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Wonderlijk hoe in de periode voor de redactieverga-
dering de artikelen beginnen binnen te stromen. Ik
ben daar heel dankbaar voor, schrijvers!

Natuurlijk zijn er in deze coronatijd ook dingen niet
door gegaan, maar onze voorzitter Peter Oud
beschrijft een hoopvolle toekomst. 

Marius Romme en Sandra Escher, de oprichters van
Stichting Weerklank, hebben samen met psychiater Dirk
Corstens een nieuw boek geschreven: Stemmen horen
begrijpelijk maken, Dirk Corstens schrijft daarover.

U vindt in deze Klankspiegel ook een deel van de lange
terugblik die Marius Romme en Sandra Escher werpen
op de geschiedenis van de Stemmenhoren Beweging.

In het artikel met de prachtige titel Met je hoofd in
de lucht en je voeten op de grond interviewt Geert
Zomer Vincent Swierstra, musicus en schrijver.
Swierstra hoort ook stemmen.

Dirk Bol beschrijft in het artikel Stemmenhoorders-
groepen nader bekeken het onderzoek dat Barbara
Schaefer deed naar het effect van SHG’s. Daarover
is nog weinig bekend.

Van het RACT congres in maart schrijft Nico de
Louw een mooi verslag.

Geert Zomer, wel een erg actieve schrijver voor de
Klankspiegel, deelt fantasievolle pareltjes met ons in
Stenen in helder water en leverde ook twee erva-
ringsverhalen aan.

Tenslotte vertaalde ik het Engelse artikel van Sophie
McBain over stemmenhoren.

Zie hier een gevarieerd aanbod van geschiedenis
en toekomst, van ervaringen en bespiegelingen.
Alleszins behartigenswaardig. Ik hoop dat u zult
genieten van dit nummer.

Corine Wepster
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Van de bestuurstafel

Waar gaan we naar toe? Hoe zouden we willen
dat de wereld er voor stemmenhoorders over
vier of vijf jaar uitziet? Wat kunnen wij er aan
doen het voor hen makkelijker te maken? En
wat betekent dat voor nu, voor hoe wij er nu
vorm aan geven?

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de Covid-19-
pandemie wereldwijd een ongekende uitdaging ver-
oorzaakt, die velen van ons zullen hebben ervaren
als ontkoppeld, isolerend, beangstigend, chaotisch,
soms ondraaglijk. De pandemie heeft echter ook de
kracht van solidariteit aangetoond wanneer
gemeenschappen samenkomen om elkaar steun te
bieden in tijden van tegenspoed. 

De terrassen zijn weer open. Afgelopen weekend
had ik met 7 neven en nichten op een terras op een
boot afgesproken en later in dat weekend met 2
tantes. Met enkele had ik 15 jaar geen contact meer
en andere had ik ruim 50 jaar niet meer gezien. Een
nicht belde mij een maand geleden, onverwacht op.
Zij had via het googelen gezien dat ik psychiatrisch
verpleegkundige was. Zij meende mij daarom wel te
kunnen vragen of ik er van afwist. Waarvan? Zij ver-
telde op zeer jonge leeftijd, seksueel misbruikt te zijn
door opa en dat er ook meer nichten en tantes mee
te maken hebben gehad. Dit wist ik niet.  Maar mijn
nicht en ik beseften tijdens dit gesprek dat dit fami-
liegeheim wel bijgedragen kon hebben aan de ver-
stoorde verstandhoudingen binnen de familie. Deze
onthulling heeft geleid tot openhartige gesprekken
voor en tijdens het weekend. Zij hoopte dat erken-
ning van opgelopen trauma’s zou leiden tot meer
compassie en herstel.

Praten over trauma’s, met name seksueel misbruik,
ook al is het zolang geleden, is niet altijd een mak-
kelijk onderwerp. Er kan veel schaamte aan dergelij-
ke ervaringen kleven. Maar ook wel opluchting nadat
men hier over heeft kunnen spreken. We weten dat
openheid over je eigen kwetsbaarheid veel kan
oplossen. Maar toch, deze schaamte loslaten is
vaak nog wel een dingetje. Het gaat over iets van
meer dan 50 jaar geleden. Je veilig voelen, je eigen
veiligheid creëren, lijkt ook dan een voorwaarde.

Terug naar de bestuurstafel: De bestuursvergade-
ringen bij Stichting Weerklank vonden veelal online
plaats. Natuurlijk had het voordeel dat wij niet hoef-
den te reizen, maar als het aan mij ligt, heb ik toch
liever een warmer contact. Kijk er weer naar uit om
elkaar gewoon live te zien.

De trainingen ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’
aan hulpverleners werden afgelopen jaar om
dezelfde reden ook uitgesteld. Alleen de training aan
ervaringsdeskundigen (waaronder de TOED) kon
met inachtneming van de hygiëne regels wel
gewoon plaats vinden. Ik hoop dat de geplande
trainingen komend najaar weer gewoon door kun-
nen gaan.
Ik ben verheugd dat het nieuwe boek ‘Stemmen
horen begrijpelijk maken’ van Romme, Escher en
Corstens, een praktische handreiking, in juni uitkomt.
Het gaat er zeker aan bijdragen dat de Maastrichtse
benadering in de GGZ praktijk geïntegreerd wordt. Ik
verwacht dat iedere lezer zich gaat realiseren dat je
met stemmen kan samenwerken. Dat kan het stem-
men horen begrijpelijker maken. Met het leren
omgaan met stemmen valt nog veel winst te beha-
len.
En zo mag Barbara Schaefer de resultaten van haar
onderzoek naar stemmenhoorders groepen nu op
verschillende plekken presenteren. Daarnaast krijgen
wij ook veel positieve reacties op de nieuw uitgege-
ven brochure ‘Stemmen horen’, met veel informatie
en tips hoe met stemmen om te gaan. Deze bro-
chure is via onze website ook gratis te downloaden.  

Mogelijk heeft u al vernomen van het geplande 12e
wereldcongres in Cork, Ierland op 1-2 september.
Dat kan live bezocht worden, persoonlijk in Cork, Ier-
land of online over de hele wereld. Ik denk dan met

Peter Oud, voorzitter
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plezier terug aan het wereldcongres in Den Haag,
dat een prachtig podium was.
Het congres zal ook deze keer ruimte creëren voor
stemmenhoorders, naasten, professionals en ieder-
een die geïnteresseerd is in de principes en waar-
den van de Internationale Stemmen Hoorders
Beweging, om contact met elkaar te maken of
opnieuw met elkaar in contact te komen. 2 vrijwilli-
gers, vertegenwoordigers van Stichting Weerklank
reizen vanuit Nederland die kant op. Zij zullen in

ieder geval ons verslagen sturen.
Voor de redactie en voor de website zoeken wij nog
schrijftalenten.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar het fenomeen stem-
men horen en andere bijzondere zintuiglijke ervarin-
gen en denken dat u hier een bijdrage aan kan leve-
ren, wij horen het graag, u bent van harte welkom.

Veel leesplezier met dit blad.

In memoriam

Wij ontvingen het droevige nieuws dat in de nacht 
van 31 mei 2021 Dr. Sandra Escher is overleden.

Samen met Prof. Marius Romme heeft zij in 1988 Stichting Weerklank en later Intervoice opge-
richt. Het is aan Sandra Escher te danken dat mensen die stemmen horen op ‘journalistieke wijze’
worden geïnterviewd. Hiermee is een ontwikkeling in gang gezet om stemmenhoorders anders te
benaderen. Niet vanuit een ziektemodel maar vanuit het gegeven dat stemmen horen een bijzon-
dere menselijke eigenschap is en de stemmen vaak betekenisvol zijn. Sandra was vanaf het begin
lid van de redactie van de Klankspiegel. Zij organiseerde jaarlijks conferenties, schreef boeken en
was de eerste onderzoekster op het gebied van kinderen die stemmen horen.

Wij danken Sandra voor alles wat zij voor Weerklank heeft gedaan en betekend. Zij was echt van
onschatbare waarde. Wij betuigen Marius en de familie onze innige deelneming en wensen hem
sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur van Stichting Weerklank. 
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Boekbespreking

Binnenkort komt ons boek uit. Het is een geheel
vernieuwde en aangevulde versie van het boek
Omgaan met Stemmen Horen: Een Gids voor hulp-
verleners (1) dat Marius Romme en Sandra Escher
hebben gepubliceerd in 1999 en dat niet meer ver-
krijgbaar is. Het te verschijnen boek is voorzien van
een uitgebreid voorwoord door Jim van Os.

Het hart van het boek wordt nog steeds gevormd
door het Maastrichts Stemmen Interview en het
maken van een Construct. Hiermee worden stem-
menhoorders op een onbevooroordeelde manier
bevraagd en aan het denken gezet over hun
stemmen. Met het construct wordt gezamenlijk en
op een overzichtelijke manier de relatie tussen
stemmen en de persoonlijke levensgeschiedenis
blootgelegd. Zodanig dat onderliggende proble-
men waar je aan kunt werken, zichtbaar worden.

Toen Marius mij zijn eerste ideeën over het con-
struct ontvouwde, dacht ik echt dat het zo simpel
niet kon zijn. Hij kon me moeilijk overtuigen. We
oefenden met een aantal stemmenhoorders. Op
een gegeven moment zouden we gedrieën naar
Herning in Denemarken gaan, om een gezelschap
toe te spreken over wat we later de Maastrichtse
benadering zijn gaan noemen. We zouden ook met
stemmenhoorders een construct gaan maken.
Marius kon niet mee, dus daar stonden Sandra en
ik. Ik werd geacht met een stemmenhoorder een
construct te maken. Omringd door acht verwach-
tingsvolle hulpverleners mocht ik in gesprek met
een vrouwelijke stemmenhoorder. Zowel Sandra als

ik vonden het heel spannend, zonder Marius. Het
werd voor de stemmenhoorder en mij een gedenk-
waardige ervaring. We ontdekten wie de stem van
haar representeerde, vooral op basis van leeftijd
en geslacht van de stem en welke problemen er
aan het stemmen horen ten grondslag lagen. De
stemmenhoorder die al jaren in een beschermde
woonvorm verbleef, ging meteen in actie en zowat
een jaar later woonde zij zelfstandig, doordat zij
haar zelfvertrouwen weer had hervonden. Die bete-
kenisvolle ervaring heeft mij ertoe gebracht om de
bruikbaarheid van deze aanpak aan te tonen (2). 

Met dit boek willen wij zowel stemmenhoorders,
hulpverleners als betrokkenen bereiken. Het aantal
hoofdstukken is fors uitgebreid. In deel 1 gaan we in
op de achtergronden van het stemmen horen
begrijpelijk maken en we beschrijven onderzoek
dat deze methodiek ondersteunt. Het baanbreken-
de onderzoek van Sandra Escher naar stemmen
horende kinderen is eraan toegevoegd, met ver-
volgonderzoek door anderen. In deel 2 worden het
Maastrichts Stemmen Interview en het construct
helder uitgelegd, met duidelijke voorbeelden. Deel
3 belicht het omgaan met stemmen: hoe stem-
menhoorders individueel mogelijkheden kunnen
ontdekken en gebruiken; hoe een cursus voor
stemmenhoorders en hulpverleners vormgegeven
wordt; het gebruik van een dagboek; wat in
gesprek gaan met de stemmen kan opleveren. In
deel 4 komen diverse onderwerpen aan bod: steun
door lotgenoten; netwerken voor stemmenhoor-
ders; omgaan met de gevolgen van trauma; diver-

STEMMEN  HOREN  
BEGRIJPELIJK  MAKEN 
Een praktische handreiking

Het nieuwe boek van Marius Romme, Sandra Escher en Dirk Corstens,
aangekondigd door Dirk Corstens
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Boekbespreking

se methodieken die hulpverleners gebruiken bij
mensen die stemmen horen en we sluiten af
met alternatieve verklaringen en hulpverlening.

Al met al is dit boek ook een terugblik geworden
op wat de ideeën van Marius Romme en San-
dra Escher in al die ruim dertig jaar in beweging
hebben gebracht. Een wereldwijd netwerk van
mensen die de emancipatie van stemmen-
hoorders nastreven en stemmen horen terug-
gebracht heeft tot een menselijke, natuurlijke en
betekenisvolle ervaring, die een verrijking kan
betekenen.

1.    Romme, M, & Escher, A (1999b). Omgaan
met stemmen horen: een gids voor hulpver-
leners. Maastricht: Project Stemmen Horen.

2.   Corstens, D., & Longden, E., (2013) The Origins
of Voices: Links between Life History and
Voice Hearing in a Survey of 100 Cases. Psy-
chosis: Psychological, Social and Integrative
Approaches. 5(3)270-285.
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Artikel

DE VERSPREIDING 
VAN HET GEDACHTEGOED

WAAR MEN NOG NIET AAN TOEGEKOMEN IS

Marius Romme en Sandra Escher

Helaas heeft hersenonderzoek niet geleid 
heeft tot enig bruikbare interventie, gericht op
herstel.

Er zal meer gebruik moeten worden gemaakt van
de benadering ‘stemmen horen begrijpelijk maken’
door professionelen in de Geestelijke Gezondheids-
zorg, waar hard aan wordt gewerkt.     

Wat er nog mankeert is bijvoorbeeld de samen-
werking met de therapeuten, die zich bezig houden
met dissociatieve stoornissen. Dat zijn de stoornis-
sen waarbij iemand zijn of haar gevoel op velerlei
momenten dissocieert, dat wil zeggen niet beleeft,
maar afwendt naar andere bezigheden. Men is
onder deze therapeuten gewend stemmen niet als
stemmen maar als alter ego’s te benoemen. Een
van de leidinggevende figuren in Nederland op dit
terrein is prof Onno van der Hart. In zijn standaard
werk op dit terrein heb ik het hele woord stemmen
horen of hearing voices niet kunnen vinden. In een
jonger artikel van hem komen we het woord
hearing voices wel tegen. En wel in hoofdstuk 18 in
het boek Psychosis, Trauma and Dissociation van
Moskowitz en anderen (Wiley and Blackwell 2008).

Met een andere belangrijke vereniging ‘Anoiksis’,
van mensen die een diagnose schizofrenie kregen,
zijn ook geen relaties gelegd met de stichting
Weerklank. Ook daar is een verschuiving opgetre-
den. De vereniging stelt nu voor niet meer de
naam ‘schizofrenie’ te gebruiken, maar de mensen
te identificeren als ‘gevoelig voor psychosen’. In
deze groep komt men tamelijk veel mensen tegen
die stemmen horen. Ze hebben inmiddels ook een

veel vriendelijker en wijzer boekje samengesteld
over de ervaringen van deze mensen, met advie-
zen hoe daar mee om te gaan. Zie voor verder
informatie www.psychosegevoelig.nl. Helaas is men
nog erg verknocht aan het gebruik van medicijnen.
En heeft men moeite de werking daarvan te relati-
veren en de schade op langere termijn te
(h)erkennen. 

Er bestaat ook nog geen relatie met ‘Ypsilon’, de
vereniging voor familieleden en naasten van men-
sen met psychosegevoeligheid. Daar ligt nog een
belangrijk samenwerkingsterrein op het nieuwe
bestuur te wachten.

Zo zijn er nog wel meer organisaties te noemen
waarmee nuttige verbindingen gelegd kunnen
worden in het belang van de stemmen hoorders,
maar ook in het belang van mensen met psycho-
segevoeligheid.

Een voorbeeld voor ander contact zou kunnen zijn
de vereniging SEN Nederland. Dit is een vereniging
van geestelijk verzorgers in psychiatrische instellin-
gen. Zij hebben zich onder meer als taak gesteld
voorlichting te geven. Dat zou een belangrijke
mogelijkheid zijn om stemmen hoorders ruimer te
informeren over de mogelijkheden die er zijn bij
stemmen horen, dan nu gebeurd.  

Sandra en ik zijn met dit soort contacten nog hele-
maal niet bezig geweest. In de negentiger jaren
was nog geen oor te vinden voor dit anders den-
ken over stemmen horen. Dat is eigenlijk pas
recentelijk op gang gekomen.
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Het is aannemelijk dat de spreiding over de wereld
van stemmen hoorders groepen invloed hierop
gehad heeft. Ook de, sinds 2009 jaarlijks gehouden
wereld congressen, hebben aan dit anders denken
bijgedragen. Prof. Jim van Os, heeft als psychiater,
een belangrijke bijdrage geleverd aan het anders
denken over schizofrenie en het horen van stem-
men. Bij hem is Sandra in 2005 gepromoveerd op
artikelen die onze benadering uitgebreid beschrij-
ven. Later heeft hij psychosenet opgericht. Een
andere factor was het op gang komen van trainin-
gen in de ‘Open Dialoque’ methode van Jaakko
Seikkkula. Dit is een ontwikkeling met veel onder-
zoek, waarin ook psychiaters meer interesse heb-
ben getoond. 

De Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychi-
atrisch Verpleegkundigen
De ‘Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychia-
trisch Verpleegkundigen’ (V & VN-SPV) heeft van
oudsher aan de ontwikkeling van het anders den-
ken over stemmen horen bijgedragen. Dit paste in
hun visie op psychiatrische problemen waarin zij
altijd al de sociale, in het milieu gelegen factoren,
aandacht gaven. Zij hebben zich altijd opengesteld
voor onze benadering en aandacht geschonken
aan het betekenis geven van stemmen horen in
het persoonlijk leven van de stemmen hoorder. Zij
hebben, door de tijd heen, regelmatig artikelen van
ons opgenomen in hun vakblad Sociale Psychiatrie.
Ook hebben zij het reeds bestaande leerboek Wat
is sociale psychiatrie dat ik samen met twee colle-
ga’s geschreven had, bewerkt tot leerboek voor de
opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundi-
ge. Daarin is een aanvankelijk door mij geschreven
hoofdstuk over psychose opgenomen dat onze
benadering onderstreept. Inmiddels heeft dit boek
drie, steeds herziene, herdrukken beleefd, onder
andere in 2004 en 2010. In hun vakblad schreven
ook sociaal psychiatrisch verpleegkundigen over
hun ervaring met onze aanpak. 

Onze aandacht voor het buitenland en voor ons
onderzoek 
Wij  hebben ons in de negentiger jaren en de eer-
ste tien jaren van 2000 meer op Engeland gericht
en daarna op de rest van de wereld. Daarin gehol-

pen door vele stemmen hoorders, verpleegkundi-
gen en arbeidstherapeuten. Daarnaast deden wij
ons onderzoekswerk in Maastricht ter ondersteu-
ning van de ontwikkeling van onze verdere kennis
over de achtergrond van het stemmen horen.
In Engeland kwamen we veel meer belangstellen-
den tegen dan in Nederland, vandaar dat we na
de oprichting van de Stichting Weerklank, en het
relatief oppervlakkige contact dat we onderhielden
met hen, ons meer op het buitenland gericht heb-
ben. Althans tot 2015, toen we minder gingen reizen
en ons weer meer op Nederland hebben gefocust.    

De keuze van ons verdere onderzoek
De positieve ervaring dat een aantal mensen die
stemmen horen daar goed mee overweg konden
en geen patiënt werden, was voor mij als psychia-
ter erg vreemd. Het schept een totaal nieuwe erva-
ring; want wij, psychiaters, worden in onze oplei-
ding en praktijkvoering duidelijk gevoed met een
negatieve ziekteopvatting over stemmen horen.
Telkens moest ik weer gezonde stemmen hoorders
ontmoeten om deze mogelijkheid voor waar te
houden. Sandra Escher, Patsy Hage en Imme Rei-
chard hadden gelukkig dit probleem niet, die
waren ook niet zo vastgeroest in de ideeën die mij
hadden gevormd. 

Deze ontmoeting met gezonde stemmen hoorders
is ook de aanleiding geweest om in bijna al onze
verdere onderzoeken zowel patiënt stemmen hoor-
ders, als niet–patiënt stemmen hoorders te betrek-
ken. Mij motiveerde vooral deze herontdekking van
niet-patiënt stemmen hoorders om de ervaring
stemmen horen als focus te houden voor verder
onderzoek en dit ook als belangrijkste onderzoek
activiteit vast te houden. Dit werd voor mij in 1990
ook de aanleiding om mijn voorzitterschap van de
vakgroep sociale psychiatrie over te dragen aan
Herro Kraan, een psychiater en één van de mede-
werkers van de vakgroep.
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Interview

Vincent Swierstra is muzikant en schrijver. In
mei 2017 verscheen van zijn hand De magiër,
memoires van een dwaas. In dit boek beschrijft
hij hoe hij tijdens zijn studie Culturele antropo-
logie in een zware psychose belandt. In dat jaar
verscheen er ook een documentaire over hem:
Stemmen van Vincent. Over enkele weken, op 1
en 2 mei, wil hij zijn eerste EP The Sarangi Ses-
sions Vol.1 lanceren; reden om hem te vragen
voor een interview. 

“Op je website staat vermeld dat je de eerste saran-
gispeler ter wereld bent die op een versterkte saran-
gi speelt. Je bent echter begonnen op de viool, las

ik. “Op mijn vijfde ben ik viool gaan spelen”, vertelt
Vincent. “Ik woonde in Emmen. Op mijn vijftiende
verhuisden we naar Groningen, toen ben ik ermee
gestopt. Toen ik klaar was met de middelbare
school heb ik eerst twee jaar in Spanje en Frankrijk
gewerkt en op Schiermonnikoog. Daarna ging ik vijf
maanden naar Peru en Ecuador, waar ik ook Spaans
studeerde. Toen ik terugkwam sprak ik die taal best
wel goed. Een jaar later ging ik voor het eerst naar
India. Dat was in 2003. Ik ontdekte toen de sarangi.
Ik dacht: dan ga ik dat doen, dan hebben die tien
jaar vioollessen nog zin gehad. Ik ben nu achttien
jaar verder. Ik had niet gedacht dat het mij 18 jaar
zou kosten om een goede sarangispeler te worden.
Ik heb de sarangi laten versterken en heb er effect-
pedalen aan gekoppeld. Ik wil ermee doorgaan om
met verschillende effectpedalen te experimenteren.” 

“Inmiddels heb jij je eerste EP gemaakt. Kun je daar
iets over vertellen?” “The Sarangi Sessions Vol.1
heeft vier tracks, twee per kant. De hele plaat duurt
misschien zeventien of achttien minuten. Het is op
groot formaat vinyl geperst. Ik heb met vier ver-
schillende hip-hop producers gewerkt. Elke track
heeft een andere producer. Ik ben van plan om
een hele serie ep’s te gaan maken: The Sarangi-
sessions. De eerste, die nu klaar is, heet Volume I.
In 2022 wil ik Volume II gaan maken. In plaats van
een hip-hop wil ik dan meer een technoplaat gaan
maken. Ik ben al wat mensen hiervoor aan het
benaderen. Maar uiteindelijk wil ik zelf mijn beats
gaan maken. Dan wil ik sarangi gaan spelen over
mijn eigen beats, ook in een live setting. De laatste
jaren speel ik met Dj’s op festivals en concerten.
Dan improviseer ik. Daarnaast speel ik ook solo. Ik

Met je hoofd in de lucht 
en je voeten op de grond.

Geert Zomer
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heb ook een eigen band gehad: een rockband die
ik om mijn sarangi heen bouwde. Toen de bassist
op wereldreis ging en ik zelf een terugval kreeg, is
de band uit elkaar gevallen. In 2019 heb ik samen
met Dj Isis een track uitgebracht. Ik heb ook een
paar keer met haar opgetreden, onder andere op
de mainstage van Landjuweel en op het Amster-
dam Dance Event waar wij onze track lanceerden.
Aan het einde van dat jaar hebben we nog in
Paradiso op het Balonnenfeest gestaan. Dat was
één van de tofste optredens die ik ooit heb
gedaan, het publiek ging echt helemaal uit z’n dak.
Het was in de kleine zaal. Ik hoop dat ik komend
jaar met haar in de grote zaal mag staan. 

Ik ben ook met een Nick Drake project bezig. Vijf
van zijn liedjes ben ik aan het opnemen. Ik zing en
begeleid mijzelf daarbij op gitaar. Op één nummer
speelt een goede vriend van mij mee op piano. Hij
liet mij een aantal jaren terug voor het eerst Nick
Drake horen. Deze zomer wil ik het Nick Drake pro-
ject afmaken en wil ik een meditatie-cd maken. 
“Je begon op je vijfde met vioolspelen. Is er een
bepaalde muzikaliteit in je familie?” “Mijn moeder

heeft mij er gewoon op gedaan”, vertelt Vincent. “Zij
is zangeres en is op haar veertigste conservatori-
um in Groningen gaan doen. Dat was ook één van
de redenen waarom wij naar deze stad verhuisden.
Toen ik terugkwam van mijn eerste reis naar India
had zij een maand later haar afstudeerconcert. Ik
heb dat concert toen, samen met mijn moeder, op
mijn sarangi geopend.”

“Je bent opgegroeid samen met je broers?” “Ik
ben de oudste. Mijn jongste broer maakt elektroni-
sche muziek en speelt piano. Mijn middelste broer
speelt ook piano.” 

“Voelde jij je vroeger een heel gewoon of een
bijzonder kind?” “Dat is wel grappig, ik was een
vroege leerling. Op school was ik altijd de jongste,
maar thuis was ik de oudste. Ik ben vierenhalf
ouder jaar dan de middelste en bijna zeven jaar
ouder dan de jongste. Dat was wel een contrast.
Op school was ik één van de slimsten. Ik had al op
mijn elfde naar het gymnasium gekund, maar ik
wilde nog graag een jaar bij mijn vriendjes op
school blijven. Op de middelbare school ging ik
blowen en spijbelen. In het eerste jaar had ik alleen

1111
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maar negens. Vanaf het tweede jaar ging ik er een
beetje met de pet naar gooien. Maar ik heb wel in
zes jaar mijn VWO gehaald. Op mijn vijftiende, toen
wij naar Groningen verhuisden, kwam ik in een heel
andere omgeving terecht. Ik belandde daar tussen
allerlei mensen die later kunstenaar zijn geworden,
of acteur. Allemaal hele creatieve mensen. Veel
van mijn vrienden uit die tijd zijn nu artiest. Na de
twee jaar waarin ik, na mijn eindexamen, gewerkt
en gereisd heb ben ik in Amsterdam gaan wonen.
Ik begon daar in 2003 aan een studie Culturele
antropologie. Mijn boek De memoires van een
dwaas speelt zich voor het grootste gedeelte daar

af. Maar ik beschrijf ook mijn ervaringen toen ik in
dat jaar voor het eerst in India was en mijn eerste
sarangi heb gevonden.
Het was een hele oude sarangi die ik van een oud
mannetje heb gekocht in de sloppenwijken. Ik heb
er iets van honderd euro voor betaald. Toen ik
terugkwam in mijn hostel voelde ik mij een beetje
schuldig: een verwend jochie die even met zijn
geld een sarangi koopt. Ik verbleef toen in Varana-
si, een heilige stad aan de rivier de Ganges waar
veel mensen naartoe gaan om te sterven. Het is
een hele spirituele plek. Ik had het gevoel, uit res-
pect voor de plek, dat ik iets religieus moest doen.

12
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Ik had een beeldje van de godin Sarasvati (rivier-
godin, maar ook godin van kennis, dichtkunst,
muziek, wijsheid, retorica en literatuur) waar ik een
wierookstokje voor brandde en was oprecht even
heel dankbaar. Ik dacht: geef mij een teken dat het
oké is. Vijf minuten later ging ik met twee Engelsen
die ook in het hostel verbleven de deur uit om even
wat te eten. We moesten door een tunneltje om bij
de Ganges te komen. Het was pikkedonker. Ineens
hoorden we wat geschuif. We pakten allemaal
onze aansteker om licht te laten schijnen. Er lag
een witte koe. Zij was een kalfje aan het baren. Dit
was vijf minuten nadat ik om een teken had
gevraagd. Een witte koe is daar het heiligste dier
van de wereld. Synchroniciteit. In India gebeuren
dat soort dingen makkelijker lijkt het wel.” 

Via sjamanisme, wat de
bijzondere aandacht
van Vincent heeft,
komen we op bewust-
zijnsverandering. “De
dansvloer is de enige
plek in onze cultuur
waar je een andere
staat van bewustzijn
mag ervaren”, stelt Vin-
cent. “Buiten de dans-
vloer ben je een ver-
ward persoon maar op
de dansvloer mag alles.
Daarom vind ik het tof
om voor mensen op de dansvloer te spelen. Ik pro-
beer te doen wat de sjamaan ook doet. Met je
hoofd in de lucht en met je voeten op de grond.” 

“Hoe is het nu met je stemmen?” “Door de docu-
mentaire, de gesprekken met Marius Romme en
Sandra Esscher, zijn er wel trauma’s bij mij naar
boven gekomen. Daardoor ben ik met meer waar-
dering naar de psychologie en de psychiatrie gaan
kijken. Eerder dacht ik dat het allemaal spirituele
ervaringen waren en dat de psychiaters en niets
van snapten, maar ik ben het nu meer serieus
gaan nemen. Ik heb toen voor mijzelf voor het eerst
erkend dat ik überhaupt trauma’s had. Ik had veel
weggedrukt. Toen dat omhoogkwam heb ik een

terugval gehad. Het was een druk jaar waarin mijn
boek en de film uitkwamen en ik echt serieus
optredens begon te geven. Ik werkte toen ook in de
brouwerij van mijn ouders in Groningen. Ondertus-
sen kwamen die trauma’s naar boven. Nu, een
paar jaar later, ben ik er nog steeds niet helemaal
uit. Ik ben nog steeds kwetsbaar. Ik ga 90 procent
van de tijd goed met mijn stemmen om. Ik kan
mijn stemmen wel aan, maar ben soms wel moe-
gestreden. Ik geef mijzelf nu rust om lekker met
mijn muziek bezig te zijn. Ik wil ook nieuwe dingen
gaan schrijven, misschien wel een science fiction
boek. Schrijven voor film lijkt mij ook heel leuk”

“Is er een boodschap die je wilt meegeven aan
andere stemmenhoorders?” “Ga gewoon iets doen

wat je echt leuk vindt. Ga
jezelf in ieder geval ontwik-
kelen. Dit geldt eigenlijk
voor iedereen; of je nu wel
of niet stemmen hoort. Als
ik lekker bezig ben wordt
mijn stem positiever. Af en
toe geeft hij mij compli-
menten, bijvoorbeeld als ik
op mijn sarangi speel. Ik
hoor nu nog maar één
stem. Ik noem hem mijn
daemon. Via mijn website
www.vincentswierstra.nl zijn
blogs van mij te lezen. De
laatste, die ik schreef voor

psychosenet, gaat over daemons. Ik wil eigenlijk
gewoon verder. De documentaire ‘Stemmen van
Vincent’ is alweer een paar jaar oud en is een
momentopname van toen. Inmiddels zijn we vie-
renhalf jaar verder. Ik wil niet alleen maar die
stemmenhoorder zijn. 

 klankspieg juni 21.qxp_Opmaak 1  14-06-21  10:08  Pagina 13



14

Gedicht

Het zingende kind
Het zingende kind dat in ons woont

en dat we ons leven lang voor elkaar verbergen,
het zingende kind dat we ergens, diep van binnen
voor onszelf bewaren, schipper mag ik overvaren

ja of nee? Het lied van de overkant.
waar de stralende morgen ons brengen zal.

Of komt de nacht ons halen? Moeten we veel geld
betalen? En hoe? Zullen we struikelen, zelfs vallen?

Het angstige kind dat in ons woont, vermomd
als schipper, moet ik overvaren? Wat gaat mee?
Het lied van de overkant, het zingende kind

het meisje, de moeder, de bejaarde? Schipper
moet mij overvaren. Neem me mee, één twee

drie vier vouw voor mij, vouw voor mij

1 2 3 4 bootje van papier.

F. Starik

Uit: Songloed, Nieuw Amsterdam 2007
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Eindelijk is het dan zo ver. Het door Barbara
Schaefer een paar jaar geleden gedane
onderzoek naar het nut van stemmenhoor-
dersgroepen (SHG) is gepubliceerd. De uitwer-
king van zoiets duurt natuurlijk altijd wel een
tijdje, en ongetwijfeld moeten er bepaalde
wetenschappers gemasseerd worden om
vooral kwalitatief onderzoek ook voor vol aan
te zien. De publicatie heet voluit Emerging
Processes Within Peer-Support Hearing Voices
Groups: A Qualitative Study in the Dutch Con-
text. Deze is verschenen in het tijdschrift
Frontiers in Psychiatry (21-4-2021), met als co-
auteurs Jenny Boumans, Jim van Os en Jaap
van Weeghel.  

Ik keek er naar uit, behalve dat Barbara mijn SHG
ook had bekeken, omdat er eigenlijk zo weinig
over het effect van dat soort groepen op de deel-
nemers bekend is. Eerder was er wel een Ameri-
kaans onderzoek, van Gail Hornstein,  waarover in
de Klankspiegel uitvoerig bericht is. Ik vond onze
groepsbijeenkomsten altijd nuttig, maar was
benieuwd wat een systematisch er naar kijkende
buitenstaander daar van zou vinden.

Barbara onderzocht acht groepen in Nederland en
interviewde daarvan 30 deelnemers. Gesprekken
vonden individueel plaats, niet in of binnen de
groep. Groepssamenstelling varieerde tussen de
vijf en tien deelnemers, met een harde kern van
vier tot vijf leden en  hoewel vijf groepen pas een
jaar actief waren, was dat drie tot vijf jaar voor de
rest. Vooral ervaringsdeskundigen faciliteerden de
groepen, met hier en daar een professionele bege-
leider erbij. De groepen kwamen één tot twee keer

per maand bij elkaar, en waren gehuisvest bij een
centrum voor de geestelijke gezondheid of een
Ondersteuningscentrum voor Stemmenhoorders.
Van de geïnterviewden was de helft man, de helft
vrouw, waarbij het voornamelijk om dertigers en
veertigers ging. Ongeveer een derde hoorde al
bijna 10 jaar stemmen, een derde 10-20 jaar en
een derde meer dan 30 jaar. Meer dan de helft
slikte anti-psychotica ten tijde van het gesprek, en
de meesten karakteriseerden de last van hun
stemmen als tamelijk zwaar.

De uitkomsten van het onderzoek zijn duidelijk
positief. Een grote meerderheid vond dat de
groep belangrijk voor hen was, dat je altijd wel
wat meenam van bijeenkomsten, zoals informatie
over coping strategieën bijvoorbeeld, en in elk
geval een goed gevoel, en ook wel hoop, opluch-
ting en inspiratie.  Verschillende groepsprocessen
droegen bij aan deze positieve waardering:
onder gelijkgezinden zijn; informatie en kennis uit-
wisseling; elkaar ondersteunen en gevoel van
verbondenheid; aanzet tot zelfreflectie.

Simpelweg leren dat er anderen zijn die ook stem-
men horen, was een hele opluchting, waarvan na
een aarzelende start (‘best eng om bij zo’n groep te
gaan’) dankbaar gebruik werd gemaakt. Fijn om
met anderen over je stemmen te praten, die ook
diezelfde ervaring hebben en dat dus begrijpen.
Heel anders dan doorsnee therapie waarbij de the-
rapeut stemmen horen niet kent of serieus
(genoeg) neemt.  En fijn om ieders eigen kijk op
stemmen te respecteren en vooral ook van elkaar te
leren hoe ermee om te gaan, wat stemmen uitlokt
bijvoorbeeld en wat niet bij wie. Je verbonden voe-

Stemmenhoordersgroepen 
nader bekeken

Dirk Bol

15

 klankspieg juni 21.qxp_Opmaak 1  14-06-21  10:08  Pagina 15



16

Verslag

len met  andere deelnemers is belangrijk, vooral
voor diegenen die maar een beperkt sociaal con-
tact hebben. Elkaars pieken en dalen meebeleven
schept een sfeer van vertrouwen, solidariteit, als het
goed is. Het helpt je ook om sociaal buiten de groep
te functioneren. Samen dingen doen buiten de
gangbare bijeenkomsten, zoals samen eten of wan-
delen, versterkt ook de onderlinge band. Samen
reflecteren op gedeelde ervaringen bevordert ook
het eigen bewustzijn van de deelnemers, over hun
leven in het algemeen, hoewel sommigen graag

deelnemen aan de groep zonder al teveel te hoeven
of willen nadenken over hun stemmen en hun leven.

Nieuwe groepen starten vaak met informatie-uit-
wisseling en het elkaar leren waarderen met
eigen ervaringen met stemmen. Na enige tijd, als
men elkaar wat beter kent, volgt dan de reflectie
en verbondenheid. Verdieping heeft tijd nodig, en
gevoel van veiligheid in de groep. Het toeval
speelt ook een rol, waarbij kwetsbaarheid ineens
kan omslaan in vertrouwen door een bepaalde
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gebeurtenis of gespreksonderwerp of (nieuwe)
deelnemer. De rol van de facilitator of coördinator
kan ook verschil maken, waarbij een professionele
begeleider soms wat directiever is dan een erva-
ringsdeskundige, die soms alleen maar praktische
zaken regelt. Een gevoel van vrij kunnen zijn bin-
nen de groep, met weinig sturing, wordt ook als
niet onbelangrijk ervaren door veel deelnemers.

Soms kan het een beetje mis gaan met een deelne-
mer, bijvoorbeeld als deze juist wel hecht aan zijn
diagnose en stemmen horen niet zonder meer als
menselijke variatie ziet, in tegenstelling tot de domi-
nante groepsopvatting. Positieve herstelverhalen
kunnen dan wel eens niet zo goed overkomen, net
als andere verhalen overweldigend kunnen zijn. Over
al of niet medicijnen gebruiken kunnen ook
meningsverschillen ontstaan, als ook over een
dominantie van positieve versus negatieve stem-
men. Te grote leeftijdsverschillen binnen een groep
bevorderen de cohesie meestal ook niet. Ieders ver-
haal is uniek, maar het moet wel herkenbaar blijven.

De auteurs zijn van mening dat vanwege het vrij
unieke karakter van SHGs, een grote vrijheid wat
betreft aanwezigheidverplichting, opvattingen
over stemmen horen, en zelf samen de baas zijn
in de groep,  de positieve effecten van SHGs het
meest tot hun recht komen. Maar er is geen
garantie dat alle deelnemers in eenzelfde mate
baat zullen hebben van een SHG. Dat hangt mede
af van de ‘klik‘ die men voelt met het groepsge-
beuren, de afwezigheid waarvan soms tot afha-
ken leidt.

Professionele werkers in de geestelijke gezond-
heidszorg zouden volgens de auteurs meer moe-
ten beseffen hoe de veilige omgeving van een
SHG, en het niet (ver)oordelen van of te snel
benoemen van het stemmen horen, positieve
effecten genereert die men niet gauw binnen de
formele zorg zal aantreffen. Wel kan de laatste
aanvullend werken op een SHG, zoals sommige
deelnemers ervoeren.  Bijvoorbeeld omdat een
SHG wel meerdere functies tegelijk kan vervullen,
maar het niet altijd iedereen naar de zin kan
maken.  Coördinatoren zouden dat ook in de

gaten moeten houden. 

Toekomstig onderzoek zou – weer volgens de
auteurs -  eens moeten kijken in hoeverre trau-
matische ervaringen goed gedeeld (kunnen)
worden binnen SHGs, en de mate waarin een ver-
schillende aanpak in een groep (beter) beant-
woordt aan de te onderscheiden fasen waarin
deelnemers zich bevinden in het herstelproces.,  

Al met al is het een goed onderzoek geworden, vind
ik, waarbij best ingewikkelde en elkaar overlappen-
de effecten en processen subtiel uit elkaar zijn
gehaald. Het positieve effect van SHGs op de deel-
nemers is buiten kijf, en dat is een belangrijke con-
clusie, ook voor de rest van het hulpverleningswe-
reldje. Het zou leuk zijn geweest als via scores was
vastgelegd hoeveel elke deelnemer erop vooruit is
gegaan, met zijn omgang met stemmen, na deel-
name aan de groep; dat zijn last van stemmen
meetbaar en zichtbaar was verminderd. Maar dat
is natuurlijk moeilijk, ook omdat er altijd nog andere
factoren spelen – buiten de groepsdeelname - die
gelijktijdig inwerken op het al of niet welbevinden
van de deelnemers. Maar het schijnt dat er nog een
meer kwantitatief vervolg op deze kwalitatief
gerichte publicatie gaat volgen, met wel degelijk
ook tijdens dit onderzoek verzameld materiaal. Dus
wie weet.
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RACT Congres 25 maart 2021:
EEN TUSSENBALANS 

MET GOEDE VOORUITZICHTEN

Nico de Louw

Green Mental Health, waarachter Frits Boven-
berg en Gijs Francken schuil gaan, stelde 170
deelnemers in staat digitaal in te tunen op een
uitgebreid programma aangaande Resourceg-
roepen,  dat kundig werd  voorgezeten door
‘host ‘ Bram Berkvens.  

De presentaties werden veelal verzorgd door
(specialistisch) verpleegkundigen en ervarings-
deskundigen werkzaam in de GGZ en hier en daar
door een psycholoog of orthopedagoog.

Psychiater en bestuurder Eva Leeman, betrokkene
vanaf het eerste uur  memoreert de start met
Resourcegroepen (RG) in 2014. De inspiratie en het
gedachtegoed  zijn ontleend aan Zweden. Het bij-
behorende uitvoeringsmodel, de RACT- methodiek,
is aangepast voor Nederland en uiteindelijk
beschreven in het praktijkhandboek dat in 2017 het
levenslicht zag.  

Sindsdien zijn er in de RACT-praktijk ervaringen
opgedaan die tot wijzigingen en aanvullingen heb-
ben geleid en die zijn beschreven in het vernieuw-
de Handboek. Dit boek is ten opzichte van het eer-
ste, compleet herschreven met verwerking van de
ervaringen uit de afgelopen jaren.  RG zijn  een
middel om elkaar over de domeinen heen te vin-
den en dat geldt met name het sociale domein.
Ook richt dit nieuwe boek zich meer op zingeving
en participatie en beweegt van behandeling naar
begeleiding en schetst verbeterpunten gedestil-

leerd uit  recente praktijken.

Eva eindigt met het omschrijven van de basis en
kern van het werken met RG: eigen regie en direc-
te betrokkenheid cliënt en zijn naasten/door hem
‘genomineerden’ en  het samenwerken met andere
relevante partijen over de domeinen heen. Door dit
consequent aan te pakken is de herstelondersteu-
nende zorg (HOZ) met nieuwe inzichten en verbe-
teringen verrijkt en is het werken met steunsyste-
men al lang niet meer voorbehouden aan de GGZ
alleen, maar breidt het werken met steungroepen
en het denken in netwerken zich zienderogen uit
naar meer sectoren, zoals het sociale domein, ver-
slavings- en jeugd zorg en  in de zorg aan mensen
met een verstandelijke beperking.

Het onderzoek
Dan is ‘de vloer ‘ voor Cathelijn Tjaden, 4 jaar lang
als promovendus nauw betrokken bij de imple-
mentatie van de RG bij 9 instellingen die zij vanuit
het Trimbos  monitort  op effecten in de praktijk
waar resourcegroepen vergeleken worden met
Factteams binnen dezelfde instellingen en met
vergelijkbare cliëntèle.

Welke inzichten, resultaten heeft ze tot dusverre
aan het licht gebracht?

Het vergt in de beginfase inspanning en tijd om
cliënten voor RG te enthousiasmeren, immers men
was niet vertrouwd met het fenomeen. Niet ieder-
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een wilde deelnemen of hield het uiteindelijk vol tot
het einde. De implementatie kon ook belemmerd
worden door ervaren spanningen, stress of door het
overheersende karakter van het netwerk rond cliënt.
Deelnemers aan RG zijn mensen uit de informele
sfeer, naasten, vrienden, professionals : regieon-
dersteuners, spv-ers, psychiaters, ervaringsdes-
kundigen èn anderen voorgedragen door de cliënt.
Sessies vonden in het algemeen voor 40% plaats
op kantoor, maar zeer zeker ook bij mensen thuis.
Deelname vanuit sociale wijkteams is vooralsnog
nauwelijks aan de orde. Belangrijk leerpunt blijkt
het opbouwen van draagvlak op teamniveau.
Naarmate er meer is stijgt de meerwaarde van de
RG. Dit is terugblikkend redelijk gelukt en de effec-
ten zijn waarneem- en meetbaar op de drie
domeinen van herstel.  In de vergelijking tussen RG
en FACT team hebben de RG meer effect op terrei-
nen van persoonlijk en maatschappelijk herstel en:
krachtiger empowerment en meer kwaliteit van
leven. Beide scoren gelijk op het vlak van sympto-
matisch /klinisch herstel. 

Cathelijn noemt als processen/ werkende mecha-
nismen die bijdragen aan deze uitkomsten: - visu-
alisatie (ervaren) steun van groep; - erkenning van
naasten; - activeren/nadenken gericht op doelen
doet steviger staan bij herstelstappen; - openheid
bij gesprekken in de  groep: - integratie met leef-
wereld cliënt. Dit levert al met al een beter beeld
van omgeving cliënt en geeft nuttige kennis voor
deelnemende hulpverleners die
daardoor effectiever met herstel-
principes aan de slag kunnen.

Overigens: deze principes doen óók
opgeld bij Peersupported Open Dia-
logue en netwerkpsychiatrie. Wat
leidt tot de vaststelling:  er is niet
één waarheid of juiste weg en ‘dui-
zend bloemen bloeien ‘. Dus telken-
male ook tot de vraag: “Wat sluit het
beste aan op de behoeften en
belangen van de cliënt”?

Cliënt als regisseur lukte niet
iedereen en  je bent het ook  niet

meteen,  maar veel mensen groeiden merkbaar
in die rol. 

Afsluitend ziet Cathelijn als heel belangrijk dat GGZ
en sociale domein elkaar over en weer uitnodigen
om kennis te delen en de beweging richting steun-
groepen vaart te laten maken.

DE IMPLEMENTATIE EN DE PRAKTIJK: BEVINDINGEN,
INZICHTEN, VOORBEELDEN KNELPUNTEN  

Op de handen zitten
Deze terminologie komt in de sessie veel langs als
thema. Hulpverleners, en zo zijn ze nu eenmaal
opgeleid, stellen de diagnose en daarmee de han-
delingsrichtingen vast voor de cliënt. In het kader
van resourcegroepen wordt echter uitgegaan van
wat de cliënt formuleert als problemen en langs
welke weg verbeteringen mogelijk zouden zijn .
Daarmee zijn voor de RG de korte en lange termijn
doelstellingen geformuleerd. Dit vergt van de hulp-
verlener een andere, meer volgzame  grondhou-
ding en dat is voor de één makkelijker dan voor de
ander. De voorzitter bevroeg menigeen naar de
beleving  en het resultaat van ‘het op de handen
zitten ‘. Dit werd  breed erkend als relevante vraag.
De reacties waren veelal positief inzake de resulta-
ten van deze ‘passiviteit’ . 

Rol ervaringsdeskundigen
Een gewonnen inzicht blijkt de belangrijke rol van
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ervaringsdeskundigen als deelnemer aan de RG.
De meerwaarde wordt niet alleen door de hoofd-
persoon en naasten ervaren, maar ook door de
betrokken hulpverleners. De in steungroepverband
voorgestelde stappen  en welke gevoelens daarbij
door je heen kunnen gaan, zijn door ervaringsdes-
kundigen doorleefd en kunnen aldus naar waarde
worden geschat. Bovendien zijn ze ook functioneel
goed inzetbaar voor 1 op 1 gesprekken. Hulpverle-
ners die vaak de neiging hebben te sturen en het
te weten,  kunnen door de ervaringsdeskundigen in
te zetten, zelf wat  ‘achterover leunen’. ”Heerlijk om
wat verantwoordelijkheid over te dragen”, zo viel te
beluisteren.   

RG in de VG-sector en  in de crisisketen
Rond mensen met een verstandelijke beperking,
worden vaak al spontaan hulpnetwerken gevormd.
Niet via het nomineren maar ‘van nature ‘. Inmid-
dels zijn er op meerdere plaatsen in ons land in het
verlengde van deze natuurlijke reactie organische
verbanden ontstaan  waarvan enkele represen-
tanten de toehoorders meenamen inzake steun-
groepen in dit domein. Veel begeleiding vindt thuis
plaats. Zo lukt het  terugval tegen te gaan en de
omgeving daadwerkelijk te betrekken. De cliënt
komt aldus meer op de kaart, krijgt ruimte om zo
met kleine stapjes aan zijn eigen groei te werken.    

Breburg laat via de Sherpa aanpak zien dat het
mogelijk is al in de intramurale setting met steun-
groepen te beginnen en op zijn minst om die voor
te bereiden op de terugkeer en het verblijf in de
eigen woonomgeving. De term Sherpa refereert
aan zware tochten en 1 op 1 begeleiding maar
waarbij de hoofdpersoon wel zelf moet lopen of
klimmen. Dat laatste wordt niet overgenomen.

Invalshoek is de zelfregie van de cliënt waar
mogelijk te bevorderen en te helpen herwinnen. Het
lukt al mensen te nomineren wanneer mensen in
acute nood verkeren. Bij een pilot vertrokken 6 van
de 10 mensen met een om hen heen gevormde
steungroep, die dan ook door kan functioneren  of
toegepast worden bij de intensieve behandeling
thuis (IBT/IHT) en crisisdienst. Desgevraagd heb-
ben cliënten hun waardering uitgesproken over het

betrekken van de ‘sherpa’s. En… “Je moet wel blij-
ven trainen en  het management moet blijven stu-
ren, aldus wordt het gedachtegoed ‘warm’ gehou-
den”.    

De naaste is belangrijk 
Het is onderhand geen nieuwtje meer dat naasten
waartoe niet alleen familie valt te rekenen maar
zeer zeker ook vrienden, een belangrijke bondge-
noot zijn in de HOZ en dus ook in steungroepen en
uiteraard in de gewenste of toegepaste triadische
aanpak. In een boeiende presentatie vanuit de
Naastbetrokkenenraad en de familie-ervarings-
deskundigen van Reinier van Arkel wordt een pro -
actieve invalshoek gekozen door het aanbieden
van een cursus met 5 modules. Met de expliciete
bedoeling van meer empowerment ontwikkelen bij
naasten. Te beginnen met lotgenotencontact en
vervolgens inzichten bieden hoe herstelprocessen
hun beslag krijgen. Aldus kan dit proces dat naas-
ten doorlopen parallel lopen aan dat van de cliënt.
Belangrijk leerpunt daarbij is dat de naasten leren
dat de cliënt, hun dierbare hoofdpersoon, zijn of
haar eigen pad moet kunnen gaan. Bij de evaluatie
blijkt de cursus  zeer gewaardeerd, vormt ook ban-
den tussen de  nu 70 cursisten en komt de relaties
binnen de triade ten goede..

Cliënt op nummer 1
Dan komt Django Theewes op het scherm verge-
zeld van zijn casemanager en verpleegkundig spe-
cialist, zijn  naaste hulpverleners. We krijgen aldus
een inkijkje in de praktijk van de resourcegroep. De
stappen worden langs gelopen. Het formuleren van
korte en lange termijn doelen bleek best lastig in
het begin.

Het nomineren van te betrekken personen die
daarbij van nut zijn, heeft in ruime mate plaats
gevonden. De moeder van Django is vast van de
partij, maar bij een bepaald doel bijvoorbeeld ook
zijn voetbal trainer. De hulpverleners zeggen dat
ook zij aan deze nieuwe aanpak in de vorm van
een steungroep moesten wennen: RACT is toch
een andere en intensievere manier van werken. Er
moesten op aanwijzing van Django vrij veel men-
sen betrokken worden tussen de dagelijkse
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beslommeringen door. Dat kon een tijdrovende
aangelegenheid zijn, omdat mensen veel uitleg
nodig hadden, maar uiteindelijk betaalde die
investering aan de voorkant zich wel terug in tijd
en vertrouwen. Gaandeweg groeide  Django  in zijn
rol als regisseur/voorzitter en dat was voor hem
een nieuwe ervaring. Met de casemanager werden
de sessies , eens in de drie maanden, goed voor-
bereid met soms wijzigingen in de oorspronkelijk
afgesproken stappen

Wat te doen
Deel kennis en profiteer wederzijds van die kennis
als het aankomt op het samenwerken tussen ver-
schillende domeinen.

GGZ past bescheidenheid en ga uit van de burger,
is een oproep die in verschillende toonaarden
langs komt. Mensen moeten het uiteindelijk zelf
doen met steun van naasten en moeten daarvoor
de komende 4 jaar meer ruimte krijgen. En daarom
is het wenselijk voortaan  het behandelplan in de
ik- vorm ‘op te stellen.

En ja de taal bleek de hele sessie een terugkerend
onderwerp. Dat begint al met de term RACT . Het
werken in netwerken vraagt ook te werken met
partners die een  andere taal bezigen en in
gescheiden ‘hokjes’ werken met indicatiestellingen
die in de weg zitten.

Het gesprek tussen drie bestuurders benadrukt het
belang van het opzetten en vinden van ‘vliegwielen
‘ om de weg naar implementatie te openen en te
bevorderen. Niet gemakkelijk om mensen mee te
krijgen en de methodiek te borgen. Het helpt als
cliënten erom vragen en als hulpverleners ervaren
èn verspreiden dat de RACT methodiek goede
resultaten oplevert. 

Tips die inzake de samenwerking van het sociale
domein en GGZ  in Amsterdam naar voren wor-
den gebracht: organiseer invoering RACT bot-
tom-up, goede ervaringen zijn er met duovor-
ming van een RACT enthousiasteling met een
collega die reserves heeft; zie bestuurders en
managers aan boord te krijgen en te houden;

opbouwen van ‘massa ‘ waar regie-ondersteu-
ners belangrijk zijn en de samenwerking op basis
van netwerkvorming . Daartoe is het wel belang-
rijk stevig te  beginnen aan de voorkant : facilite-
ren en investeren door tijd in te ruimen om in een
zekere vrijheid aan de slag te gaan, te beginnen
met trainingen. Balans aanbrengen tussen tijdro-
vende opstart en de al aanwezige caseload is te
plannen en te betalen door de opzet van RG als
direct cliëntcontact te noteren.

Het aanleren van de methodiek is op zich eenvou-
dig, het gaat uiteindelijk om het behandelen van
de vragen die zich onderweg aandienen. Het wer-
ken in netwerken brengt met zich mee dat er
onderling van elkaar kan worden geleerd en werk-
bezoeken ook bij externe partners  helpen  daarbij.

Een ‘lesson learned ‘ is om bij het inzetten van een
nieuwe praktijk onderzoek mee te laten lopen. Voor
wie werkt iets wel en voor wie moet juist een ande-
re keuze uit de beschikbare instrumenten gemaakt
worden? Het gaat er uiteindelijk om goede rand-
voorwaarden te creëren voor de levensomstandig-
heden van de cliënt: werk, relaties en dat is
belangrijker dan een diagnose.

Tweede les is dat RG en netwerken middelen zijn
om doelen te bereiken, te beginnen met het con-
creet krijgen van vragen. Tevens heb je aldus een
goede context voor ‘shared decision making’.
Werkbegeleiding blijft belangrijk en het beste is er
mee door te gaan, ook na de training.

In Rotterdam gaat men afzonderlijke RG voor psy-
chiatrie en verslavingszorg in elkaar schuiven.
Spannend! Formele inter- en supervisie is vaak
beperkt maar de samenwerking binnen en rond de
RG werpt wel vervangende vruchten af.

Met nogmaals de oproep om duizend bloemen te
laten bloeien , sluit Bram Berkvens de vergadering
en zijn wij allen wijzer geworden over de voort-
gaande verspreiding en toepassing van het RACT
gedachtegoed over een steeds breder maat-
schappelijk terrein.
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Mieke Simons 
Interview door Sandra Escher

Als je het niet erg vind beginnen we maar bij je
jeugd, wil je me daar wat over vertellen?

Ik ben geboren in het midden van de tweede
wereldoorlog als oudste van vier. Ik was zeer
gewenst. Mijn vader was dol op mij, mijn moeder
was meer het oertype van een goede vrouw. Altijd
heel goed voor ons. Ze was ook een heel sterke
vrouw. Het zusje na mij is aan het einde van de
oorlog midden in het oorlogsgeweld geboren.
Breda werd in die tijd bevrijd. Die veldslag speelde
zich vlak bij ons huis af. Het schijnt heel chaotisch
geweest te zijn. Mijn moeder vertelde me later dat
ik radeloos rondgelopen heb. Ik voelde me door
mijn moeder buiten gesloten. Ik trok het meest op
met mijn vader. Ik leek ook het meest op hem.
Omdat ik een kind was dat nooit lachte is ze toen
ik twee jaar was met me naar een doktor gegaan. 

Van af mijn zesde werd mijn vader ziek. Als kind
heb ik nooit gemerkt dat hij wat mankeerde. Hij
decompenseerde zoals dat heet. Hij was op latere
leeftijd midden in de oorlog getrouwd. Mijn ouders
kregen vier kinderen in vijf jaar en dat vond mijn
vader moeilijk. Bovendien was hij erg verwend door
zijn moeder en dat kon mijn moeder niet op
dezelfde voet vol houden. Mijn vader is eerst in een
paar algemene ziekenhuizen in de buurt opgeno-
men. Hij werd ziek verklaard toen ik negen jaar was
en vertrok voorgoed naar een psychiatrische
inrichting. Daar zag ik hem alleen in de vakantietij-
den als we hem bezochten. Het was altijd span-
nend omdat het iedere keer weer afwachten was
of hij al dan niet goed was. 

Ik heb niet zoveel nadeel ondervonden van die
ziekte van mijn vader. Ik voelde me betrekkelijk vei-
lig bij mijn moeder. Doordat ze kamers ging verhu-

ren hadden we het best wel ruim. Op mijn twaalfde
ging ik naar kostschool. Dat was voor mijn moeder
de beste oplossing, want daar kon ik een goede
opleiding krijgen. Naar mijn mening over deze
oplossing werd niet gevraagd.

Als ik het vergelijk met andere mensen heb ik een
gemakkelijke, gelukkige jeugd gehad. Mijn eerste
bedreigende probleem was het ontslag uit mijn
baan. Ik was toen 39. Ik vond mijn baan erg leuk en
had er mijn zinnen opgezet. Het probleem kwam
doordat ik ruzie met een collega kreeg.  Die werkte
er langer dan ik en had geen zin de ruzie uit te
praten. Mijn toenmalige man werkte in hetzelfde
ziekenhuis en hij nam het op geen enkele manier
voor me op. Ik ben hem er verwijten over gaan
maken. Tussen ons ontstond een kloof. Ik vond het
heel gemeen hoe het ging. Het was bovendien de
eerste keer dat ik aan de kant gezet werd. Ik zag
een zwart gat voor me, omdat er bij het onderwijs
toen geen banen meer waren. Ik ging in therapie.
Toen kwam al mijn woede en verdriet los en daar
draaide ik in door. Ik kreeg allerlei beelden en werd
ook heel angstig. Achteraf moet ik bekennen dat ik
toen wel vreemd bezig ben geweest.

Mijn man kreeg er genoeg van en rukte collega’s
aan. Hij leverde me in bij de concurrent (een ander
psychiatrisch ziekenhuis dan waar zij beiden werk-
ten). Er werd besloten tot opname. Op de dag van
mijn opname, werd bij mijn moeder bekend dat ze
kanker had. Ze is drie maanden later gestorven,
maar toen was ik al weer uit het ziekenhuis. Zo
stond ik ervoor toen ik mijn baan kwijt raakte; mijn
man stond niet aan mijn kant en mijn moeder was
gestorven. Na mijn ontslag ben ik apart gaan
wonen. Ik wilde scheiden en dat was vooral mijn
beslissing. Omdat ik nog erg depressief was,
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schoot dat proces niet erg op en ergens had ik het
idee dat het tussen mijn man en mij nog wel goed
zou komen. We zagen elkaar ook nog wel. Op een
woensdagmiddag kwam ik in mijn oude huis voor
de kinderen de was doen en op hen passen.  Ik zag
toen allerlei sporen, waarvan ik dacht hier is iets
aan de hand. Ik heb hem er op aangesproken en
het bleek dat hij een juffrouw, zoals hij dat zei, had.
Dat was voor mij het definitieve einde, terwijl ik
toch gehoopt had dat het goed zou
komen. Ik was heel kwaad, heel
teleurgesteld, heel jaloers vooral,
omdat ik weer aan de kant werd
gezet. 

Dat was in december (1984), ik
was 42 jaar. Daarna is geleidelijk
dat stemmen gedoe begonnen. Het
ging geleidelijk. Ik was erg bezig in
mijn kop. Ik was ook heel erg bezig
met mijn moeder. Ik liep heel veel
tegen mijn moeder te praten. Er
ontstonden een aantal stemmen
om me heen. Een stuk of vijf denk
ik. Ik was er voortdurend mee in
discussie en dan raak je van de
wereld af. Ik werd ook chaotisch en
verward en probeerde steun te
zoeken bij mijn familie. De stem-
men gingen me opdrachten geven,
die ik uitvoerde. Daar kwam nog
een grotere chaos van. Mijn omge-
ving vond dat ik opgenomen moest
worden en dat gebeurde. Ik ben
toen opnieuw opgenomen in Sant-
poort. Daar ging ik veel buiten
rondjes lopen om als maar te kun-
nen praten.

Met mezelf had ik afgesproken om
in de kliniek niets over de stemmen
te vertellen. Maar toen ik na drie
weken me weer veilig voelde wilde
ik toch perse weten wat dat alle-
maal was. Hoe dat allemaal geko-
men was. Ik dacht dat de psychia-
ters het wel zouden weten, maar ze

hebben het omgaan met stemmen in hun oplei-
ding niet geleerd. Ze zijn daar erg onzeker over, ze
weten dus niet echt wat ze je moeten adviseren.

Herstel 
In de nazorg trof ik een psychiater, die zei dat hij wist
dat het horen van stemmen in je hoofd bestond. Hij
zei dus niet “jij bent gek”, maar “ik weet er niks van
af” ik weet niet hoe ik je ermee moet leren om te
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gaan. Dat vond ik niet zo erg, want ik had genoeg te
regelen, mijn echtscheiding, mijn kinderen terug krij-
gen en mijn huis terug te krijgen. Ik had erg veel
energie nodig om gewoon de realiteit te regelen en
daar was die psychiater heel goed in; bezig zijn met
de gewone realiteit. Ik merkte dat het ook heel
belangrijk was om gewoon met dit soort dingen
bezig te zijn. Ik trof dus een psychiater die me
ondersteunde met realiteitszin, dat was`wat ik op dat
moment in dat jaar ook nodig had. Vanaf dat
moment lukte alles van lieverlee wel weer. Vanuit
mijn frustratie over de stemmen besloot ik dit zelf
verder te onderzoeken. Ik begon erover te lezen en
kwam tot de ontdekking, dat er veel meer over
bekend was. Ik ben toen in contact gekomen met
Pieter Langendijk, dat was een psycholoog  (en
complementair therapeut) die getrouwd was met
iemand die stemmen hoorde en die kon mij gerust
stellen met de mededeling, dat het helemaal niets
bijzonders was. Het was helemaal geen gekte. Je
kunt met de stemmen omgaan, als je maar inder-
daad een dialoog met ze aangaat, praat ermee
probeer ze positief te stemmen. Als jij positief bent,
trek je dat positieve aan als je negatief bent dan
trek je het negatieve aan, dan krijg je ook negatief
commentaar. Ik leerde dat het nog altijd mijn eigen
verantwoording bleef om opdrachten wel of niet uit
te voeren en daar dan ook de consequenties van te
aanvaarden. Het is altijd je eigen wil die boven alles
blijft staan. Je omgeving kan je daarin steunen zo
van: “Mam, kijk eens wat je nu doet”of “Mam, kijk
eens waar je nu mee bezig bent” . Mijn dochter is
daar gelukkig heel goed in. Zij voelt het intuïtief aan
of ik met verkeerde actie of met een verkeerde rela-
tie bezig ben. Ik leerde omgaan met de stemmen
door mijzelf en door mijn dochter.

Na ongeveer drie jaar stemmen horen braken er
rustige “normale” tijden aan tot op het moment dat
ik een huis wilde kopen, omdat de boedelscheiding
eindelijk na 6 jaar gerealiseerd werd. Ik bleek nog
niet stress bestendig genoeg. Op het moment dat ik
bepakt en bezakt in mijn eigen nieuwe huis zat, brak
de helse kakofonie in mijn hoofd weer los. Ik herken-
de de verschijnselen en besloot nu nuchter te blijven
en goed te differentiëren wat realiteit was en wat
kosmisch op mij inwerkte. Nadat ik ongeveer tien

nachten niet had geslapen, besloot ik mij niet
opnieuw gek te laten maken en begon ik de kwel-
geesten te vervloeken en gebood ik hen uit mijn kop
en uit mijn huis te vertrekken. Ik werd net als “zij” des
duivels. Door te schreeuwen besloot ik dat ik zelf de
baas wenste te blijven in mijn huis en mijn kop. Het
lukte dit keer. Ik wist te ontkomen aan de echte
gekte en het gekkenhuis en dat gaf mij zelf nieuwe
kracht en moed om door te gaan en de angst en
onzekerheid die deze overgangssituatie met zich
meebracht te doorstaan en onder ogen te zien.

Om mijn verhaal samen te vatten: Ik ga stemmen
horen wanneer ik me in een situatie bevindt, die
mijn bestaan bedreigd, zoals mijn scheiding en 6
jaar later de aankoop van een huis. De eerste keer
raakte ik zo in de war dat ik er geen weg mee kon.
De tweede keer was ik wel in de war maar kon ik
het duidelijk beter aan. Ik was in staat grenzen te
stellen aan de invloed van de stemmen. Beide
keren gaven mijn stemmen een polariteit aan.
Zowel de opdrachten om te vluchten, waar ik niet
wijzer van werd, als hulp bij het analyseren van mijn
probleem. De stemmen verwoordden mijn emotio-
nele strijd tussen het willen oppakken van mijn pro-
bleem, als ook het ervan willen wegvluchten.

In de tussen liggende periode ontmoette ik Romme
en Escher, vertelde ik mijn verhaal op het eerste
wereld stemmenhoorders congres in Nederland in
1987, deed mee aan de oprichting van de stichting
Weerklank, was actief daarin en had heel wat
stemmenhoorders ontmoet, waardoor ik me zeker-
der was gaan voelen over stemmen horen. Een
toppunt in mijn herstel was, dat ik mijn eigen ver-
haal, als voorzitter van Weerklank, kon vertellen in
het psychiatrische ziekenhuis, waar ik opgenomen
was geweest”. 

Mieke Simons is jarenlang voorzitter geweest van
het bestuur van de stichting Weerklank, het Neder-
landse netwerk voor de belangen behartiging van
stemmenhoorders. Ze vond ook een parttime baan
in het onderwijs. Ze is nu gepensioneerd en besteed
veel tijd aan haar klein- kinderen.

 klankspieg juni 21.qxp_Opmaak 1  14-06-21  10:08  Pagina 24



25

Ervaringsverhaal

In september vorig jaar gaf ik namens Stich-
ting Weerklank een presentatie over stemmen
horen. Hier ontmoette ik Willy. Ik heb hem leren
kennen als een bijzondere man die met open-
heid vertelt over zijn ervaringen. 

Ik ben Willy van Baarsel, geboren in 1970, getogen
te ’s-Heerenberg, opgegroeid in een typische
volksbuurt waarin het recht van de sterkste gold. Ik
ben de één na jongste van zeven kinderen. Ver-
waarlozing heeft mijn kindertijd gevormd. Mijn
vader was verslaafd aan alcohol en mijn moeder
was zorgzaam, maar ook enigszins broos. Mijn
gevoeligheid speelde me al heel jong parten in
mijn ontwikkeling. Door de hectiek in ons gezin had
ik moeite mijn plek in te nemen. In mijn kleutertijd
was er al de nodige spanning tussen mijn vader en
mij. Op de kleuterschool ging het mij niet goed af.
Ik was heel speels maar had moeite om erbij te
blijven en aan te haken. Mijn linkshandigheid
speelde me parten bij het aanleren van schrijven.
Rechts schrijven lukte niet. Dit werd bestraft. Door
mijn gevoeligheid en zachte houding had ik wel
een fijn contact met de juf. Thuis escaleerde het.
Tijdens de lagereschooltijd werd ik mishandeld
door mijn vader. Hij sloeg en schopte mij om het
minste of geringste. Ook was er sprake van seksu-
eel misbruik door een broer en later door een oom.
Toen ging ik dingen waarnemen die anderen niet
zagen of hoorden. Na het zoveelste conflict binnen
ons gezin vluchtte ik op mijn zeventiende letterlijk
en figuurlijk het huis uit. Mijn zus nam mij onder
haar hoede en enig herstel was merkbaar. In die
tijd worstelde ik met mijn geaardheid. Mijn homo-
seksualiteit baarde mij zorgen en mijn ‘coming out’
verliep heel triest. Ik koppelde het aan mijn mis-
bruikervaringen. Schuld en schaamte waren heel
voelbaar. Ik had wel een vriendje maar was niet
verliefd en eigenlijk heel ongelukkig in die relatie.

Later ging ik o.a. een assertiviteitstraining volgen
en de cursus ‘Pa en ma van je afschudden’. Zo
kreeg ik het gevoel er niet alleen voor te staan. De
verbondenheid met de groep en de tijdlijn die ik
symbolisch liep, staan mij nog helder voor de
geest. Ik krijg er nog steeds een warm gevoel van.
Kort daarna ben ik verhuisd naar Arnhem en heb ik
mijn schoolloopbaan weer opgepakt. Dit voelde
heel goed. Tijdens mijn vervolgopleiding Sociaal
Pedagogisch Werk liep ik echter weer vast. Ik werd
depressief en zoals een crisisarts het omschreef:
Willy zit in de wachtkamer van leven en dood. Ik
ging voor het eerst dingen horen die negatief
waren, mijn stemming bepaalden en mijn gedra-
gingen gingen beheersen. Ik temde dat voorname-
lijk met alcohol. Bij het RIAGG kwam ik in een jon-
gerengroep terecht. Daarna volgde er een opname
van twee jaar. Ik werkte hard aan mijzelf. In
groepsverband kwam er veel aan de oppervlakte.
De dynamische uitwerking deed echt wonderen.
Trauma’s uit mijn verleden kwamen voor het eerst
naar boven. Ik kwam tot een stuk verwerking en
kreeg meer en meer inzicht in mijn verstoorde
gedrag. Het stemmen horen stopte ik weg.
Bespreekbaar maken ervan was nog niet aan de
orde. Tijdens het creatief beeldend werken als
voorbereiding om toegelaten te worden tot de
kunstacademie in Arnhem is voor het eerst mijn
opa, de vader van mijn moeder, in mijn kamer ver-
schenen. Ik hoorde al langer zijn stem, maar zag
hem nu ook in een verschijning. Ik hoor en zie hem
nog steeds. Ik werd toegelaten op de kunstacade-
mie. Een drukke carnavalsviering, drankmisbruik en
de intensiviteit van de opleiding leidden tot het
ontstaan van mijn eerste psychose, waarin de
tweede wereldoorlog een rol speelde. Er volgde een
opname. In een periode van ongeveer 25 jaar ben
ik veel keren opgenomen geweest in de psychia-
trie.

Free Willy

Geert Zomer
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De acceptatie van het stemmen horen is een heel
proces. Het is een zoektocht naar wie ik was, naar
wie ik ben en vooral naar wie ik wil worden. Met
vallen en opstaan heb ik geleerd hoe mijn gevoe-
ligheid bij mij werkt. De bijzondere zintuigelijke
ervaringen die ik had waren altijd lastig uit te leg-
gen aan mijn omgeving. De stemmen die ik hoor
maken al heel lang deel uit van mijn leven. 
Ik ben altijd zeer kritisch geweest ten aanzien van
medicatie. Na een lange worsteling, de zoveelste
verandering van medicijnen en het instellen daar-
van, wilde ik het graag op een andere manier aan-
pakken. Ik besloot dan ook mijn vraag over mijn
medicatiegebruik voor te leggen aan een deskun-
dige tijdens het online spreekuur op Psychosenet.nl.
Ik kreeg van hem een goed advies om contact op
te nemen met een Steunpunt Stemmen Horen. Mijn
leven kreeg hierdoor een heel andere wending. Bij
het steunpunt in Nijmegen ben ik Robin en Ineke
tegengekomen. Het was heel fijn om te horen dat
wat ik doormaak eigenlijk heel gewoon is. Ik werd
met warmte ontvangen. Zij hielpen mij om mijn
stemmen te accepteren en te duiden. Hierdoor
ging ik de stemmen ook anders ervaren en kon ik
er beter mee omgaan. 
De cursus ‘Omgaan met stemmen horen’, ontwik-
keld door Robin Timmers, waar ik vrij kort daarna
aan deelnam, was heel bijzonder. Het in contact
zijn met andere stemmenhoorders, en ook met
naasten en hulpverleners, was waardevol, maar
wel pittig. Aan de hand van oefeningen en
opdrachten kwamen wij tot heel mooie gesprek-
ken. Het delen van onze ervaringen was zo helend.
Wat een verademing was dat! De cursus gaf mij
inzicht in mijn persoonlijke problematiek en hoe ik
beter met mijn stemmen kan omgaan en er bete-
kenis aan kan geven. Ik kwam echt tot verwerking
en deed vele stappen voorwaarts. Als eindop-
dracht heb ik mijn herstelverhaal verteld en een
zelfgeschreven gedicht voorgelezen. Dit gaf mijn
herstelproces een enorme boost en ik deed hier-
mee vele stappen voorwaarts. Zo tof om dat te
ervaren! 

Inmiddels neem ik deel aan de maandelijkse
stemmenhoorgroep en heb ook de facilitatortrai-

ning ‘Omgaan met stemmen horen’, om anderen
hierin te begeleiden, bijna afgerond. Omgaan met
stemmen horen blijft gewoon bij mij horen. Ik durf
eindelijk alles aan. Get up, stand up!’ FreeWilly ©

Website Willy van Baarsel: www.kunstzinnigerva-
ringswerk.nl

Geert Zomer,  portretfoto

 klankspieg juni 21.qxp_Opmaak 1  14-06-21  10:08  Pagina 26



27

Ervaringsverhaal

Sam zit in het laatste jaar van de filmopleiding
(audiovisuele media) aan de HKU in Utrecht. Hij is
nu bezig aan zijn eindexamenfilm Wanen. Deze film
is geïnspireerd op de ervaringen van zijn anderhalf
jaar oudere broer Koen. Drie jaar geleden kreeg
Koen een heftige psychose. Dit kwam door een
samenloop van omstandigheden. Hij hanteerde
toen een ongezonde levensstijl, studeerde Milieuwe-
tenschappen en was continu, vanuit zijn opleiding
én persoonlijke fascinatie, bezig met de vraag hoe
het is gesteld met wereld. Hij maakte zich erg onge-
rust omdat deze volgens hem in een neerwaartse
spiraal zit; in 2050 hebben we wel twee aardbollen
nodig, terwijl wij er maar eentje hebben. Hij zag
grote verbanden tussen wereldgebeurtenissen
waarin o.a. Trump en Poetin betrokken waren, kon
de corruptie zelfs ruiken, en wilde dat op satirische
wijze aan het grote publiek kenbaar maken. Koen
zag zichzelf als ‘redder’ en ging helemaal in zijn rol
op. Tegelijk ervaarde hij veel tegenwerking die hem

van deze opdracht weerhield. Dit waren mensen die
hem bijvoorbeeld achtervolgden maar ook onzicht-
bare, duistere krachten die hem parten speelden.
Met ‘gevaar voor eigen leven’ moest hij zijn opdracht
om de wereld te redden ten uitvoer brengen. 

Sam groeide op in een gezin met drie kinderen, als
middelste van drie zonen. Zijn jongste broertje is 6
jaar jonger en Koen is anderhalf jaar ouder dan Sam.
De ouders van Sam gingen scheiden toen Sam
zeven was. Op Koen had dit meer impact dan op
Sam. Er is toen een psycholoog ingeschakeld en er
volgde een aantal gesprekken, daarna ging het weer
beter. Toen Koen in een psychose kwam, reageerden
de overige gezinsleden daar elk op hun eigen manier
op. In de familie was psychose een nog onbekend
fenomeen, evenals in de vriendenkring van Sam.
Toen de diagnose ‘psychose’ gesteld was bij Koen,
ging Sam op onderzoek uit. Wat houdt een psychose
eigenlijk in? Sams jongere broertje was toen dertien.

Wanen heb je nooit alleen
Geert Zomer
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Het eerste wat hij zijn moeder erover vroeg was:
“Moeten wij dan niet uitkijken? Pakt hij dan geen mes
erbij?” Sams moeder is muziektherapeut en was al
wat meer bekend met dat thema. Zij schrok eigenlijk
wel van deze vraag omdat dit als eerste bij haar
jongste zoon opkwam. Maar dit is ook kenmerkend.
De meeste mensen denken bij psychose meteen
aan gevaar. Zo komt het ook meestal in het nieuws;
iemand die onder invloed van een psychose een
misdaad begaat. Bijvoorbeeld: verwarde man steekt
vrouw neer of sluit kinderen op. Deze beeldvorming is
jammer want in slechts een gering aantal gevallen
vormen psychotische mensen een gevaar. Veel
mensen trekken zich juist terug in een psychose, zo
ook de broer van Sam. “Hij was onwijs bang”, zo ver-
telt Sam, “en de hele tijd bezig met onwerkelijke
gedachten, bijvoorbeeld organisaties die hem ach-
tervolgden. Inmiddels gaat het redelijk met Koen. Er is
echter nog steeds onwetendheid over zijn medicatie.
Er is een hele waslijst om uit te kiezen; wat helpt wel
en wat helpt niet? Hij begon met de zwaarste antip-
sychotica en ging toen aftasten of hij niet kon min-
deren. Hij probeerde verschillende medicijnen. Van
één van die medicijnen kreeg hij bijwerkingen; erge
hoofdpijn en hij begon dubbel te zien. Bij het onder-
zoek hiernaar konden de artsen vrij snel aanwijzen
aan welke medicatie het lag, maar het dubbel zien is
gebleven. Helaas lijkt het erop dat Koen hiermee
moet leren leven.” 

Een jaar na zijn psychose kreeg Koen de behoefte
om iets met zijn ervaringen te doen. Omdat Sam de
filmopleiding volgde, lag het voor de hand om dit in
de vorm van een film te doen. Sam was toen echter
druk met andere dingen maar dit idee is wel blijven
leven. Afgelopen zomer kwam het weer naar boven.
Het oorspronkelijke idee van Koen was een docu-
mentaire, maar Sam voelde meer voor een interac-
tieve fictiefilm aangezien hij het concept ‘interactie-
ve film’ aan het onderzoeken was. Hij heeft eerst
intensief onderzoek gedaan naar de huidige repre-
sentatie van psychose in Nederland. Wat is daar
mis mee? Wat zijn de stigma’s? Wat is het effect
van die stigma’s op mensen die zelf psychosege-
voelig zijn of mensen die om hen heen staan?
Ongeveer 8 procent van de mensen in een psycho-
se neigt naar agressiviteit, zo bleek uit Sam zijn

onderzoek. Ongeveer 92 procent van de mensen
dus niet. Sam wilde een genuanceerd beeld neer-
zetten en heeft een doorvertaling gemaakt naar de
ervaringen van zijn oudere broer. Hij heeft Koen
twee keer geïnterviewd, maar ook zijn moeder, zijn
vader en zijn broertje. Naar aanleiding hiervan heeft
hij het scenario geschreven. Hieraan zijn ook ele-
menten toegevoegd die niet uit het persoonlijke
levensverhaal van Koen komen. Zo woont Koen in
de film samen met Isa, maar dat was in zijn werke-
lijke leven niet het geval. Ook hoorde Koen, naar
eigen zeggen, tijdens zijn psychose geen stemmen.
Wel had hij bijzondere persoonlijke overtuigingen en
kon hij corruptie ‘ruiken’, wat een bijzondere zintuig-
lijke ervaring is. Omdat Sam, middels zijn onderzoek,
erachter kwam dat stemmen horen vaak een
belangrijk aspect is bij mensen in psychose, denkt
hij erover om dit wel in zijn film te verwerken.  

Anderhalf jaar na zijn crisis heeft Koen zijn bachelor
in Wageningen kunnen afronden en is hij inmiddels
bezig met zijn master in Nijmegen.

De film Wanen zal uit twee schermen bestaan,
waartussen heen en weer geklikt kan worden. De
twee schermen wisselen hoofdzakelijk tussen Koen
en Isa. Zij zijn beiden vijfentwintig jaar en wonen
samen. Isa is gestopt met haar studie, ze hebben
relatieproblemen en ze weet niet goed hoe ze met
het wat vreemde gedrag van haar vriend om moet
gaan. Door heen en weer te klikken tussen Koen en
Isa wordt het inzicht versterkt dat een psychose
zich vooral ook tussen mensen bevindt. Een mens
vormt geen geïsoleerd systeem maar staat altijd in
verbinding met anderen. Zo staat een psychose
ook altijd in verbinding met anderen. 

Sam: “iedereen heeft tot op zekere hoogte iets van
psychotische gedachten. Het is de mate waarin je
hierop kunt reflecteren en de bredere context kunt
zien waardoor je er niet in doorschiet. Zo ervaar ik
het ook bij mijzelf. Ik kan soms wat psychotische
gedachten hebben maar kan wel blijven relative-
ren en de meest voor de hand liggende oorzaken
aanwijzen en oplossingen bedenken.”
De trailer is inmiddels klaar en te bekijken via de
website vettefilms.nl/wanendefilm. 
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Sophie McBain 
Patsy Hage begon stemmen te horen toen ze
acht jaar oud was. Zij speelde op zolder met
haar broertje toen haar sjaal vlam vatte door
een kaars. Ze zou nooit vergeten hoe ze de trap
af rende naar haar moeder, haar kleren in
brand en overtuigd dat ze zou sterven. Zij werd
onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, waar
haar ernstige brandwonden werden behandeld.
In het ziekenhuis spraken de stemmen voor het
eerst tegen haar. Ze zou ze de rest van haar
leven blijven horen.

Hage werd geboren in 1955 in Tilburg. In eerste
instantie dacht ze dat de stemmen haar
beschermers waren. Als zij ruzie kreeg of als er
thuis onenigheid was, vertelden ze haar grap-
jes als afleiding. Zij hoorde zo’n twintig stem-
men en ze vond het prettig met ze te praten op
de fiets naar school.

Maar naar mate ze ouder werd, begonnen ze
pestkoppen te worden. Ze verboden haar alle
dingen die ze juist leuk vond. Ze saboteerden
haar vriendschappen en haar liefdesrelaties.
Als zij ze probeerde te negeren, straften ze haar
door haar te dwingen dingen te doen die zij
niet wilde, zoals zichzelf snijden. Toen ze zestien
was is ze van huis weggelopen, maar haar
stemmen volgden haar in een pleeggezin. Weer
later brak ze haar studie aan de universiteit af,
deed ze grote moeite om baantjes te behou-
den, werd suïcidaal, kreeg de diagnose schizo-
frenie en bracht haar jong volwassen leven
door dan weer in en dan weer uit het zieken-
huis. 

In 1987 werd Hage, toen 31 jaar, geïnterviewd
op televisie door Sonja Barend in het program-
ma Sonja op Maandag. Hage vertelde Barend
dat ze wanhopig was: ‘Waar ik bang voor ben
is dat dit erin uitmondt dat ik in een stoel thuis
zal zitten en het niet toegestaan is ook maar
iemand te zien of iets te doen en ik uiteindelijk
tegen de muren op zal vliegen van eenzaam-
heid en isolement.

De andere gast in het tv programma was
Hage’s psychiater Marius Romme, een lange
man met witte haren en een stevige kop,
hoogleraar sociale psychiatrie aan de Universi-
teit van Maastricht. De twee hadden gevraagd
te mogen optreden in Barend’s programma
omdat ze meer hulp zochten. ‘Haar helpen
zodat de stemmen verdwijnen is iets dat de
psychiatrie niet kan bewerkstelligen,’ zei
Romme tegen Barend. 

Met medicatie konden Hage’s stemmen niet het
zwijgen worden opgelegd, tenzij ze een zo hoge
dosis nam dat ze ondraaglijk suf raakte en ver-
vreemd van het leven. Stemmen horen die
anderen niet horen werd toen, en vaak nog
steeds, door psychiaters gezien als een klassiek
symptoom van een ernstige psychische ziekte.
En toch had Romme in de drie jaren waarin hij
gesprekken had met Hage, de indruk gekregen
dat bijna alles wat hij in de medische faculteit
over stemmen horen – of wat vele psychiaters
auditieve hallucinaties noemden – verkeerd
was.

Romme is nooit een conventionele psychiater
geweest. Als zoon van een prominente na-oor-

DE STEM IN JE HOOFD
Hoe een beweging opgezet door mensen die stemmen horen ons begrip van psychische ziekte

hervormt  en daarmee ons bewustzijn zelf.

Dit artikel verschijnt in twee delen in de Klankspiegel, deel II in het septembernummer.

Sophie McBain 
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logse politicus had hij iets activistisch in zich en
in de vroege jaren 80 van de vorige eeuw was
hij betrokken bij campagnes tegen het bouwen
van psychiatrische ziekenhuizen, vanuit de
gedachte dat mensen beter verzorgd kunnen
worden in hun eigen omgeving. Romme had in
zijn opleiding geleerd dat meegaan met de
waanideëen van de patiënt het risico heeft die
juist te versterken. Maar Hage bleef erbij dat de
stemmen die zij hoorde geen symptomen
waren van een medische aandoening. Haar
probleem was niet dat ze stemmen hoorde, het
probleem was dat die haar leven in de war
stuurden. Tenzij Romme kon accepteren dat de
stemmen echt waren, zag Hage niet hoe hij
haar kon helpen. 

Samen lazen en bespraken zij het boek The Ori-
gins of Consciousness in the Breakdown of the
Bicameral Mind, geschreven door Julian Jaynes,
psycholoog aan Yale University in de VS, uitge-
komen in 1976, waarin wordt gesteld dat in de
oertijd mensen niet beschikten over het
bewustzijn zoals wij dat nu kennen en zij het
denken ervaarden als een serie auditieve hallu-
cinaties, opdrachten die zij toeschreven aan
hun leiders en hun goden. Jaynes vermoedde
dat deze stemmen zouden kunnen lijken op de
stemmen die mensen met schizofrenie hoor-
den. Hage beschouwde het als ‘geruststellend’,
schreef Romme later, dat drie of vier duizend
jaar geleden haar ervaringen misschien als
normaal waren bezien. 

Het viel Romme op dat het gangbare psychia-
trische model voor het begrijpen van stemmen
als een belastend symptoom van een ondoel-
matig brein, slechts een van de vele geaccep-
teerde verklaringen voor dit verschijnsel was. In
sommige culturen en gemeenschappen wordt
stemmen horen gezien als een gave: een
mogelijkheid om in de toekomst te kijken,
gedachten te lezen, of contact te hebben met
de overledenen of de goden. Romme begon
zich ook af te vragen of andere stemmenhoor-
ders Hage zouden kunnen helpen haar vragen
te beantwoorden, die hij niet kon beantwoor-

den: wat zijn deze stemmen en wat betekenen
ze? Hoe zou ze met hen kunnen leren leven?

Na de uitzending van het programma van
Sonja Barend belden 450 mensen die zeiden
stemmen te horen, met een speciaal in het
leven geroepen hulplijn. 150 van hen zeiden
geen last van de stemmen te hebben. Dit was
een openbaring voor Romme, zo zei deze
inmiddels 87 jarige psychiater, toen we elkaar
via zoom spraken. ‘Als je actief bent in de psy-
chiatrie zie je nooit mensen zonder klachten en
denk je ook niet aan ze,’ zo zei hij. Later dat jaar
organiseerde Romme het eerste congres voor
stemmenhoorders. Hage was een van de spre-
kers en er kwamen 360 deelnemers, onder wie
psychiatrische patiënten, paranormaal begaaf-
den, spiritistische helers en religieus geïnspi-
reerde mensen die regelmatig de stem van
God hoorden. 

Een ding dat velen van hen gemeen hadden,
ontdekte Romme, was dat zij begonnen waren
stemmen te horen na een trauma meegemaakt
te hebben, zoals een overlijden, misbruik of een
levensbedreigende ziekte. Na enige tijd raakte
Romme ervan overtuigd dat stemmen horen
juist niet een symptoom is van een slopende
ziekte, maar een creatieve en bruikbare reactie
op trauma kan zijn. Zelfs de meest vijandige en
indringende stemmen zouden betekenis kunnen
hebben en als mensen konden leren wat hun
stemmen hun te zeggen hadden, zouden ze de
controle kunnen herwinnen. De stemmen kun-
nen problemen aangeven, maar zij kunnen ook
oplossingen bieden.

Voor Romme en zijn vrouw, de journaliste San-
dra Escher, betekende dit congres het begin
van decennia van onderzoek naar de relatie
tussen de stemmen die iemand hoort en zijn of
haar levensgeschiedenis. Het congres beteken-
de ook voor veel deelnemers een omwenteling.
Jaren lang hadden zij zich geïsoleerd en ver-
keerd begrepen gevoeld en nu, in deze groep,
die hen als een gemeenschap inspireerde, zet-
ten zij de Stichting Weerklank op, een lotgeno-
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ten groep die campagne ging voeren voor
maatschappelijke acceptatie van stemmen
horen en aanverwante verschijnselen, zoals het
zien van beelden. De afgelopen veertig jaar is
deze beweging verbreid over meer dan dertig
landen, een internationale beweging die nu de
Stemmen Horen Beweging heet. Deze beweging
geeft een andere betekenis aan hallucinaties
en herziet wat het betekent om het etiket ‘gek’
te krijgen.
Het beeld dat ontstaat van stemmen horen
wordt vaak ingegeven door angst. Mensen die
als kind begonnen stemmen te horen, beschrij-
ven vaak hoe snel ze leerden over hun stem-
men te zwijgen, omdat die zoveel schrikbeelden
opleverden. Stemmen horen leunt op een van
onze diepste culturele angsten, zo schrijft de
psycholoog Charles Fernyhough. ‘Wij zijn zo
geworteld in het idee dat wij een eigen eenheid
vormen, dat wij één zijn met ons lichaam, dat
iedere inbreuk daarop ons voor een existentieel
probleem stelt,’ zo zei hij mij. 

Die culturele bepaaldheid draagt bij tot de
mythe dat het ongebruikelijk is om stemmen te
horen. Dat is het niet. Fernyhough schat dat 5
tot 15 procent van de mensen af en toe een
ervaring van stemmen horen heeft en dat 1 pro-
cent meer complexe of verdergaande ervarin-
gen heeft. Van die 1 procent zullen slechts enke-
len medische zorg zoeken of nodig hebben. Psy-
chiater Dirk Corstens, die met Romme samen-
werkte, zegt graag dat stemmen horen ‘een
algemene menselijke variatie is, zoals homosek-
sualiteit’. Deze analogie heeft ook een politieke
kant. Tot 1973 classificeerde de DSM (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders) – de
zogenaamde bijbel voor psychiaters – homo-
seksualiteit als een geestesziekte. Psychiatrische
diagnoses kunnen een bevestigende werking
hebben op de grenzen die wij stellen aan soci-
aal acceptabel gedrag en verlangen, omdat
psychische ziekten deels sociale constructies
zijn: dat homoseksualiteit niet langer wordt
gezien als een psychische ziekte, kwam door
succesvolle politieke campagnes, niet door
enige wetenschappelijke doorbraak.

Binnen het project van Romme, interviewde
Corstens tientallen spirituele helers, paranor-
maal begaafden en mensen die medium
waren, die de eerste stemmenhoren congres-
sen hadden bijgewoond en die boden hem een
breder perspectief. ‘Als je ervaring wordt gezien
als gestoord, is dat heel anders dan als je
ervaring wordt gezien als een gave, die je kunt
gebruiken in je werk of om mensen te helpen,’
zei hij mij. ‘Paranormale mensen moeten ook
leren omgaan met hun gevoelens, voorgevoe-
lens en stemmen, net als andere stemmen-
hoorders. Maar het feit dat ze enig inzicht heb-
ben in hun stemmen, maakt een groot verschil.’

Net als veel mensen betrokken bij de Stem-
men Horen Beweging, laat Corstens het per-
soonlijk en professioneel open hoe stemmen-
horen moet worden verklaard: verklarende
theorieën zijn voor hem minder belangrijk dan
mensen helpen met hun stemmen om te leren
gaan en controle te krijgen over hun leven.
Soms hebben zijn patiënten voorgevoelens.
Een patiënt vertelde hem eens dat Corsten’s
vrouw zwanger was: ‘Ik dacht: Dat is absurd.
Vier weken later bleek mijn vrouw inderdaad
zwanger te zijn.’

In 1988, een jaar na het eerste stemmenhoren
congres in Nederland, ontmoette Paul Baker,
werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en
initiator van een buurtproject in Manchester, de
Nederlandse psychiater op een congres in
Triëst. Voor Baker, die nog steeds samenwerkt
met een aantal lotgenotengroepen in Man-
chester, was praten met Romme een openba-
ring. Baker wist dat de ideëen van Romme hun
weerslag zouden vinden zowel bij de groeps-
campagnes waarbij hij was betrokken, als bij
zijn eigen broer, die de diagnose schizofrenie
had gekregen en in een isoleercel verbleef.
Baker haalde Romme en Escher in 1989 naar
het Verenigd Koninkrijk om lezingen te geven en
werkte het jaar daarop mee aan het opzetten
van het Stemmen Horen Netwerk in Manchester
als het centrum voor de lotgenotengroepen die
zich snel over het land verspreidden.
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Voor Baker had dit project veel politieke beteke-
nis. ‘Je hoort nu hoe radicaal ik hierin sta,’
waarschuwde hij, alvorens een snelle beoorde-
ling te geven van wat hij zag als de snel om
zich heen grijpende ‘psychofobie’ in de samen-
leving, oftewel discriminatie tegen mensen met
een psychische ziekte. Hij zag de Stemmen
Horen Beweging als een campagne voor men-
senrechten, die de macht van psychiaters uit-
daagde, die mensen behandelden tegen hun
zin. Hij wilde een vraagteken zetten bij het pro-
ces waarbij het lijden van een individu gezien
gaat worden als een ziekte, eerder dan een
reactie op zijn of haar omstandigheden. ‘Wij
weten dat veel mensen die stemmen horen sek-
sueel misbruikt zijn of getraumatiseerd in hun
jeugd. Maar die dingen worden door de psychi-
atrie ingelijfd in een ziekteproces,’ zei hij. ‘De
belangrijke vraag in de psychiatrie is niet ‘Wat is
er mis met je?’ maar ‘Wat is er met je gebeurd?’

De Stemmen Horen Beweging groeide snel,
deels doordat die plaats bood aan debatten
die toen binnen de geestelijke gezondheidszorg
plaatsvonden, zoals bijvoorbeeld de vraag of er
teveel psychofarmaca werden voorgeschreven
en de vraag naar de validiteit van de diagno-
ses in de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf de
jaren 60 van de vorige eeuw begonnen kriti-
sche psychiaters bezwaar te maken tegen de
soms brute aard van veel ggz behandelingen
en kritiek te uiten op het overheersende idee
dat psychische ziekten een medische zaak zijn.

De heterodoxe psychiater R.D. Laing beschreef
psychische ziekte als een rationele reactie op
een krankzinnige wereld en zag de waanideëen
die zich voordoen bij schizofrenie als een over-
levingsstrategie, een manier om een emotione-
le catastrofe tegen te gaan. (Baker’s broer, nu
Tai Chi leraar, schrijft het toe aan deelname
aan een lotgenoten groep gebaseerd op de
filosofie van Laing, dat zijn leven een ommekeer
heeft gemaakt.) De psychiater Thomas Szasz
stelde dat psychische ziekte een ‘mythe’ is die
wordt gebruikt om morele conflicten te verhul-
len en bedwingen.

Vele mensen die een psychiater vertellen stem-
men te horen, zullen de diagnose schizofrenie
krijgen, een aandoening die Szasz beschrijft als
het ‘heilige symbool’ van de psychiatrie, een
‘grabbelzak vol slecht gedrag’ en een ziekte die
door psychiaters is bedacht om gedwongen
opnames en harde behandeling te rechtvaardi-
gen van mensen met ongewoon en vaak ver-
ontrustend gedrag en denkwijze. Schizofrenie
werd ooit gezien als een afzonderlijke, degene-
ratieve ziekte met een biologische basis. Toch
hebben wetenschappers moeten worstelen om
een biologische verklaring te vinden en zij
komen nu daarentegen tot de erkenning dat
sociale factoren hier een belangrijke rol spelen:
misbruik, deprivatie en isolering dragen alle bij
aan het vaker optreden van deze aandoening.
In 2016 voorspelde de vooraanstaande Britse
expert op het gebied van schizofrenie, Robin
Murray, zelfs dat ‘de term schizofrenie tot het
verleden zal gaan behoren, net als ‘waterzucht’.’

Vertaling uit het Engels: Corine Wepster
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Impressie

De buurman schreeuwt als ik de deur uit ga. ‘Kijk uit!’
Verschrikt kijk ik op. Ik was moe opgestaan, zijn
stem laat mij bijna struikelen. Het is lang geleden
dat ik hem zag. Meestal zit hij binnen. Ik hoor hem
soms ondefinieerbare dingen doen. Gestommel op
de trap, maar ook geluiden die ik volstrekt niet
thuis kan brengen. Is hij zo’n verwarde man waar-
over soms gesproken wordt? ‘De meeste verwarde
mannen zitten gewoon thuis’, zei iemand laatst
tegen mij. Ik geloofde hem meteen. 

Ik probeer mij voor te stellen hoe hij zich schuil-
houdt. Hoe hij zich uitkleedt, zich wel of niet wast,
zijn onderbroek aanhoudt en waarschijnlijk een
lang wit hemd, zich omdraait in bed, het stof van
zijn nachtkastje blaast als hij een oud boek ter
hand neemt dat hij na een paar bladzijden weer
dichtslaat. Hoe hij bezoek krijgt van de stem van
zijn overleden vrouw. Hoe zij naast hem komt zit-
ten, zijn hand vasthoudt, haar schaduw werpt
over zijn bed. 

In de stad word ik aangesproken door een jonge
vrouw. Het plein opent zich in haar ogen. Haar
stem brengt mij terug naar tien zomers geleden
toen het water zo helder was dat alle stenen
geteld konden worden. Zij vraagt mij de weg. Ik
twijfel. De straten lijken door elkaar heen te vlie-
gen. Huizen moeten zich vasthouden. Winkels
openen alles tegelijk. Er is geen houden meer
aan. 

Beneden in een kelder, onzichtbaar vanaf de straat,
stemt een meisje haar viool. Klanken resoneren
onder de grond. Alles danst. De stem van haar
vader laat haar krimpen. Haar wil is sterker. De
viool krachtiger. De muziek maakt haar voller, bre-
der, dieper. Zij vult de hele ruimte. De muren staan
op barsten. Op straat blaast een snijdende wind.

Een moeder fietst door het bos. Bomen buigen zich
over haar heen. Haar kind, een meisje van vier, zit
achterop in een stoeltje. Haar stem klinkt vrolijk. Ze
wijst naar de vogels. Vogels vliegen, dat weet ze.
Ze kijkt hoe een vogel boven de bomen verdwijnt.
Als ze thuiskomen, zet moeder de radio aan. Eerst
een mannenstem die het nieuws voorleest. Dan de
stem van een zangeres. Een liedje dat nergens
over gaat.

Als ik thuiskom, zijn de ramen van mijn buurman
beslagen. Ik open de voordeur. Het is stil in huis.
Een vage herinnering hangt in de kamer. Het vloer-
kleed lacht rood. Een schilderij hangt blauw aan de
muur. Een stem richt zich naar binnen. De jonge
vrouw in de stad zoekt nog steeds. 
Mijn buurman gaat naar bed, sluit zijn ogen als zijn
vrouw binnenkomt, verwelkomt haar onzichtbare
hand, luistert naar haar stem in zijn hoofd en
droomt over de tijd dat zij hem alle hoeken van
een klein eiland liet zien onder een brandende zon.
Hoe er een tafel altijd voor hun gedekt stond op
het terras een lokaal restaurant. De wijn nooit
opraakte.  

Stenen in helder water

Geert Zomer
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Informatiepunten

Steunpunten en/of

gespreksgroepen

voor mensen die 

stemmen horen

Nijmegen
Steunpunt Stemmen Horen 
Nijmegen Team Herstel, RIBW
Nijmegen & Rivierenland
Contactpersoon Robin Timmers
Hulzenseweg 10 V3
6534 AN Nijmegen
Tel: 06 22768271
steunpuntstemmenhoren@gmail.com
GROEP: maandagmiddag om de week

Den Haag
Steunpunt Stemmen Horen
Haaglanden, onderdeel van
Stichting Anton Constandse  
Contactpersoon Yvonne Doornbos
Jacob Pronkstraat 6
2584 BS Den Haag
Tel.: 06 24882683
y.doornbos@stichtingantoncon -
standse.nl 
GROEP: vrijdagmiddag om de week

Leiden
Steunpunt Stemmen Horen 
Leiden e.o. Buurtontmoetings-
plek Leiden Zuid-West
Contactpersonen Sonja en 
Hans van der Flier
Willem Klooslaan 15
2321 BH Leiden
zelfregiecentrumleiden@gmail.com
GROEP: dinsdagmiddag om de week

Utrecht
Steunpunt Stemmen Horen
Utrecht
Enik Recovery College
Contactpersoon Maya Smits 
Tel: 06-12978506
steunpuntstemmenhoren@lister.nl
www.enikrecoverycollege.nl

Enschede
Steunpunt Stemmen HorenEn-
schede Twente 
Mediant
Contactpersoon: Rachel Hunneman
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede
Tel: 053 4755399
info@herstelintwente.nl

Zeeland
HerstelTalent
Contactpersoon: 
Irene van de Giessen
Verlengde Dishoekseweg 2
4371 NK Koudekerke
Tel.: 06 22889296
E-mail: info@hersteltalent.nl

Gespreksgroepen

Amsterdam
Wanneer: eerste maandag-
middag van de maand
Tijdelijk bij TACA
Contactpersoon: Roelof van Thiel
de Borgerstraat 102
1053 PW Amsterdam
Tel: 06 55321673
stemmenhorengroep@gmail.com

Rotterdam
Wanneer: dinsdagmiddag om
de week
Herstelacademie IJsselmonde
het Huis van de Wijk Grote Hagen
Contactpersoon: Zahia 
Grote Hagen 92
3078 RC Rotterdam
Tel: 06 34143948

Eindhoven
Wanneer: eerste en derde 
woensdagmiddag van de maand
GGZe - Groeirijk
Contactpersoon Mariska Timmer
ingang via Restaurant Trefhove
Dr. Poletlaan 30
5626 ND Eindhoven
Tel: 040 261 39 58
groeirijk@ggze.nl

Heerlen
Wanneer: woensdagochtend
om de week
Bureau Herstel van Mondriaan
Parkstad
Meezenbroekerweg 1
6412 VK Heerlen
www.mondriaan.eu/nl/patienten/
begeleidingen/3548/volwassenen/
groep-stemmen-horen

Maastricht
Wanneer: maandagmiddag 
om de week
Bureau Herstel van Mondriaan 
Malbergsingel 64
6218 AV Maastricht
www.mondriaan.eu/nl/patienten/
begeleidingen/3548/volwassenen/
groep-stemmen-horen
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Informatiepunten

Contactpersonen

Noord-Holland
Peter Oud, sociaal psychia-
trisch verpleegkundige
Tel: 06 10202771
peter.oud.tc@ziggo.nl

Friesland, Groningen
en Drenthe
Geen

Flevoland, Overijssel
Geert Zomer,
ervaringsdeskundige
Tel.: 06 16561586
info@zomer-praktijk.nl

Zuid-Holland
Yvonne Doornbos, 
ervaringsdeskundige
Tel: 06 24882683
yvonnedoornbos@gmail.com

Utrecht
Maya Smits 
Tel: 06 12978506
steunpuntstemmenhoren@
lister.nl

Gelderland
Robin Timmers, 
ervaringsdeskundige
Regio Nijmegen
r.timmers@ribw-nr.nl

Regio Achterhoek
Marianne Kranenkamp
ervaringsdeskundige
Regio Achterhoek
Tel.: 06 10855971
m.kranenkamp@chello.nl

Zeeland
HerstelTalent
Tel: 06 22889296
info@hersteltalent.nl

Noord-Brabant
Tilly Gerritsma, familie en
bondgenoten
megerritsma@hotmail.com

Limburg
Resi Malecki, 
ervaringsdeskundige
Tel.: 046 8507588
resimalecki@live.nl

Behandeling o.a. bij:

Stemmenpoli Alkmaar, 
Praktijk Dirk Corstens
Contactpersoon:
Peter Oud, sociaal psychia-
trisch verpleegkundige
Tel: 06 10202771
peter.oud.tc@ziggo.nl
WWW: https://www.peteroud-
trainingencoaching.com/
treatments

Stemmenpoli Utrecht,
UMCU
contactpersoon Lucy Visser, 
Verpleegkundig Specialist
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht
Tel: 088 7555555

Stemmenpoli 
Groningen, UMCG
contactpersoon 
Ingrid Tewelde–Kampert, 
GZ psycholoog
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Tel: 050 361 61 61
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