'Niet iedereen kan of wil mee
in de ratrace van het ego'
Samen Lezen als ultieme therapie: een gesprek met Jan Raes

'

Jane Davis heeft het voor boeken. Zo onrwikkêlde ze het
Sarun Lezen, dat ze mer faar organisatie The Reader in
Engeland en daarbuiten bekendmaakt en ondersreunr, Met
een lezing aan de universiteir van Antwetpen in 2012 inspireerde ze tal yarr toehoorders om zelfaan de slag te gaan.

Dirk Terryn, oprichcer ran Het Lezerscollectief (2014)
één van hen en stond aan de wieg

was

lan het Samen Leztn in

\4aanderen en Brussel. Eerst door opleidingen te organiseren
door The Reader zelf, nadier door zijn eigen orgarisarie.
Ervaringen en inzichten ztn intussen gebundeld in een recenr
versóenen boek. Hieronder volgt het lespreL dat hij onlangs
voerde met medeoprichterJan Raes, pslchiater, en auteur vall
Sdmen Lezen, cle *lrtmte therapie.

'

zelfvolwassen was, ervaarde ik het ds heel bijzonder om voor
te lezen aan mijn eigen kindereq. Jij (Dirk Tetyn n.u.d,t)
leeide Jane Davis kennen in 2012 en bezoót kort daarna
The Reader in Liverpool. Je kwam terug met zo'n aanstekelilk
enthousiasme... Je organiseerde ea volgde de eerste opleidingen, werd uitgeoodigd om op een congres in London te gaan
spreken en zag daar hoe de Narional Health Service één.van
de sponsors vas. Overtuigd dat een eigen Maamse orgadsatie
een cultureel goed als lezen en literatuur ook moesr vertalen
naar eèn medische, psyóische en economische contert bracht
je, naast de vrieadschap, ook bij Erik (Van Acker n.v.d.r.) en

rnij. Ik was overruigd door de degelijkheid van her voorstel en
ook direct de mogelijkheden als buitengewoon rerke
heÍboom in het werken met volwassenen.
zag zelf

rió

H€tÍenomeen is booming. Dê laatíe iaren on8tonden, alleenalvanuit
llet Lezers(olledi€Í meer dan 150 leesgroepen in tal vàn zoÍgontexten.

Somen lezen zith vlotjes in VlaandeÍen en 8russel. ln een

Wat maaK êen samenl€esgÍoêp zo biizonder?

net een tanende le€scultuur.is dit toó opmertelijk.:.

0p relatlef kone tiid íloten vele vÍiiwilligers

Ho€ veÍldaar ie

Een samealeesgroei is, hoewel la.a.k samengesteld uit relatieve
onbekenden, heèl snel een veilige haven voor de deelnemer
omdat er een heel veilige contexr en qntematiek in de bijeenkomst wordr gelegd. De leesbegeleider begint en stopt op
hij of zij leest een rekst voor die de deelnemer in stilte kan
meevolgen, luisterend of meelezend. Op gezette tijden is er
ruimte om re reflecteren op de tekst, vanuit je eigen erlaring.
Niemand moet daarbij aan het woord komen: enkel luisteren
naar wat de anderen ervan vinden is ook goed.

tij{

aótJaar geleden Vlran&$n hinn€n nst
ng yan.hne lhvis. ln de aanloop rad de opddting ]an lht
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Luerrdhdief was ie meteen en$lousiast om hier m€cje sóouders
onder b rÊtten: Wat sprat iou zo stert aah in h€t prdect Seldr telerf

san€nleving

succes?

Er zijn verschillende factoren denk ik, Enerzijds is er de roenemende behoefte in onze maaróappij aan écht conact, wat
goed ingevuld wordt in een leesgroep - 't is een ongedwongen
gezellige bijeenkomst, waar roó over diepe onderwerpen kar
worden gesproken, Verrijkend zowel voor de leesbegeleider
als voor de goepslèden, Je haah zoveel voldoeniàg uit een
gesprek met een groep mensen die samen inzoomen op een
telst en bespreken wat je daar allemaal bij voelt en ervaart:

een

telrt die zich zelden van zoveel verchillende

aart.

Het feit dat je collega's in de groep elk een verschillende

kanten

ervaring naar voren bfengen, zoÍgt voor een ff.jn groepsgevoel.
ÁJ die verschillende petspecrieven geven een soott van sttmerslimgnoel. Het gaat nooit oni een lireraire anafne, nooit om

he$ de schijuer bedaeld?' Yartuit Wdt
net nij?'is de verschillende achtergrond van de
deelnemers aan zo'n leesgroep juist een veÍiking. Prikkelend,
eeir mysterieus 'Wat

'Ik

ben zelf altijd een fervent lezer ge'reest en heb in miin
eigen leven goede ervaringen met voorgelezen worden als kind
door mijn ouders en mijn leerkrachten op school. En toen ik

psythê.

dit

aan en verspreidde het
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'doet de tel?rt

stimuÍerend en begeesterend, zeker als de leesbegeleider erin

om tussen die diverse leacties ook verbiodingen te leggen, waaldoor de groep ook eeÍ soorï tdmek-zoeheà Eí\taata,
Tênslotte wil il nog vermelden dat er altijd grote literaruur
gelezen worclt en dat dit ervoor zorgt dat de leeservaJing voor
de deelnemers en de begeleider veel diepgurg heeft. wat in
.onze moderne maacschappij een goed tegenwicht vomt voor
de laak snelle en oppervlakkige communicatievormen die we
al e vaak gebruiken. Ik denk dat we in ónze werking geen
tekort aan vrijwillige leesbegeleiders erv"aren: ook zij ervaren
her effecr vaJr betekenisvolle ontmoetinger.
slaagt

l(nusmeteen boekje in
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enhoekje... sonen lam hdalt hetve uál
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Inderdaad, zonder het knruse te willen verliezen! Zie het
sarnenbrengen van mensen vooral als beweging naast de
grore focus dr'e ligt op onze individualiteit, mijn peÍsoonliike
rechten.. , Me, mpelf and I. Onze wereld verschmalt aan
menseli.jk conlact. Sociale media z\n ít wezet erg asociaal
want eerder dan te vagen: 'Hoe gadt ha met jou?" diener' zr
zich vooral aarr als vooltdure[d uithangbord over.hoe een
geweldige persoon ik wel ben. Niet iedereen kan of wil mee

er

rcn de vervreemding en
_in die ratrace uan bet ?gr. Mensen
verschraling in de samenleving en gaan graag in op het aanbod.
van Het Lezeccollectief om rustig te luisteren naar een tÍaag
voorgelezen telst en daarrond samen te komen. 'Ha zijn bijeenhomskn die erloe dom'zei eel vÀÍt onze deelnemers onlangs.
En voor alle duidelijkheid; naast het Sanen Lezm, vnaÍ we
ons binlen het Lezerscollecdef op toeleggen, hebben we niets
tegeí andere voJmen van lezen...
Naast het belang van de verbinding wijs ie in.ie boeksanf/,l

Luati

dê ultiemê theÍapie 00k 0p hêt f€it dat onze hersenen flexibêlêr

2Ín

liikt

dan we vaak denken. V0or nieuwe denkpatÍonen en gedÍagingen
de literatuuÍ wel een goudmijn.

Jan Racs ááí 1000-ia-ris€ eik op Catdcacones
de s.ck ve The Reader Organisatio'

leren.

Onze hersenen zijn dus in staat om steedi nierme verbinding* te m"i.êtt. W" .p teket var' neuroplasticiteit.

Een goed geschreven telist zorgt ervoor dat je er volledig i4
karr meeleven. De personages voelen als reel aan, de situade komt sterL in beeld. De gebeurtenissen in het verhaal
worden ook deel van jou: via .!e verbeeldiag lijk .ie ze zelf mee
re maken. En wat leren we vanuit onderzoek? Onze herseqen
onrwikkelen bijna even sterke leerprocessen in zo'n samenleessessie dan in het echte leven. Literatuur vergroor op deze
wijze onze ervaringswereld en leervermogen enorm. Sterk als
je bedenht dat in sommige zorgcontexten dat irhte leven niet
aJrijd binnen het bercik ligr.
ln

wordt dit gunstig effect

\ebben ontdekt dat onze hersenen in staat

zijn om gedurende heel ons leven nieuwe dingen rc

je b0gk wiis le ook op de

biiu ond€r€ lansen vool d€

mÍgs€(tot
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Ik denk dat Erik" Dift en ikzelfvan in het begin de bijzondere
kalren van het Samen L)zen zagen voor krvetsbare doelgroepen. Je zal maar in een zorgbehoevende situatie verkeren en in
de ervar-ing terecht komen dat je hele wereld zich langzaamaan
versóraah tot de beperkte contactep die je hebt inet.je verzorgenden, je bezoekende familie en je lotgenoten die samen
met iou ook irr die situatie. verkerèn. Síat een verruiming zie

I

ie onrsuan als mensen in groep een goede litemire rekst lezen
€n er Ínet elkai over in gesprek gaal tijderu de leespauzes die
de voorlezer inbouwt. Ál snel ontstaat een sterk verbiodingsgwoel in die gÍoep en gaao mensen met elkaar in gesprek
over wat hen raatt in de teksr De gevoelens van verschraling
en vereenzaming smelten als sneeuw voor de zon. Ook door
de zorgverstrekkers

'Wetenschappers

Perk,

82% van de l€esbegeleideÉ blnnen Het

zeer gewaardeerd.

lezelsolledief ziinwiiwilli-

gers. Wat kunnen zij betekenen binnen het zoÍgaanbod?

Welke rolkunnen zij opnemen?

Her feit dat onze leesbegeleiders goed getraind zijn in de kunst
van het begeleiden van een leesgroep maar zelf geen enkele
rherapeurisóe positie opnemen is een groot voordeel in de
efficiëntie van het proces van Samen l,emx. De deelnemers
kunnen volledig in de leeservaring gaan zonder dat ze in een
therapeudsó plan moeten funcdoneren. Dit neemt alle stress
qeg en levert een heel ongedwongen sfeer op waardoor de
deelnemers juist dieper iq de tekst kunnen duikeÁ en zich eót
durven tonen aan elkaar in de groep, Op sommige leesplekken volgt de therapeut als deelnemer het proces, op andere
plekken zijn ook therapeuten zelf actief als leesbegeleider,
leren in de opleiding hoe ze hier best mee omgaan. Een van

de onderzoeken van de multidisciplinaire onderzoeksgroep
CRII-S (Univeróiry of Uverpool) toont hoe dednemers met
psychische kwetsbaarheden -"". t"ur.d"n zijn van de leesdan van de groepstherapie. Bijzonder, want tijdens het
lezeq zijn ook doorbraken, straffe momenten van herkenning,
emotionele ond4dingen mear deelnemers elvat€n ze als veel
sessies

sPontafler...

psyóê.
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Het lezeÍs(olledief is een codpeÍatieve vennootsóap met5odaàl

oogmeÍk- opgericht in 2014zin
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Rira Gezels

Met Ucent en UZGent heeÍlHet lezers@llectieí0veíigens 00k een boeiend €xperiment lopen.

Onder de vleugels van topdokters als hematoloog Tessa Kerre,
decaan Piet Hoebeke en een sterk medisch team hebben we,
na een lezing van Jane Davis in een overvolle aula, 20 master,

'

srudenrcn gezondheidszorg opgeleid om te gaaÍl samen lez€n
met em patiënt hemarologie of oncologie. Dat traject is nog
volop aan de gang. Voorwerp van onderzoek de impact op de
patiënt én de impacr op de arts. Ve zullen hier later nog over
communiceren want dit is echt baanbrekend werk. Heel bijzonder om aan die 20 jonge marsen opleidingte mogên geven
en op de inten isiedagen te vernemen hoe betrokken ze zijn en
via verhalen leren dat kanLer ve€l rneer is dan het registeren
van bloeddruk en aanslaan var chemo, hoe belangrijk die

dingen ooL zijn. En om echt te kunnen vergelijLen kri.jgen
patiënren cijdens het dubbel-blind oldeftoek trouwens ook
eerr aJrernarieI voorgeschoreld.

Sofler leze, maakteen wezenlik versóilnaast bestaande remedies...

Als psychiater, drerapeut of coach probeer je voor ogen !e
houden wie de mens voor.je 7ou kuonen zijn en groeipaden
daat naarloe aan te rei[<en. Liceratuur is een geniaal therapeurisch middel om die weg aan te ddden en de pariënt zelfnog
ruimte te geven hoe hi.i ofzij dat pad gaat bewandelen. Hec is
dus geen handleiding. maar weJ een verwijzing. een promesse.

Voorbij het bos kun je ver kijkenJ maer nu sta ik nog tussen
de bomen, is het donker en zie ik niecs. Een belofte dus dac er
nee,' jsr een perspecrieFvoorbij de bosrand.

Het gevoel dat mensen eryzuen als 'ik zit oast in mijn leuen'
is immeis een sutjectieve eNariíg. Ze zien geen perspectief

.

In een goede begeleiding krijg je dat perspectief roch
terug in beeld, vaak door'hen op een merafore manier voorbij de bewelkingsgewoonte te laren ki.lken. Dat kan op vele
marieren, maar literatuur en in het bi.jzonder poèzie brengt
€en toets var magie aan door het volledig over iets anders te
hebben én regelijk€ftijd jouw probleem, jouw verhaal, jouw
impasse te vatten. Sommige mensen zeggen zrl{s:'Ddt gedicbt
heef nijn leuen ueranda'd'.
meer.
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...de ultieme therapie!

Een boutade die ik bewust gebruik vanuit mijn over.uiging
van de kwa lireiten va n het Samen lezen enerzijds, maar anderzijds omdat de methode een rherapeutisch proces aanbiedt,
zonder mensen voor het blok te zetten dat ze in óerapie
moeten gaan. Het is een open en spontaan g.b.uren. Ëen
avonmur. Een beetje zods het openslaan val een boek of
dichrbundel...
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