrempelige manier in aanraking met
kwalitatief hoogstaande wereldliteratuur.
Samenlezers maken kennis met nieuwe genres,
denken na over taal en woorden en kijken door
een nieuwe bril naar de teksten. De beeldende
kracht van de fragmenten, verhalen en gedichten
die worden gelezen sleept deelnemers mee naar
nieuwe werelden en nodigt hen uit te reflecteren
op het leven en zich te spiegelen aan anderen. Dit
waardeerden ook de jongeren die vanwege een
problematische thuis-, werk- en/of schoolsituatie
deelnamen aan Kamers met Kansen, een
programma bedoeld om hun talenten tot bloei te
laten komen en hun leven weer op de rit te
krijgen. In een reeks bijeenkomsten,
georganiseerd door de Culturele Apotheek in
samenwerking met Stichting Lezen en
welzijnsorganisatie Combiwel, lazen en
bespraken de jongeren samen korte stukken
proza en poëzie. Een coach die bij het project was
betrokken reflecteerde: ‘Sommige jongeren
vinden het moeilijk of niet cool om in een groep
iets te zeggen, maar het was bijzonder om te zien
hoe serieus ze met de teksten bezig waren.
Samenlezen helpt om te durven praten in een
groep, je kwetsbaar op te stellen, te luisteren naar
elkaar, een mening te geven en je algemene
kennis te vergroten.’

Met elkaar proberen te begrijpen
Een van de jongeren zelf verwoordde het zo:
‘Soms lazen we iets over een onderwerp dat voor
sommigen echt nieuw was en dan viel het even
stil. Zij moesten er dan eerst even over nadenken.
Maar het mooie van samenlezen is dat je met
elkaar probeert te begrijpen wat mogelijk met een
tekst of een zin wordt bedoeld en ook probeert te
begrijpen hoe een ander iets leest. We lazen soms
ook teksten die ik eerst best moeilijk vond, zoals
van Franz Kafka of Joke van Leeuwen, maar
bedacht toen: als we het met z’n allen behapbaar
maken, dan zorgen we er samen voor dat het
gemakkelijker wordt.’ De coach was onder de
indruk van wat het samenlezen teweegbracht:
‘Van een aantal deelnemers weet ik dat ze niet
bepaald lezers zijn, en toch leverden ze prachtige
inhoudelijke bijdragen aan het gesprek. Zo leidde
een gedicht van Szymborska tot een mooi gesprek
over hoe je jezelf omschrijft. En het gesprek over
het gedicht “Politeia” van Alexis de Roode liet zien
hoeveel interesse deze jongeren hebben in
maatschappelijke onderwerpen.’

Blik verruimen
Samenlezen is natuurlijk niet alleen een medicijn
voor mensen die met problemen kampen. Het
plezier van lezen, de mogelijkheid om aan de hand
van literatuur en poëzie een ander soort gesprek
met mensen te voeren en de blik te verruimen: het
zijn kwaliteiten waar iedereen iets aan heeft.
Wetenschap en praktijk tonen dat samenlezen
gewoonweg helpt om een leuker, rijker of
betekenisvoller leven te leiden.
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Verlichting van klachten
Samenlezen blijkt volgens de Britse onderzoekers
ook positieve effecten te hebben voor mensen
met chronische klachten en voor ouderen die te
maken hebben met (beginnende) dementie. Uit het
CIRLS-onderzoek onder ouderen met dementie
bleek het merendeel van de respondenten zich
beter te kunnen concentreren, minder geagiteerd
en nerveus te zijn en zich beter te kunnen
ontspannen. Na een jaar samenlezen
constateerden de wetenschappers een
significante vermindering van
dementiesymptomen. Uit het kwantitatieve en
kwalitatieve onderzoek bleek onder meer dat het
korte- en langetermijngeheugen beter werd, net
als de luistervaardigheid. Bovendien zet het
samenlezen mensen met dementie ertoe aan zich
uit te drukken. Het belang daarvan onderstreept
onder anderen de Nederlandse hoogleraar Aging
Studies Aagje Swinnen. ‘Activiteiten voor mensen
die leven met dementie zijn er vaak op gericht om
herinneringen te stimuleren, een soort “prestatie”
dus. Ik denk dat het belangrijk is om in het
moment zelf te zijn en mensen op verschillende
manieren tot expressie te laten komen.’ Bij
mensen met een chronische ziekte of pijn zorgt de
concentratie op een verhaal en het gesprek met
lotgenoten niet alleen voor afleiding van hun
kwalen, constateerden de wetenschappers. De
gezamenlijke activiteit biedt ook troost omdat ze
het gevoel hebben er niet alleen voor te staan.
Hoewel de chronische pijn niet verdwijnt, worden
de samenleessessies ervaren als een tijdelijke
verlichting van de klachten – zonder bijwerkingen.
Een beter gemoed en een verhoogde kwaliteit van
leven zijn het gevolg.

O N D E R Z O E K

Nieuwe energie
Er zijn ook wetenschappelijke effecten
vastgesteld. Het Centre for Research into
Reading, Literature and Society (CIRLS) van de
Universiteit van Liverpool doet al jaren
wetenschappelijk onderzoek naar het effect van
shared reading in verschillende
samenleesgroepen. De wetenschappers vatten
de effecten samen als ‘een ongeprogrammeerde
therapeutische interventie’* die mensen nieuwe
energie en levensvreugde kan geven. Redenen
daarvoor: mensen worden gestimuleerd vragen
te stellen in plaats van klakkeloos te accepteren
‘hoe het nu eenmaal is’. Ook wordt hun gevoel
onderdeel uit te maken van de wereld om hen
heen versterkt. Je eigen interpretatie en
expressie zijn in de samenleesmethode net zo
belangrijk als naar elkaar luisteren en elkaar
proberen te begrijpen. Het gevolg: samenlezen
zorgt voor verbinding. Volgens onderzoekers van
het CIRLS draagt samenlezen ook bij aan het
emotioneel welbevinden. Emoties benoemen en
delen is een algemeen menselijke behoefte.
Praten over gevoelens maakt minder eenzaam
en literaire teksten kunnen daarbij heel goed
helpen.

* Phil Davis et al., What Literature Can Do: An investigation into
the effectiveness of Shared Reading, CRILS 2016.
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O N D E R Z O E K

‘Ik ben alleen en hier ben je
onder de mensen’ 

'Leuk om de teksten mee naar
huis te nemen en dan thuis
voor de familie een gedicht

voor te dragen’

'Door de wisselwerking
tussen de tekst, het

voorlezen en het praten over
de tekst ontstaat iets

nieuws, iets wat lucht geeft’

'Het is echt hele goede
hersentraining. Ik heb een

hersenbloeding gehad, maar na
het lezen voel ik me echt goed

in mijn hoofd’

‘Je leert veel van de
gedichten, maar ook

veel van elkaar’ 

'Wat ik merk is dat ik aan de
hand van die teksten woorden

krijg aangereikt voor dingen die ik
denk of voel, maar waar ik nog
geen woorden voor gevonden

had’
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De favoriete tekst van Abeltje

Ze keek ernaar uit een oude vrouw te zijn en
gekke kleren te dragen. Ze zou een vormeloze
donkerbruine of zwarte jurk dragen van dun
materiaal, misschien met bloemetjes erop, in
elk geval gerafeld in de hals en bij de zoom en
onder de armen en scheef van haar knokige
schouders hangend langs haar knokige heupen
en knieën. ’s Zomers zou ze een strohoed bij
haar bruine jurk dragen, en als het koud weer
was een tulband of een helm en een warme jas
van iets zwarts en krullerigs als lamswol.
Minder interessant zouden haar zwarte
schoenen met hun vierkante hakken zijn en
haar dikke kousen die rimpelden rond haar
enkels.

Lydia Davis, ‘Wat een oude vrouw zal dragen’. Uit:
Bezoek aan haar man,  Uitgeverij Atlas Contact 2011
(vertaling Peter Bergsma)

"Mijn oma droeg het soort kleren dat in het
verhaal van Lydia Davis voorbijkomt: zwarte
jurken en kousen. Mijn moeder, geboren in 1915,
was al heel anders. Die droeg lange broeken en
vrolijke kleuren. Ik vond het leuk om door het
verhaal na te denken wat voor oude vrouw je zelf
bent.

In het voorjaar van 2021 lazen we via de telefoon,
omdat er vanwege corona geen andere
mogelijkheid was. Het grappige was: normaal doe
ik in een groep niet zo makkelijk mijn mond open.
Maar zo aan de telefoon, met een klein groepje,
was dat een stuk makkelijker. Ik kende de andere
deelnemers een beetje, uit de wijk, maar het kan
net zo goed met mensen die je niet kent.

Ik zette het lezen echt in mijn agenda. Ik keek
ernaar uit elke week, er moest niet iets
tussenkomen. Het was weer eens anders dan
praten over de dagelijkse dingen, of wéér over
corona. Erg fijn om even uit de standaard
gesprekken te gaan en heerlijk naar een verhaal te
luisteren en te praten over niet-alledaagse
dingen."

 Abeltje neemt deel aan het bibliotheekprogramma
Ouderen in de Wijk en deed in lockdowntijd mee aan
een wekelijkse samenleessessie via de telefoon.

L E Z E R  A A N  H E T  W O O R D

Normaal doe ik in
een groep niet zo

makkelijk mijn
mond open
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‘Je ziet dat mensen die aanvankelijk in hun
schulp zitten, heel vanzelfsprekend bij het

gesprek betrokken raken’



Bianca Rosa Gastaldo is
gastvrouw bij het samenlezen
in de bibliotheekvestigingen
Banne en Molenwijk in
Amsterdam-Noord. ‘Het
samenlezen met de Culturele
Apotheek is een van de
activiteiten binnen het
Ouderen in de Wijk-
programma dat wij wekelijks
in de bibliotheek organiseren.
Het is een succesvol en
doeltreffend concept. De
samenstelling van de groepjes
die meedoen aan het
samenlezen is heel divers.
Deelnemers hebben onder
meer Nederlandse,
Egyptische, Afghaanse en
Surinaamse achtergronden, en
hoog- en laagopgeleid zit door
elkaar. Ik vind de sessies heel
bijzonder en vaak verrassend.
De inhoudelijke begeleiding
van de samenleessessies
wordt gedaan door
leesbegeleiders van de
Culturele Apotheek, maar als
het even kan lees ik zelf ook
graag mee. Ik ben onder de
indruk van wat het
samenlezen voor onze
bezoekers betekent.’

In vrijheid vertellen

Herinneringen aan een reis
‘Na het voorlezen van de
gedichten en verhalen komen
soms de meest persoonlijke
onderwerpen en ervaringen aan
bod. Naar aanleiding van een
tekst over oorlog en vrijheid
deelde een mevrouw eens haar
herinneringen aan een reis door
Polen, vrij snel na de Tweede
Wereldoorlog, en de kampen
die ze er had bezocht – dat
kwam binnen. Het doet ook wat
met mensen zelf als ze over
hun ervaringen vertellen. De
ene keer maakt het ze vrolijk,
maar er zijn ook weleens
onderwerpen die verdriet
oproepen.
Het interessante is: als
deelnemers worden
uitgenodigd te vertellen wat ze
treffend of mooi vinden aan
een tekst, komt er bij iedereen
iets anders uit. Het is heel
verrijkend voor de aanwezigen
om te horen hoe anderen
ergens door geroerd worden.
Maar ook zelf het woord nemen
kan heel waardevol zijn. Je ziet
dat mensen die aanvankelijk in
hun schulp zitten, tijdens het
samenlezen heel
vanzelfsprekend bij het gesprek
betrokken raken en op een
gegeven moment veel vrijer
over zichzelf durven te
vertellen. Ik zie ze groeien.'

Veel lachen
'Vóór corona kwamen er vaak
rond de dertig mensen voor het
samenlezen. Sommigen die
verder weg wonen namen er
speciaal het openbaar vervoer
voor. In coronatijd konden we
een tijdlang geen fysieke
bijeenkomsten organiseren.
Samen met de Culturele
Apotheek hebben we toen een
tijdelijke digitale oplossing
gezocht. Videobellen via
Whatsapp of groepstelefoneren
bleek voor de meeste ouderen
beter te werken dan sessies via
Zoom. Zo hebben mensen in de
lockdownperiode toch nog
kunnen samenlezen. En nu
kunnen we gelukkig ook weer in
wat kleinere groepen in de
bibliotheek samenlezen.
Natuurlijk kan ook een
filmvertoning emoties
losmaken, en kan een lezing
evengoed heel interactief zijn,
maar bij het samenlezen zijn
mensen echt met elkaar in
contact. Het brengt meer bij ze
teweeg. En er wordt ook altijd
veel gelachen. Na afloop is bijna
iedereen altijd blij en
enthousiast.’

E R V A R I N G E N  V A N  E E N  S A M E N W E R K I N G S P A R T N E R
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De favoriete tekst van Chris

Er was royaal poedersuiker gemorst. Om de tafel
beter af te kunnen nemen met een vaatdoekje zette
mevrouw Smit de schaal met appelflappen even op
een stoel. Mevrouw Voorthuizen kwam aanlopen en
ging met haar enorme reet midden in de schaal met
flappen zitten zonder het zelfs maar te merken.
Pas toen mevrouw Smit de schaal ging zoeken om
hem terug te zetten kwam iemand op het idee onder
mevrouw Voorthuizen te kijken. Toen die opstond
plakten er drie appelflappen aan haar bloemetjesjurk.
'Ze passen mooi bij het motiefje,' zei Evert. Ik stikte
haast van het lachen.
Dit prachtige begin van het nieuwe jaar had moeten
leiden tot algemene hilariteit maar gaf, in plaats
daarvan, aanleiding tot drie kwartier gezemel over de
schuldvraag. Ik werd van verschillende kanten boos
aangekeken vanwege het feit dat ik het blijkbaar
grappig had gevonden. En ik, ik mompelde excuses. In
plaats van nog harder te lachen, mompelde ik
excuses.
Ik, Hendrikus Gerardus Groen, ben namelijk altijd
correct, innemend, vriendelijk, beleefd en behulpzaam.
Niet omdat ik dat ook allemaal ben maar omdat ik
niets anders durf te zijn. Zelden zeg ik wat ik zeggen
wil. Altijd kies ik voor de veilige weg. Mijn specialiteit:
het sparen van kool én geit. Mijn ouders hadden een
vooruitziende blik toen ze me Hendrik noemden: veel
braver zul je ze niet snel tegenkomen. 'Kent gij
Hendrik niet, die altijd zoo beleefd zijnen hoed
afneemt als hij voorbij gaat?' Dat ben ik.
Ik word nog depressief van mezelf, dacht ik. Toen heb
ik het besluit genomen om ook iets van de ware
Hendrik Groen te laten horen.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit Pogingen
iets van het leven te maken van Hendrik Groen.
     2014 Hendrik Groen en Meulenhoff Boekerij bv,
Amsterdam

“Ik vind heel veel teksten mooi. Deze tekst
lazen we bij de allereerste bijeenkomst.
Daardoor sprak het mij meteen aan. Het was
herkenbaar, ook al ben ik zelf geen lezer. Ik
werd gevraagd om de tekst in plat
Amsterdams voor te lezen. Daar beleefde ik
veel plezier aan. En de rest van de groep ook.
Altijd als we een Amsterdamse tekst lezen,
lees ik het een keer op die manier voor.

Ik ben opgegroeid in de Amsterdamse Pijp.
Best een pittige jeugd was dat. Later ging ik bij
de politie, werd ik rechercheur. Daar heb ik
veel meegemaakt. Ik heb nooit geleerd om
mijn emoties te uiten. Het samenlezen van
verhalen en – vooral – gedichten geeft me
wat besef van diepere gevoelens. Ik vind dat
prettig, of het nu fijne of droevige emoties zijn
die bovenkomen. Schrijvers kunnen soms iets
verwoorden wat ik ook zo ervaar, maar zelf
moeilijk vind om te omschrijven. Daarom kom
ik graag. Ik schrijf zelf nu ook.” 

Chris komt om de week naar de samenleesgroep
in het Huis van de Tijd.

L E Z E R  A A N  H E T  W O O R D

Het geeft me
besef van diepere

gevoelens
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“Door corona blijf je meer dan anders op je plek. Daarom is het fijn
om bij elkaar te komen en samen te lezen. Je bent er even echt uit
dan. Ik lees graag. Gelukkig, want dat is een ding dat je altijd kunt
doen. Als je veel alleen bent, kun je natuurlijk wel heel veel nieuws
gaan kijken. Maar ik ga dan liever lezen. 

Wij hadden vroeger al, toen ik een kind was, veel boeken. Je had
van die bonnetjes op een rol Hille-beschuit. Als je die spaarde, kon
je daar boeken voor kopen. Eens in de week aten we een beschuit,
en dan zat ik al te kijken op die rol, welk boek ik uit zou kiezen als
we genoeg bonnetjes hadden gespaard. Mijn vader was ook een
echte lezer. En mijn zoon werkt bij het letterkundig museum in
Vlaanderen.

Het is fijn als je ergens bent waar mensen zijn die ook in boeken
geïnteresseerd zijn.”

Ali doet elke week mee met het samenlezen bij de dagbesteding.

Het favoriete fragment van Ali

Er was eens ergens, een paar straten verderop, een
oude vrouw die niet op reis kon. Haar benen leken
vastgeroest. Ze kon er alleen schuifelpasjes mee maken
en die brengen je niet ver. Op een dag in de zomer had
de vrouw een gedachte. Ze hield ervan als er gedachten
in haar opkwamen, want die waren nog lenig. Ze dacht:
de mensen willen steeds verder reizen, van het gewone
vandaan, omdat ze denken dat het dan mooier wordt.
Maar misschien kun je ook almaar dichterbij reizen, van
het gewone vandaan, en misschien kun je dan ook
denken dat het mooier wordt.
Ze had een vergrootglas dat ze altijd gebruikte om te
kunnen lezen. Het was een heel sterk vergrootglas
waardoor je maar één letter tegelijk kon lezen, zodat
elk woord een vergissing voor haar werd.
Maar nu ging ze er niet mee lezen. Ze schuifelde ermee
weg om een paar dagen vakantie te nemen.

Joke van Leeuwen, 'Ver weg is dichtbij'. Uit: Twee beleefde
dieven, Querido 1996

L E Z E R  A A N  H E T  W O O R D

Lezen is
een ding

dat je altijd
kunt doen
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We hebben ons best gedaan alle rechthebbenden van
geciteerde gedichten en fragmenten te achterhalen. Wie
desondanks meent dat zijn of haar rechten niet zijn
gehonoreerd: neem contact met ons op. 




