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Samen Lezen als ultieme theraPie:
een gesprek met Jan Raes

Dirk Terryn leerde Jan Raes kennen als excellente

lesgever in de EPEOA-opleiding, later als psy-

chiater in een interview dat Dirk maakte rond de

wetenschappelijke kant van 'intuiïie', of bi.i een van

de voordrachten van Timotheus. Als consultant

begeteidde hij een belangrijk transitietraject bil de

overheid, waaraan Dirk deelnam.

Vanaf 2014 is Jan medeoprichter van het

Lezerscollectief, een goed doel dat op een heel

eigen rnanier aansluit bij de droom van Jane Davis:

'Bringing about a reading revolution" Vanuit meer

dan 5 iaar ervaring met Samen Lezen sehreef hij

een boek, dat ook aansluit h'ij de inzichien die

binnen ïimotheus ziin ontwikkeld'

Samen lezen lijkt heel eenvoudig: je vezamelt een

gnoepje van 4 tot 12 mensen, je leest sterke tek-

sten uit de literatuur voor, meestal een kortverhaal

en een gedicht, en je onderbreekt het verhaal en-

kele keren met zeer open vragen of soms gewoon

stilte waardoor er een gesprek ontstaat waarin de

beleving centraal staat.

Jane Davis heeft hei voor boeken. Zo ontwikkelde

ze het 'samen lezen', dat ze met haar organisatie

The Reader in Engeland en daarbuiten bekend-

maakt en ondersteunt. Met een lezing aan de

universiteit van Antwerpen in 2012 inspireerde ze

tal van toehoorders om zelf tot actie over te gaan.

Dirk ïerryn, oprichter van Het Lezerscollectief
(2014) was één van hen en stond aan de wieg

van het'samen lezen' in Vlaanderen en Brussel.

Eerst door opleidingen te organiseren door The

Reader zelfunadien door zijn eigen organisatie: Het

Lezerscollectief. Het is een coÓperatieve vennoot- "

schap met sociaaloogmerk' Opgericht in 20'14
ozijn zi.i inttièsen de grootste speler in Vlaanderen en

maken zij deel uit van ïhe lnternational Centre Íor

Shared Reading.

Hieronder volgl een gesprek dai Dirk onlangs

voerde met auteur en vriend Jan Raes.

'Literatuur wil dat ie dieper 
7aat.'

Het fenomeen is booming. De laatste

iaren ontstonden, alleen al vanuit Het
Lezerscollectief meer dan 150 leesgroepen
in tal van zorgcontexten' Wat maakt een sa-
menleesgroep zo bijzonder?

Een samenleesgroep is, hoewelvaak samenge-
steld uit relatieve onbekenden, heel snel een veilige

haven voor de deelnerner omdat er een heelveili-
ge context en systematiek in de biieenkomst wordt

gelegd. De leesbegeleider begint en stopt op tijd'

hij of zij leest een tekst voor die de deelnemer in

stilte kan meevolgen, luisterend of meelezend.

Op gezette tijden is er ruimte om te reflecteren op

de tekst, vanuit je eigen ervaring. Niemand moet

daarbij aan het woord komen: enkel luisteren naar

wat de anderen eryan vinden is ook goed.

Shared Reading waaide zo'n acht iaar ge'
leden Vlaanderen binnen met een lezing
van Jane Davis aan de universiteit van
Antwerpen. ln de aanloop van de oprich-
ting van Het Lezerscollectief was je meteen
enthousiast om hier mee ie schouders onder
te zetten. Wat sprak jou zo sterk aan in het
proiect Samen Lezen?

lk ben zelf altijd een fervent lezer geweest en heb

in mijn eigen leven goede ervaringen met voorge-
lezen worden als kind door miin ouders en mijn

leerkrachten op school. En later vond ik het heel

bijzonder om voor te lezen aan mijn eigen kin-

deren. Jijleerde Jane Davis kennen in 2012 en

bezocht kort daarna ïhe Reader in Liverpool. Je
kwam terug met zo'n aanstekelijk enthousiasme.'.

Je organiseerde en volgde de eerste opleidingen,

werd uitgenodigd om op een congres in London te
gaan spreken en zag daar hoe de National Heafih

Service één van de sPonsors was.



Overtr.*igd dat een eigen Vlaamse organisatie een
cultureeigoed als lezen en literatuur ssk rïo*st
vertalen naar esn medische, psychische ên ecCI-

nornische context bracht je, naast c*e vriendscha6:,
ook bij Ërik Van A*ker en mij. ik was overtuigci
door de degetrjkh*id van hei voarsiel en zag xelf
cok direct de mcgeirjkheden als bi:iteng*wCIsn
st*rke hefbosm in h*t werken rnet volwassen€n.

CIp relatief korte tijd sloten vele vrijwilligers
zich aan en vêrspreidde het Sarnen l*ezen
zich vlotjes in Vlaanderen en Brussel. ln een
samenleving nret esn tsnende leescultuur
is dit toeh oBmerkelijk. Hoe verklaar ie dlt
sueces?

Er zrlr'l verschiilende Íactaren d*nk ik. [nerxiids is

cr ds tnenemende behcefte in onze rnaatschap-
pij aan echt cantact, wat gced ingevuld wcrdt in

een |e*sgrcep -A 't rs esn ongedwongen gereliige
bijeenkornst, waar tsch over di*pe cndelwerpen
kan worden gesproken. Verrijkend rowei voor de
leesbegeleider ais vosr cle groepsleden. Je haalt
roveelvoldoening uit sen gespr*k rnet een groep
mensen die samen inzoornen op e*n tekst en
bespreken wat je daar allemaal bijvoelt en ervaad:
een tekst die zich relden van e*veelverschiilende
kanten aan. Het feit dat jc collegas in de groep
elk een verschiliendc ervaring naar voren brcn-
gen, zcrgt vCIor eên fijne groepsverbirrding. Al die
verschiliende persp*ctieven geven een soorl van
samen-siim-Eevoel"

Flet gaat nooit om een literaire *nalyse, nooit orn
een rnysterieus 'Wat hseft de schnjver bedseid?'
Vanuit 'Wat dset ds tekst mei mij?' is de verschil-
lende a*htergrond van de dselnernÊrs aan ro'n
ieesgroep juist een verrijking. Prikkelend, stirnu-
lerend en begeesterend, zeker als cie l*esbege-
leider erin slaagt orn tussen die diverse reacties
ock verbindingen ïe leggen, waardsor de groep
ogk gen soort samen-n zoeken emaa$" ïenslotte
wil ik o*k nog vermelden dat er aNïijd grote litera-
tuur gelezen wcrdt en dat dit eruoor zorgt dat de
leeservaring vCICIr de deelnemers en de begeleider
veel diepgang heeft, wat in onae moderne rnaat-
schapp"l een g*ed tegenwicht vorrnt voar cle vaak
snelle en oppervtakkige ccrnrnun icatievorrnen die
we ai te vaak gebruiken. lk denk dat we in onae
wenking geen tekort aan vrijwiilige leeshegeleiders
er\raren: oak aij ervargn l"let sffect van betels*nis-
voile ontrnaetingen.

Knus met een boekje i$ een hoekje... $arnen
Leaen haalt het verhaal net uit dat hoekje.

lnderdaad, acnder het knusse ts willen verlioeen!
Zie het sen"lenhrengen van l:"lÊnsen vcoral als
beweging naast de grote focus die iigt op onze in-
dividualiteit, rnijn porsocnlijke rechten... Me, myself
and i. Onze wereld versehraalt aan menselijk con-
tact" Sccials rnsdia zijn in wezen erg asociaalwant
serder dan l* vraEsn: ,'F{oe gaat het met jou?"
diensn ze zich vooral aan als vcort$urend uithang-
b*rd over hoe een geweldige per$oon ik wel ben.
liliet iedereen i<an cf wll rnse in die ralrace van het
*go. fvlensen snrarsn de vervreemding ën vsr-
schraling in de samenleving sn gaan graag in op
het aanbsd van Het Lezerscolleclief or'$ rr-lstig t*
luisteren naar esn traag voorgelererr tskst en daar-
rond sarnen te komen. 'f-"let rijn biinenk*r*st*n di*
erïc* doen' :Êi *Ên '/an or:z*e Ce* ren:ers *nian;s.



f{aast tret belang var: de verb$nd*ng, wij* }e
in,ie boek $arnen $-eaen: de ult*erne th*rapie
ook op *'let feit d*t s$ae hersene* f$exibe{er
xiln dc* we vnsk denken" Wsor r:ieuwe denk*
patronen en gedragi*'lgen liikt $e {[teratuun
wel een goudnn{jn.

W*tenssha$]psr$ hei;i:en *ntd*kt *at cn;* ire:-
$*non in *taai rijn cm g*dur*nc'e heel nr-is leven
nicuwe iiing*n tc leren. Cn:e herscnsn aijn *us ir:

sia*t om steeds nier:ws v*rbinc*ing*n l* r*nksn,
\^.Jo -qpreke1,'an ne.,ropia3lrc;rerï.

[cn goed gcs*hreven ïeksi zc'qt e.,/ocr ctnt j* *r
vclleCig in kan meslsv*n" ile p*rx*nages venien
*is rs**l aan, de situntis k*n:t sierk ln i:**ld. ne
g*i:*u$*nissen in hsï v*rhaal lv*r*sn onk deci v*n
jou: via je v*ri:o*le1ing iijk j* x* r*lï m** ie maken"
Fn lvat lersn w* vanuit ond*n*ek? Snze herse-
nsn ontwikkelen i:ijna even st*rke le*rproc*ss*n

crmn,rln^-rn. rin ,-.inn in q 
't ^^hl^ ^..^n| )c'r lrCr i,\iC5:g:)b'E Udl ll JVL Y'i, ltU jU\ U, r.

Literaïuur vengro*t op dete wijx* unx* er,'arings-
wereld en leerverrnosen enilrm. $terk, als je
bedenkt dat in scn"rrNige:orgc*nlexlen clat
echt* l*ven niet aitild binn*n h*t i:*r*ik ligt.

vsflfo*nden"".
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lxr i* hoek wils j* ook cp de bijaondere kan*
s*rr \issr de xorgsect*r.."

lk cjenk c$at Frik, Dirk sn ikxelf van ln heï i:egin d*
*ijrnnder* kans*n van het Samsn Le:en eag*n
vc*r kv*etsbare doelgro€Den. Je zal maar in een
rcrgheho*v*n*c situaïie v*rksren sn in de eruaring
t*rechl k*men d*t je ir*ls \,v*re!ci aich langraarn-
aan verschraalt t*l de b*perkte c*ntacten die je
h*i:t mcï je rreru*rgenden. je ber*eken** {an:ilic
*n je l*tg*not*n die s&$len nr*t jou *nk rn die sr-
t*Alie l,*rk*i"*n. \{,raï een y,a,r;1jip11.rg zie je *ntstaan
als nsns*n in gr*ep e*n g*ede lii*rair* t*kst ler*n
*n *r rn*t elknar tv*r in gespr*k Ssan l*dsns {.le

l*esp*r-rxas *ic *e v*cri*rer inh*ulq,t. Al sriel cnt-
staat e*n stenk vcrtlin*ingsgev**| in die groep en
g*Rn rn*n$*n msl elkaar in gesprek over vrat hen
rn*l* in cj* tekst. ile gevn*iens van v*rschraling
*n v*rssnx*ming smelt*n *|s sneeu$r vcur eie ron.
Ock d*or *e aorgversirel<kers v*ordt dit gunstig
s$*cï seer s*waar***rd"
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