
Hieronder vindt u een lijst met boeken, verhalen en andere teksten die in het bijzonder geschikt 
zijn om te gebruiken bij het voorlezen aan ouderen. Deze zijn geselecteerd op lengte van de tek-
sten en op herkenbare onderwerpen voor ouderen. Uiteraard is deze lijst niet compleet. Men kan 
deze gebruiken als lijst om teksten uit te kiezen, maar ook als inspiratie voor andere verhalen. 
Onderaan dit document vindt u verwijzingen naar informatie over voorlezen aan ouderen.

Boeken 
Beishuizen, Tineke
Het vliegt voorbij (2007)
Een bundeling van 150 stukjes; elk van gemiddeld 2 bladzijden. In deze stukjes beschrijft Tineke 
Beishuizen (columniste van Libelle) de belevenissen van haar twee zonen Robbin en Peter. We volgen de 
jongens vanaf de kleuterschool tot aan militaire dienst en zelfs tot hun trouwen. Dit alles beslaat een 
periode van 30 jaar (ongeveer vanaf 1970) en speelt zich af in en rondom het huis. 

Berk, Marjan
Berk (2001) 
Een nieuwe verzameling columns uit het blad ‘Margriet’ van Marjan Berk. Het zijn korte stukjes over allerlei 
huis-tuin-en-keukenonderwerpen. 

Berk, Marjan
Nooit te oud!  (2010)
Drie oudere vrouwen en een man die hun partners verloren hebben, zoeken een kans op nieuw geluk. 
Nooit te oud! is een bundeling van drie opeenvolgende romans van de bekende schrijfster: Toen de wereld 
jong was; Naar het zuiden!; Te laat voor de lobelia’s. 
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Bril, Martin 
Mijn leven als hond (2009) 
Het gezin Bril nam een hond. De kleine, alledaagse onderwerpen in deze bundel dienen zich aan bij het uit-
laten van de hond. Veelal spelen dieren hierin een rol. Deze columns verschenen oorspronkelijk in de Volks-
krant. 

Bril, Martin 
Vaders en dochters ( 2011)
Herkenbare situaties over de dochter die steeds weer kleedgeld vraagt, de andere dochter die hij van een 
feestje ophaalt, of over beide dames die hem maar een enorm ouderwetse zeur vinden. Van de kleinste 
dagelijkse onbenulligheden weet Bril de schoonheid te beschrijven.
 
Burkunk, Wim 
Balen van je kwalen (2008)
Dit boek bevat korte verhalen en columns waarin de schrijver vanuit zijn eigen beschouwende, humoristi-
sche en filosofische zienswijze problemen waar ieder mens mee te maken kan krijgen.
Schijnbaar “alledaagse” waarheden, die iedereen begrijpen kan, worden zo naar voren gehaald. Hoofdge-
dachte bij de verhalen is: “Goed oud worden is een kunst, vooral als de ouderdom kwalen, en daarmee 
lichamelijke en geestelijke beperkingen, met zich meebrengt”. De korte verhalen en columns kwamen al 
eerder uit in diverse boeken, bladen en tijdschriften, maar zijn nu in dit boekje gebundeld.

Carmiggelt, Simon 
100 dwaasheden (2012) 
Bundeling van cursiefjes uit de beginperiode van de Nederlandse schrijver. Deze stukjes ademen de geest 
van de jaren veertig en vijftig, waardoor ze voor een ouder publiek zeer  onderhoudend zijn.

Carmiggelt, Simon 
Louter leugens & Poespas (1997) 
Bundeling van twee bundels met ‘Kronkels’. Aflevering van de integrale en chronologische uitgave met de 
cursiefjes die sinds 1945 als ‘Kronkel’ in Het Parool zijn verschenen.

Hermans, Toon 
75 woorden en 80 gedachten (2001)
Korte overpeinzingen over een aantal woorden en begrippen door de Nederlandse cabaretier.

Hermans, Toon
Vandaag is de dag (2008) 
Bundel poëtische invallen, gedachten, krabbels en schilderingen van de Nederlandse cabaretier.

Hoes, Hugo 
Fijne familie: verhalen uit een groot gezin (2012) 
Het is een groot gezin waar Hugo Hoes (redacteur VPRO Gids en freelance schrijver NRC) uit voortkwam. 
Hij was de jongste. Met veel anekdotiek en vertedering, maar ook met een ironische toets, schrijft hij over 
de wederwaardigheden van een groot, mild rooms-katholiek, gezin in de jaren zestig en zeventig. 

Kool, Marga 
Lieve schat, waar heb je het over?: columns  (2012) 
Deze columns verschenen afgelopen jaren in het Dagblad van het Noorden en de Staatscourant. Ze gaan 
over alledaagse dingen, politiek, Drentse cultuur en jeugdherinneringen. 

Krogt, Nelleke van der 
Straffe zijwind (2010) 
De bekende televisiepresentatrice Nelleke van der Krogt heeft haar AVRO Bodecolumns gebundeld. De 
columns zijn gebaseerd op haar leven. De ene keer gaan ze over blunders die ze zelf maakt (haar auto door 



een gat in de heg proberen te rijden), de andere keer over haar irritatie als ze lang moet wachten op een 
klant bij een patisserie. Herkenbaarheid is dan ook het sleutelwoord.
 
Schenkeveld, Willemien 
Kinderjaren: jeugdherinneringen van Noord-Hollanders 1930-1965  (2009). 
Wie ook jong was in die jaren, zal veel tegenkomen uit de eigen jeugd, zoals het zaterdagse bad in een 
grote zinken teil. Opvallend is dat de vertellers stuk voor stuk uit de groep van de minderbedeelden ko-
men, bijna allemaal uit zeer grote katholieke gezinnen stammen en in (toen nog) kleine dorpsgemeen-
schappen woonden.

Spoor, Jo 
100 stukkies (2007) 
De Hellendoorner Herman Kampman publiceerde in de regionale bladen volksverhalen en anekdotes als 
column. In dit boekje is een selectie van de beste honderd te vinden.

Spoor, Jo
Nog meer stukkies (2012)
Een vervolg op het boek ‘100 stukkies’, wederom met columns, anekdotes, herhalen en gebeurtenissen van 
Jo Spoor.

Stellweg, Cri 
Grootmoederen (1997)
Verhalen van een grootmoeder over het opgroeien van haar kleinkinderen.

Stellweg, Cri
Iedereen is tegenwoordig jonger dan ik (1998) 
Schetsen over hedendaags ouder worden met behoud van een goed humeur.

Stellweg, Cri
Ontbijten in je eentje (2002)  
Vervolg op ‘Iedereen is tegenwoordig jonger dan ik’.

Tellegen, Toon 
Twee oude vrouwtjes: verhalen (2004) 
Een bundel met meer dan veertig korte verhaaltjes die stuk voor stuk beginnen met de woorden ‘Twee 
oude vrouwtjes’.

Tellegen, Toon
Misschien wisten zij alles: 313 verhalen over de eekhoorn en de andere dieren (2012)
Fantasievolle dierenverhalen over onderwerpen als missen, eenzaamheid, verdriet en verlangen.

Tellegen, Toon
Beterschap: dierenverhalen over ziekte en pijn (2013) 
Bundeltje met een aantal eerder verschenen fantasieverhalen met dieren in de hoofdrol. De verhalen heb-
ben als thema ziekte en pijn.

Verbogt, Thomas
Echt iets voor jou (2013) 
In deze bundel staan ongeveer veertig korte verhalen. Verbogt heeft de gave een kort, op het oog onbe-
tekenend voorval een extra lading te geven. Dat voorval kan in het heden liggen: een tandartsbezoek, een 
zwerver op straat, een rijexamen of een televisiespelletje met Martine Bijl. In andere verhalen roept Ver-
bogt juist vervlogen jaren op (de jaren zeventig met Hank the Knife & the Jets in Arnhem) of de jaren vijftig 
(met het beeld van zijn zingende moeder, met pakjes sigaretten, levertraan of een hilarische sinterklaas-
avond met een ontsporende goedheiligman).



Westera, Westra 
Aan de kant, ik ben je oma niet (2012) 
In twaalf verhalende gedichten maken we kennis met twaalf bewoners in een verzorgingstehuis. Zo was 
mevrouw De Vries een acrobate en meneer Van Dam dakloos.

Wilmink, Willem 
Waar komt dat kind vandaan (2004) 
Willem Wilmink zag op 25 oktober 1936 het levenslicht. Toen hij 65 werd, schreef hij een aantal gedichten 
over gebeurtenissen uit de eerste 28 jaar van zijn leven: zijn geboorte, zijn tweede verjaardag, een bombar-
dement op Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog en een uitstapje naar Volendam en Marken met de 
meisjes van de textielfabriek ‘Holland’ etc.  

Wilmink, Willem
Ik had als kind een huis en haard (2008)  
Bloemlezing uit het werk van de Nederlandse dichter en tekstdichter (1936-2003).

Wijs, Ivo de 
Vroege vogels’ zwanezang: verzen uit het VARA-programma Vroege Vogels (2005) 
Na 20 jaar het radioprogramma Vroege Vogels gepresenteerd te hebben, is Ivo de Wijs gestopt met dit 
werk. In “Vroege Vogels’ Zwanezang” bundelt hij de laatste gedichten (2003-2005) die hij voor het natuur-
programma schreef (er gingen negen bundels aan vooraf ).

E-books 
Deze e-books zijn te vinden op Bibliotheek.nl: https://www.bibliotheek.nl/ebooks.

Schmidt, Annie M.G. 
Simpele zielen en nog wat
De keuze die Annie Schmidt voor deze bundeling heeft gemaakt, geeft een prachtig beeld van de eerste 
helft van de jaren vijftig: ze lopen van september 1950 tot en met december 1955. Nostalgie opwekkend 
voor ouderen en vaak verrassend voor de jongere generatie.

Schmidt, Annie M.G. 
Troost voor dames 
Annie M.G. Schmidt behandelt met haar spits geformuleerde ironie allerlei zaken, die onder dames veelal 
op dierbare toon worden besproken. In een bundel als Troost voor dames vult het gehele damesbestaan-
tje een fikse notendop. Zij toont met beminnelijke stekeligheid, hoe wormstekig de nootvulling soms is.

 

Columns op internet 

De Gelderlander: http://www.gelderlander.nl/extra/columns 

O.a. Thomas Verbogt en Merel Dado.

NRC: http://www.nrc.nl/columns/
O.a. Paulien Cornelissen en Wilfried de Jong.  

Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/vrouw/columns/
O.a. Daphne Deckers en Catherine Keyl.  



Libelle: http://www.libelle.nl/category/columnisten/
Wieke Biesheuvel (reiscolumns), Hans Verstraaten en Femke Sterken.

Vroege vogels: http://vroegevogels.vara.nl/Radio.947.0.html 
Elke zondag, net na half negen ‘s ochtends, is het tijd voor de columnist van de week bij Vroege Vogels. Ze 
putten uit een groot reservoir van deskundigen: biologen, cabaretiers, politici, milieukundigen, professo-
ren, literatoren. 

Herman Kampman: http://www.hermankampman.nl/stukkie.htm
Herman Kampman uit Hellendoorn schrijft onder het pseudoniem Jo Spoor (zie boven). 

Marga Kool (1949): http://www.margakool.nl/?ID=20
Marga Kool schrijft over alledaagse dingen, politiek, Drentse cultuur en jeugdherinneringen.

Nico Dijkshoorn: http://nicodijkshoorn.com/
Columns en gedichten. 

Internet overig 

Nederlandse volksverhalenbank: http://www.verhalenbank.nl/
De Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut bevat vele verhalen uit heden en verleden. 
Alle genres zijn vertegenwoordigd: sprookje, sage, legende, raadsel, mop, broodjeaapverhaal etcetera. De 
oudste verhalen stammen uit de middeleeuwen, de jongste verhalen zijn vandaag de dag geschreven. De 
verhalen zijn zowel in het Nederlands, het Fries als in andere streektalen.

Informatie over voorlezen aan ouderen

Franssen, José
Luisteren in je leunstoel: handboek voorlezen aan ouderen (2004). 
Dit boek is ook te vinden op internet via Google Books: 
http://books.google.nl/ (zoektermen ‘franssen luisteren in je leunstoel’). 
Jose Franssen op internet: http://www.josefranssen.nl/projecten/luisteren-in-je-leunstoel.html. 

Stichting Lezen: 
http://jaarvanhetvoorlezen.nl/over-voorlezen/voorleestips/voorlezen-en-ouderen/
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