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komt hij soms niet verder dan 250.
Gelulkig is daar iets aan te doen.
Een redacteurop cursus snellezen.

WARDvvIJNDELTS

Van 360 naar 650.woorden Per minuut in r

e gemiddelde Nederlander leest
dit artikel in vijf à zes minuten
uit. De redeneringen zijn een-
voudig te volgen, de zinsoP-

deze is een snelheid van.. minimaal 250

woorden per minuut normaal.
Ondergetekend.e las dit soort teksten al-

tijd met ongeveer 360 woorden per mi-
nuut, niet langzaam, niet heel snel' Hij
volgde toen een training in snellezen en
doet er nu nog ruim twee minuten ov€r, '
wat gelijk staat aan le4en met 650 woorden
per minuut. Als hij wat zou trainen, dan
Lehoon 1000 woorden per minuut zeker
tot de mogelijkheden.

,Ik ga u vandaag leren om sneller te le'
zeí metbehoud of misschien wel mettoe-
name van het begrip van de tekst." John
CliteuÍ, trainer van het Zwitserse Alpha-
learning Institute, legt de lat hoog. Het is
woensdagochtend half tien. De eendaagse
training snellezen wordt gehouden in een
opgeknapte boerderij, verborgen in de
Vinexwijk Leidsche Rijn. De deelnemers:
negen mannen en twee vrouwen.

óeelnemerRob heeft een kloeke pil over
snellezen voor zich op tafel liggen. ,,Dit
boek wilde ik vandaag graaglezerf ' zegt
hii met een verwachtingsvolle blik rich-
ting de trainer. Maar dan breekt zijn lach al

door. zoveel verwacht hij nou ook weer
niet van de training. Wel dat h1i zich wat
beter kan concentr€ren, bekent.hij. En na'
tuurlijk hoopt hij dat zijn leestempo flink
omhoog zal gaan.

Mensen die bereid zijn om 400 euro (88
cent per minuut) voor éen eendaagse trai-
ning uit te geven zijn niet allemaal gehaas-
te aávocaten. Integendeel, er is ervandaag
geen een v€rtegenwoordigd. Wel een on-
àerwijsadviseur, een ambtenll van de s1
meente D€n Haag en een sttdentmdster of
strategic rnanagement. ÀÍLeest gehoorde reden
om sneller te willen leren lezen: erkomt te
veel informatie binnen. Talloze e-mails,
rapporten, vakbladen, enzovoort.

Snelheidsbegrenzers
Cliteur begint na het voorstelrondje te ver-
tellen waarom mensen meestal zo lang'
zaamLezen. .Er ziin drie belangrijke sgel-
heidsbegrenzers. Ten eerste praten -veel
mensen mee met pvat ze lezen. Je ziet hun
lippen bewegên.' Een mens kan alga-uw
zón t+og woorden Per minuut dtnken,
maar als je moet proberen om er 1400 per
minuut uit te spreken, dan klinkt dat als
een bandje dat versneld wordt afgespeeld.

De tweede snelheidsbegrenzer is dat
mensen óteeds terugspringen in de tekst,
zodraze iets niet helemaal hebben begre'
pen. ,,Nergens voor nodigi', stelt Cliteur'
,Gewoon doorlezen, dan begrijp je de
lekst vaak veel sneller.o De derde snel-
heidsbegrenzer is de neiging van mensen
om slechts eén woord tegelijk te lezen. Het

gaat veel sneller als je woorden,per gïoep
iotje neemt, daardoor hoevenje ogen ook
op minder punten te fixeren

.We verliezen onze concéntratie vaak
juist omdat we te langizaám lezen', legt
Cliteur uit. ,,Als we sneller lezen, dan heb-
ben we minder tijd om af te dwalen. Je con-
cenratie zou vergelijkbaar moeten zijn
met de situatie waarin je een prachtige ro'
man leèst. Daar kan je zo in worden opge'
zogen,.flat ze een kanon naast je kunnen
afschieten. John! John! John!"

De deelnemers hoeven overigens niet
bang te zijn dat we na deze training niets
anders meer kunnen dan snellezen, ongie'
acht de tekst, Cliteur: ,,Van een roman kun
je altijd blijven genieten, de sfeer proeven,
rustig ervaren hoe mooi hct geschreven is.
Je z€t gewóon de knop om."

ook in het lesboek Gebruikie hersens vart
Jan-Willem van den Brandhoí dat Cliteur
later op de dag uitdeelt, staat hee 'Uiter-

aar<l gebruiken we snelleestechnieken niet
als we willen genieten van een mooi stukje'
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n leescursus van 450 minuten
za, haiku.of iets dergelijks. We richten
op vakliteratuur, (studie)boeken, kran-
tijdschriften, enz.'
taar toch, nadat we ons persoonlijke
.oe! ('ik wil veel sneller leren lezen')
ben vas gestel4 krijern de deelnem€rs
telat van Roald Dahl voorgeschotelcl.'
zelfs een van zijnbeste verhale nz DeLif'
Over de eerste 750 woorden, die rustig
3en worden gelezen, stelt Cliteur zeven
3en - Het uiterlijk van de lifter leek op
van een a) vos b) rat c) kat of d) hond.
rmee wordt het beginniveau van ons
;tbegriÈ gemeten.In e€n andere tekst-
:literair - mag precies 1 minuurop het
/one temg worden gelezen. In de
tlijn staat per iegel het aantal woor-
.. Met'd€ze tekst wordt het uitgangsni-
u inleessnelheid gemeten.
reze aanpak is verwonderlijk. De rcst
rrin de leessnelheid wordt gemeten
:dt losgekoppeld van de test waarin het
stbegrip wordt gemeten. Nu is het aan
leelnemers zelf om eerliik te ziin Zahk
zo snel blijven lezen als ik zou doen
rneer ik de tekst zo goed mogelijk zou
eten begrijpen, of. zal ik dan stiekem
iëts langzamer lezen?

rtig graden uit balans
r ile leessnelheid te willen verclubbelen
etrdoel vàIr vandaag - @oetje eerst een
optimaal mogelijke leeshouding heb-
r. Cliteur: ,,Als je hoofd meer dan dertig
tlen uitbalans is, bijvoorbeeld wanneer
p de bank lieÍ te lezen, dan gaan de her-
èn al seintjes geven: 'stoppen maar, hij
kennelijk slapen'.o Het is essentieel om
htop t€ zitten. Je moet ervoor zorgeÍr
het brein het gevoel heeft dat je met
activiteitbezigbenf.
terder is het zaak om de hersenactiviteit
'eperken tot alfagolven, de golven waar-
je maldrelijk informatie tot je neemt.
s je bijvoorbeeld te veel bètaelolven
rt, ben je condnu bezig om je een me'
g te vormen over de tekst die je leest.
ar dat hoeft dan nog niet." Om het
rfd in alfamodus te krijgen' kun je het
te mediteren, jongleren, aan yoga doen
raar b4rokmuziek luisteren. oHet blijkt
je door barokmuziek, maar ook bij het
iteren naaÍ de plaat Doo-Bo? van Miles
ds, snel tot rust komt," v€rtelt cliteur-
etis debedoelingdat jezo min mogelijk
ikt aan de vier v's waar zoogdieren
estàl mee bezig zijn: vechten, vluchten,
den en voortplanten.o
ien voor de trainingbelangrijke consta-
lng is dezs mensen bewegen hun ogen
peler wanneer ze een focuspunt heb-
L Als test laat hii de deelnemers met
I ogen een denkbeeldige cirkel volgen.
t resultaat schokkerige oogbewegin-
t, zoals je die kent van passagiers tegen-
:r je in de trein. Dan moeten de ogen een
ger volgen die een cirkel maakt' Het rÈ
taau een vloeiende beweging. 14 de
orden van Cliteur;,We hebben allemaal

een ingebouwde steailY cam."
Hoe wordt deze wetenschap vervolgens

toegepast! cliteuï deelt gele markers uit,
die we dc rest van de dag mo€ten gebrui-
kenbij het lezen De marker beweegie van
linls naar rechts overhet pap,rer, zodatie
ogen in een.vloeiende beweging de tekst
tot zich nemen.

En dan een ander geheim: het ritme. Cli-
teurpakt een metronoom en stelg'die in op
zestig tild<en per minuut,,,Be\À/eeg nu met
je markeerstift, op hetritrne vande metro-
noom, vanlinks naarrechts.tDoor de mar-
keerstift te gebruiken springen_mensen
niet meer.tenrg naar woorden die ze al
hebben gelezen. Bovendien worden ze er
rustig (alfa) vatr, waardoor ze meèr infor-
matie opnemen. Cliteur, lachend: ,En ze
kunnen de sleutelwoorden in de tekst heel
makkelijk markeren."

,,Dat ritme vind ik een oPenbaringi',
zegf, deelnemer Marjon even later. Inmid-
dels heeft Cliteur allerlei verschillende
snelheden op de deelnemers uitgepro-
beerd, waaronder een exf,feem hoog tem-
po. ,,Ik wil jullie die straali ager in hebben',
legt hij uit. ,,Gedurende korte tijd lees je
dan 1000 woorden per minuut, zo snel dat
je er bijna niets meer van begriipt. Als je
daarna weer langzamer Baat lezen' bij-
voorbeeld op 600 woorden per minuut,
dan voeltdat langzaam. Denk maar aan de
snelweg, hoe je je voelt als je een tijdje 2oo
hebt gereden en dan weér l2o ga í"

cliteuÍ vraagÊ of we ons. persoonlijke les-
<loel hebben bereikt. 'Veel sneller leren le-
zen', dat is inderdaad geiukt. De maximale
leessnelheid is biina verdubbeld: van 360
naarbs0 woorden per minuut. En dat met
behoud van begrip, want zowel's odrtends
als aan het eind van de dagwerden alle vra-
gen over de inhoud correctbeantwoord;

De vraag is of hetbeHijfti dat snellezen.
T\ree weken na de een{aagse training
luidt de conclusie dat er weinig verlangen
bestaat om razendsnel met een marker
langs notulen te gaan. Het feit dat redac-
tiewerk vooral achter een computerscherm
gebeurt, draagx daar niet aan bij. Iets wat je
nooit meer verg€êt is het ritme waarmes je
langs de regels kan gaan. DaardoorblUftje
leessnelheid permanent iets hoger dan-
voordetraining. r

Tot slotvan de rniddag laat Cliteur nog t

een filmpje zien van Sean Adam, direceur ,
van het Alphalearning Institute, waar Cli- r

teur'trainer is. Adam is wereldrecordhou-
der snellezen. Hij las toen, iaren terug,
3.850 woorden in een minuut. InhoddelU'
ke vragen over de tekst kon hij na afloop ,
feilloos beantwoorden. In het filmpje laat I

Adam zien hoe snel dat eigenlijk is, 3 à 4
duizen.d woorden per minuut lezen' Het is €
ongeveer tien keer de snelheid wadmee u :s

ditartikelheeftgelezen. 
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