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Het plotseling overlijden van Sandra Escher was een
schok voor velen.

Een zo dynamische en betrokken vrouw, met 
Marius Romme grondlegger van de Stemmenhoor-
beweging, te moeten missen is zwaar. We zullen
haar nooit vergeten.

Een nummer van de Klankspiegel gewijd aan 
Sandra en haar werk lijkt zonder meer gepast.
Dit speciale nummer ligt nu voor u.
De andere artikelen die al klaar lagen, worden
gepubliceerd in het decembernummer.
Een uitzondering maak ik voor een In Memoriam
over Mieke Simons, die ook kort geleden is 
overleden. Zij is jarenlang bevlogen voorzitter
geweest van Stichting Weerklank en heeft 
nauw met Sandra samengewerkt, zoals Resi Malecki
schrijft.

Het eerste In Memoriam is geschreven door 
Marius Romme, Sandra’s partner. 
Wij denken nu in het bijzonder aan Marius, voor wie
het overlijden een dagelijks gemis zal zijn.
Van verschillende kanten bereikten ons een In
Memoriam en condoleances. Die vindt u in deze
Klankspiegel.

Sandra, wij hopen dat je rust, vrede en vrijheid hebt
gevonden.

Corine Wepster
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Van de bestuurstafel

De zomer loopt inmiddels bijna ten einde. 
Velen zijn al terug van vakantie. Misschien
waren zij niet tevreden over het weer, maar
waren waarschijnlijk wel blij om even van 
een andere omgeving te kunnen genieten. 

In de vorige Klankspiegel heeft u kunnen lezen dat
eind mei Sandra Escher is overleden. Zeven juni
hebben wij als bestuur, samen met anderen,
afscheid van haar genomen. Tijdens de ceremonie
is meerdere malen benadrukt wat een bijzondere
vrouw Sandra was. Zij leidde een avontuurlijk leven
en was iemand die graag samenwerkte om
gemeenschappelijke idealen te realiseren. 
Zo was zij mede oprichter van een wereldwijd 
netwerk van mensen die stemmen horen. 
Deze Klankspiegel heeft o.a. als speciaal thema
‘Sandra en kinderen die stemmen horen’.

Harry Gijbels is een van de mensen die het Hearing
Voices Network Ireland heeft opgericht. Op 24 juli
2021 kwam hij op de fiets naar het appartement
van Marius Romme in Amsterdam. Hij werd daar
door ons met enthousiasme ontvangen. Hij had
een fietstocht van zo’n 2000 km achter de rug. 
Hij fietst elk jaar een lange tocht door Europa
waarbij hij aan een bijzonder iemand denkt. 
Dit jaar was ter nagedachtenis van Sandra Escher,
de vrouw van Marius en ‘moeder’ van de wereld-
wijde stemmenhoordersbeweging.

Corona en de coronaregels blijven spannend. Voor
iedereen die evenementen organiseert vraagt het
voortdurend om aanpassingen. Vorig jaar hebben
wij onze open dag moeten uitstellen. Deze wordt nu
gehouden op 14 september in the Church of Our
Saviour in Den Haag. In de ochtend  hebben wij de
jaarvergadering gepland en in de middag een
programma in het kader van de Wereld Stemmen
Horen Dag, in samenwerking met het Zelfregiecen-
trum Leiden. Er is een interessant en gevarieerd
middagprogramma. Dit is ook online te volgen. 
U bent van harte uitgenodigd.

Eleanor Longden, Jacqui Dillon, Rachel Waddingham
en Peter Bullimore spreken op het 12th World
Hearing Voices Congress in Cork, Ireland, 1 t/m 3
september 2021. Dit jaar is het uitsluitend online te
volgen. U kunt zich hiervoor nog opgeven. 

Veel leesplezier met dit blad.

Peter Oud, voorzitter

Oproep:

Een lezeres van de Klankspiegel is op zoek naar vrouwen die net als zij, door de macht van de 
stemmen gedwongen worden of werden tot seks.
Zij wordt sinds 1988 gedwongen door de stemmen seks te hebben met verschillende mannen.
Misschien heb jij dit ook meegemaakt, zit je hier nog middenin of en ben je hier uit gekomen. 

Graag contact opnemen met: klankspiegel@stichtingweerklank.nl en: peter.oud.tc@ziggo.nl
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De omgang met Sandra was een groot
genoegen, omdat ze erg veel voor de
ander over had en rijkelijk beschikte over
veel energie. Ik had haar leren kennen op
een Paarden festijn -- een zogenoemde
vierdaagse -- Dat wil zeggen dat je dan
vier dagen te paard zat en 50 kilometer 
per dag aflegde.

Sandra was toen nog jong, althans ze
gedroeg zich zo, want er werd daar veel
gelachen. Dat was het begin van het
elkaar leren kennen. Zij zat op de school
voor de journalistiek in Utrecht en ik 
woonde toen al in Maastricht. 
Sandra zocht toen een baan en ik was op
zoek naar iemand die de medewerkers 
kon helpen schrijven en dat klikte dus goed.
En zo leerde we elkaar steeds beter kennen.
Het was het begin van onze relatie.  

Het was hartverwarmend om met Sandra 
te kunnen samen leven. Ze was lief en had
ook een duidelijke eigen mening. Ze bracht
die altijd in op een moment dat ik er open
voor stond, zodat onze omgang niet tot
conflicten leidde. Ze had het geduld om te
wachten tot ik weer open stond voor een
andere mening. Wat op zich een heel prettige
eigenschap is alhoewel achteraf gezien het
heel erg vermoeiend moet zijn geweest.

Haar levenswerk waren haar twee zonen,
twee stevige heren, die erg aan elkaar en
aan haar gehecht waren, wat zich vooral
uitdrukte in de vele telefoongesprekken. 
Ze woonde ver weg maar de communicatie
tussen hun was er niet minder om. 

En vervolgens het project stemmen horen,
dat een steeds meer energie in beslag
nemende activiteit werd. Dit naarmate het
meer een succes werd en er steeds meer
gereisd moest worden.

Zij was ook erg vernieuwend.  Zij vond het
daarom ook heel merkwaardig dat er in de
psychiatrie geen interesse bestond in wat
de stemmen zeiden tegen de stemmen-
hoorder. Er bestond geen interesse in wat
ze te vertellen hadden, omdat het af
gedaan werd met het idee dat het een 

In memoriam
Lieve Sandra

Marius Romme
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psychotisch verschijnsel  was.

Het project begon redelijk rustig maar naar-
mate het onderzoek vorderde en we meer
op reis gingen werd het wel een enorme
belasting. Zeker als wij daarbij realiseren
dat Sandra ook nog promoveerde op haar
onderzoek bij 80 kinderen. Kinderen, die
door heel Nederland woonden en viermaal,
dat wil zeggen een keer per jaar, geïnter-
viewd moesten worden.

Zij kon haar doctoraal alleen in Engeland
doen, waar het mogelijk is dit te doen op
basis van een onderzoek zonder een 
specifieke studie richting te kiezen. 
Terwijl in Nederland voor een promotie een
doctoraal in een studie richting nodig is. 
Zij gebruikte haar publicaties voor de 
promotie tot Doctor met Jim van Os, die
toen hoogleraar was in Maastricht.

Sandra was dus iemand, die niet op zag
tegen hard werken.  Helaas kreeg zij daarna
een ongeval met het paard. Ongeveer een
week na haar promotie, waarbij zij 8 ribben
brak en vier daarvan twee maal. Dat was
een heel pijnlijk ongeval, waarmee zij jaren
bezig is geweest om geleidelijk aan te her-
stellen. Zij is wel blijven werken in die her-
stel tijd. In het laatste jaar dat we in Limburg
woonde is ze gestopt met werken en zijn we
naar Amsterdam verhuisd. Toen moet de

ziekte van Parkinson zich
wel geopenbaard hebben.
Wij hebben dat toen hele-
maal niet 
serieus genomen. Met dit
bericht deden wij weinig. 

Wij verhuisden naar
Amsterdam. Hier, in dit heel
prettig wonende flatgebouw
zijn we ons de eerste drie
a vier jaar weinig bewust

geweest van het zwaard
van Damocles dat boven
haar hoofd hing. Het heeft

toch nog vier jaar geduurd voor dat het
steeds moeilijker werd met de gebreken
van die ziekte te leven, ofschoon het pas
de laatste twee jaar echt problematisch
werd.  

Onze zonen, dochter en nichtje hebben er
ons erg geholpen tijdens het ziek zijn van
Sandra. Zowel van bureaucratische dingen
regelen, als zorg, ook de laatste dagen om
het ingewikkelde program van een begrafe-
nis te organiseren, zij zijn er altijd voor ons
geweest. Waarvoor mijn welgemeende dank.

Ik ben blij dat Sandra de laatste dagen na
haar dood nog thuis is gebleven. Zo hebben
wij van haar afscheid kunnen nemen in een
voor haar en voor ons vertrouwde omge-
ving. Ik ben ook blij voor haar dat ze overle-
den is. Voor haar was het de laatste tijd
geen aangenaam bestaan meer. Ze trok
zich meer terug in zichzelf. Communiceren
ging steeds moeizamer. Iets waar ze juist
altijd heel sterk in was.  Ik zal haar missen
zoals ze was voordat haar lichaam haar zo
in de steek ging laten, ze kon het leven niet
meer leiden zo als zij dat wilde.  
Ze was altijd zo vrolijk en initiatiefrijk, een
genot om mee om te gaan en mee samen
te leven.

Met veel gevoel van liefde
Marius Romme
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Op 31 mei 2021 is Dr. Sandra Escher overleden.
Sandra Escher en haar partner prof. Marius
Romme zijn de grondleggers van de wereldwijde
stemmenhoorbeweging. Naast hun baan -
brekende werk op het gebied van stemmen
horen, heeft hun werk in Nederland ook veel
betekend voor de sociale psychiatrie, het ont-
staan van de herstelbeweging en de ontwikke-
ling van ervaringsdeskundigheid als beroep. 
In dit In Memoriam blikt Robin Timmers, 
ervaringsdeskundige bij het Steunpunt 
Stemmen Horen RIBW Nijmegen & Rivierenland
terug op zijn ervaringen met dr. Sandra Escher
en toont hij zijn waardering en dankbaarheid
voor Sandra, als persoon en als wegbereidster
voor herstel en emancipatie.

Het 1e Wereld Congres Stemmen Horen in 2009
In 2009 was het 8 jaar nadat ik voor het eerst
stemmen hoorde. Ik ben volop mijn leven opnieuw
aan het opbouwen, na jaren van psychische crisis,
opnames, medicatie, dwangbehandelingen, dak-

loosheid en beschermd wonen. Ik woonde net weer
zelfstandig en had mijn studie psychologie
opnieuw opgepakt. Als onderwerp van mijn bach-
elor scriptie had ik stemmen horen gekozen. Vol
nieuwsgierigheid, maar ook een beetje zenuwach-
tig stapte ik de grote zaal van het MECC in Maas-
tricht binnen. Daar was het 1e Wereld Congres
Stemmen Horen bezig. Bij dat wereldcongres ging
er een wereld voor me open. 

Een onverwachtse ontdekking
Ik verwachtte enkel lezingen door onderzoekers en
professoren. Elke dag begon echter met de indruk-
wekkende herstelverhalen van ervaringsdeskundi-
gen. Tot dat moment had ik nog nooit van de term
“ervaringsdeskundige” gehoord. Mensen als Ron
Coleman, Wilma Boevink, Irene van de Giessen,
Eleanor Longden, Peter Bullimore en Olga Runci-
man deden openhartig hun verhaal. Ze vertelden
over hun worsteling met stemmen, over nare erva-
ringen uit hun jeugd en over onrecht in de psychi-
atrie, maar ook over hoe zij met hun stemmen om

Dr. Sandra Escher: Wegbereidster
voor herstel en emancipatie

Robin Timmers

IN MEMORIAM
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hadden leren gaan en over hun kritische ideeën
over wat er allemaal beter kan in de psychiatrie. 

Twee belangrijke inzichten
Bij het congres kwamen ook onderzoekers aan het
woord. Mensen als prof. Marius Romme, prof. John
Read, prof. Jim van Os en John Watkins. Uit hun ver-
halen kwamen twee belangrijke inzichten naar voren: 

Het eerste inzicht was dat stemmen horen veel
meer voorkomt dan voorheen gedacht. Stemmen
horen werd in de psychiatrie gezien als iets wat bij
uitstek hoort bij schizofrenie. Het blijkt echter dat veel
meer mensen stemmen horen (7% tot 13% van de
bevolking) en dat de meeste van die mensen geen
grote problemen ondervinden met de stemmen. Zij
kunnen er blijkbaar goed mee omgaan en hebben
er dus ook geen diagnose of behandeling voor
gekregen. Op het congres werd stemmen horen
daarom gezien als een menselijke variatie in plaats
van iets wat bij voorbaat bestempeld dient te wor-
den als een symptoom van een psychiatrische
stoornis is. Dit gaf voor mij een opluchtend gevoel.
Je bent niet per sé gek als je stemmen hoort!

Het tweede inzicht was dat traumatische ervarin-
gen een belangrijke oorzaak kunnen zijn van stem-
men horen en dat de stemmen qua vorm en
inhoud vaak verwijzen naar die traumatische erva-
ringen. Dit was een heel ander idee dan stemmen
horen als gevolg van de biologische bepaalde,
levenslange ziekte ‘schizofrenie’. De stemmen had-
den betekenis en een functie gerelateerd aan
iemands levensverhaal. Bij mij viel er toen wel een
kwartje. De eerste keer dat ik stemmen hoorde,
ging het over mijn moeder die, toen ik 4 jaar oud
was, een einde aan haar leven had gemaakt. Voor
het eerst ging ik nadenken of er een relatie was
tussen wat er gebeurd was in mijn leven en de
stemmen die ik later ben gaan horen.
Op het congres was een vrouw de hele tijd druk
bezig om alles in goede banen te leiden. Deze
vrouw was Dr. Sandra Escher. 

Sandra Escher & Marius Romme: Wegbereiders
voor herstel & emancipatie  
Dr. Sandra Escher bleek sinds 1987 met prof Marius

Romme bezig te zijn geweest om een andere
benadering op stemmen horen te ontwikkelen. Hun
baanbrekende werk had geleid tot het ontstaan
van de wereldwijde stemmenhoorbeweging. Een
beweging die stemmen horen wilde emanciperen
als een veelvoorkomende menselijke ervaring. Een
beweging waarin stemmenhoorders centraal staan
en waar naasten en hulpverleners bondgenoten in
herstel zijn. Een beweging waar stemmenhoorders
elkaar helpen in zelfhulpgroepen en waarin stem-
menhoorders zich konden ontwikkelen als erva-
ringsdeskundige. Een kritische beweging die de
vele onjuistheden en onrechtvaardigheden in de
psychiatrie blootlegden en er betere, menswaardi-
ge alternatieven ontwikkelde.

De oorsprong van de stemmenhoorbeweging
Het begon allemaal in 1987. Marius was een psy-
chiater die Patsy Hage onder behandeling had. Zij
stelde dat ze wel last had van stemmen. Ze had
geen idee wat ze met de stemmen kon doen. Mari-
us realiseerde zich dat hij niet goed wist hoe hij
haar kon helpen. Hij had geleerd om schizofrenie te
behandelen, maar niet hoe  hij iemand kon helpen
om met stemmen horen om te leren gaan. Hij gaf
haar het boek van Julian Jaynes waarin er anders
tegen stemmen horen aangekeken werd. Ook
bracht hij haar in contact met andere stemmen-
hoorders. Bij die gesprekken merkte hij dat de
stemmenhoorders onderling aan een half woord
genoeg hadden. Er was wederzijds begrip en
erkenning. Bovendien gebruikten ze een heel ande-
re taal dan Marius gewend was.

Historische uitzending van Sonja op Zaterdag
Uit onderzoek bleek dat stemmen horen meer
voorkwam dan voorheen gedacht. Daarom
bedacht Marius dat het helpend zou kunnen zijn
als meer stemmenhoorders met elkaar in contact
zouden kunnen komen, zodat zij zichzelf en elkaar
zouden kunnen helpen. Hiermee werd het idee
geboren om een congres te organiseren voor en
door stemmenhoorders. Sandra Escher stelde van-
uit haar journalistieke achtergrond voor dat Marius
en Patsy bij Sonja Barend op TV zouden vertellen
over stemmen horen. Bij die uitzending zouden ze
een oproep kunnen doen onder kijkers die ervaring
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hadden met stemmen horen om te bellen na de
uitzending. Zo geschiedde.  Sandra en Marius ver-
wachtten enkele tientallen bellers, maar er belden
500 kijkers. Velen van hen hadden ervaring met
stemmen, sommige met een diagnose, anderen
zonder een diagnose. 

Aandacht de verhalen en ervaringen van stem-
menhoorders
Marius en Sandra besloten vervolgens deze stem-
menhoorders te interviewen. Bij de manier van
interviewen speelde Sandra’s journalistieke achter-
grond een cruciale rol. Marius was gewend om
vanuit zijn referentiekader als psychiater op zoek te
gaan naar symptomen en behandelaanknopings-
punten. Hij realiseerde zich dat hij en de stemmen-
hoorders daar niet veel mee geholpen zouden
worden. Sandra benaderde de stemmenhoorders
echter vanuit een journalistiek perspectief. Zij wilde
weten wie deze mensen waren, wat hun verhaal
was, welke stemmen ze hoorden en wat die stem-
men zeiden, welke ervaringen ze in de psychiatrie
hadden opgedaan. Samen met de stemmenhoor-
ders ontwikkelden Sandra en Marius het Maastricht
Interview Stemmen Horen. Dit interview hielp stem-
menhoorders om te reflecteren op hun ervaringen
en leven. Op die manier kregen ze meer inzicht in
en overzicht over hun eigen ervaringen. Het Maas-
tricht Interview hielp hen om anderen duidelijk te
maken wat ze allemaal hadden meegemaakt . Met
andere woorden: Het Maastricht Interview bleek
één van de eerste hulpmiddelen te zijn die mensen
konden helpen bij het vertellen van hun herstelver-
haal en het ontwikkelen van ervaringskennis.

Erkenning voor trauma
Aan de andere kant hielp het Maastricht Interview
naasten, hulpverleners en onderzoekers om de
stemmenhoorders beter te begrijpen. Uit het
onderzoek dat Marius en Sandra met het Maas-
tricht Interview deden bleek dat er een duidelijke
link was tussen de vorm en inhoud van de stem-
men en het levensverhaal van de stemmenhoor-
der. De stemmen lijken vaak te verwijzen naar een
sociaal-emotionele knoop waar de stemmenhoor-
der mee zit, zoals een onverwerkte trauma uit het
verleden . Deze erkenning en aandacht voor trau-

ma voor mensen die stemmen horen was destijds
nieuw. De richtlijn was destijds om niet over stem-
men en ook niet over trauma praten, want daar
zouden die mensen alleen maar destabiliseren.
Inmiddels is met grootschalig onderzoek, ook in
Nederland door het team van Treating Trauma in
Psychosis (TTIP) , duidelijk geworden dat veel
mensen die stemmen horen en/of de diagnose
psychose hebben vaak traumatische ervaringen
hebben en dat je veilig traumatherapie kunt aan-
bieden, ongeacht in welke fase van herstel iemand
zich bevind.

Herstel en ervaringsdeskundigheid
Na het eerste congres werd in Nederland Stichting
Weerklank  opgericht. Al gauw volgden er andere
landen waar men aan de slag ging met stemmen-
hoordersgroepen en het Maastricht Interview. Zo
ontstonden er verschillende landelijke netwerken.
Later werd in 1997 het internationale stemmen-
hoornetwerk Intervoice  opgericht. 
Ook waren er al vroeg stemmenhoorders die zich
ontwikkelden tot ervaringsdeskundigen. Mensen als
Ron Coleman uit Schotland en Wilma Boevink in
Nederland vormden maakten deel uit van de eer-
ste generatie ervaringsdeskundigen in Europa.
Een belangrijke boodschap van Sandra en Marius
was dat het mogelijk is om te herstellen en om te
leren omgaan met stemmen horen. Eind jaren
tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw
bestond het begrip herstel helemaal nog niet in de
psychiatrie. Bij “zware” diagnoses als schizofrenie
en bipolaire stoornis werd je in feite levenslang ziek
verklaard, waarbij het gunstigste verloop was dat
de symptomen “in remissie” waren. Een dergelijke
diagnose gaf geen of weinig ruimte voor hoop op
herstel. Reden voor Ron Coleman zijn eerste boek
de titel “Recovery: An Alien Concept?” te geven.
Sandra Escher en Marius Romme waren 1999 er
vroeg bij om een fasen model stemmen horen en
herstel te maken (1. Verwarringsfase, 2. Organisa-
tiefase en 3. Stabilisatiefase) . 

Stemmen horen bij kinderen
En ander gebied waarop Sandra Escher veel heeft
gepionierd is op het gebied van stemmen horen bij
kinderen en jongeren. Samen met Marius Romme



10

In memoriam

heeft ze een speciaal Maastricht Interview ontwik-
keld voor kinderen die stemmen horen. Zo is er veel
duidelijk geworden over welk soort ervaringen deze
kinderen meemaken, over het al dan niet optreden
van problemen met de stemmen en wat wel en
niet helpt bij het omgaan met die problemen. 

Ruimte voor verschillende vormen van beteke-
nisgeving
Tenslotte is het van belang te benoemen dat San-
dra en Marius altijd ruimte hebben gemaakt voor
andere vormen van betekenisgeving aan de erva-
ring van het stemmen horen. Zij richtten zichzelf
vooral op de relatie met sociaal-emotionele pro-
blemen in het leven van de stemmenhoorder. Maar
in gesprekken met stemmenhoorders die goed
met hun stemmen om kunnen gaan, merkten San-
dra en Marius dat zij vaak andere vormen van
betekenisgeving gebruikten, bijvoorbeeld transper-
soonlijke of para-psychologische verklaringen. In
zowel de publicaties van Sandra en Marius, als bij
in de werkwijzen van stemmenhoordersgroepen, is
die expliciete ruimte voor verschillende vormen van
betekenisgeving terug te zien. 

Wegbereiders van onschatbare waarde
Samengevat kun je stellen dat Sandra Escher en
Marius Romme de weg hebben bereid voor her-
stelondersteunende zorg, peer-support ervarings-
deskundigheid in Nederland. Wereldwijd hebben ze
een onschatbare invloed gehad op hoe er naar
stemmen horen gekeken wordt, door zowel stem-
menhoorders en naasten, als hulpverleners en
onderzoekers. In Nederland kun je dat heel duidelijk
terugzien in de GGZ-standaard de Generieke
Module Stemmen Horen . In deze GGZ-standaard
wordt gekeken naar stemmen horen an sich, los
van DSM-diagnose. Ook hebben Sandra en Marius
veel betekend voor de aandacht voor de rol van
trauma en het belang van ruimte voor verschillen-
de vormen van betekenisgeving. Beide maken
tegenwoordig onderdeel uit maakt van wat in
Nederland als goede zorg wordt beschouwd.

De DSM uit je hoofd leren of het pad van erva-
ringsdeskundigheid?
Na het 1e Wereld Congres Stemmen Horen in 2009

stond ik voor de keuze: Doorgaan met mijn studie
psychologie waarbij ik de DSM IV uit mijn hoofd
moest leren en waarbij totaal geen aandacht voor
herstel of ervaringsdeskundigheid zou zijn? Of kie-
zen voor het nieuwe pad van ervaringsdeskundig-
heid? Ik besloot het laatste. 

Steun, kansen en verwelkoming in een wereld-
wijde familie. 
Na het congres nam ik contact met Sandra en vrij-
wel meteen bood ze me aan om mee te werken
aan een cursus Maastricht Interview in Limburg.
Ook vroeg ze me om lid te worden van de redactie
van de Klankspiegel, het tijdschrift van Stichting
Weerklank. Beide kansen greep ik met beide han-
den aan. Als redactielid kon ik deelnemen aan de
volgende Wereld Congressen Stemmen Horen en
aan andere congressen en bijeenkomsten. Na ver-
loop van tijd begon ik te beseffen dat Sandra me
had geïntroduceerd met een wereldwijde netwerk
van gelijkgestemden. Van oprechte, kritische men-
sen, die constructief bezig waren het herstel en de
emancipatie van stemmenhoorders wereldwijd te
verbeteren. Ik had mijn ‘tribe’ gevonden. Deze erva-
ringen gaven mij de ruimte mij te ontwikkelen.
De Steunpunten Stemmen Horen in Nijmegen, Den
Haag, Leiden, Utrecht en Enschede, het schrijven
van mijn boek ‘Leren Omgaan met Stemmen
Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte
benadering’ (2018)  , de facilitatorstrainingen die
daarna volgde: Al deze dingen zouden er niet zijn
geweest, als Sandra me niet vanaf het begin af
aan de acceptatie, steun, waardering en mogelijk-
heden had gegeven om me te ontwikkelen en te
ontplooien. Ik heb haar steun altijd als enorm
empowerend gevonden.

Een extra oma en opa
Het contact met Sandra en Marius door de jaren
heen had voor mij het karakter van bondgenoten
die graag samenwerken om gezamenlijke idealen
te realiseren. Op persoonlijk vlak voelde het echter
meer als een vriendschap of als familie. Veel men-
sen in de stemmenhoorbeweging zien Marius en
Sandra als de grootouders van het wereldwijde
netwerk. Symbolisch zijn zij ook de geestelijk
ouders, maar op persoonlijk vlak voelde het voor
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mij ook alsof ik een extra opa en oma had. We
kwamen bij elkaar over de vloer. De redactieverga-
deringen van De Klankspiegel en ook één van de
eerste pilots van de cursus ‘Omgaan met Stem-
men Horen’ vonden plaats bij Sandra en Marius
thuis. En toen mijn eerste kind geboren werd, kwa-
men ze op kraamvisite. Een dergelijke waardevolle
band is voor mij zeldzaam en die koester ik enorm. 
Sandra heb ik persoonlijk altijd als warm, betrok-
ken, vriendelijk en geïnteresseerd ervaren. Aan de
andere kant in haar werk liet ze ongekende kracht
en moed zien om tegen de stroom van hopeloze
biomedische psychiatrie in te zwemmen. Haar
kracht was des te groter, gezien het feit dat ze
jarenlang met enorm veel pijn geeft geleefd. Na
een ongeluk met paardrijden heeft chronisch last
gekregen van pijn. Ondertussen ging ze maar door
met haar werk en bleef ze daarvoor de hele wereld
rondreizen. De laatste jaren kwam daar bovenop
de ziekte van Parkinson. Het lijden en de beperkin-
gen werden haar steeds meer teveel. Als ik haar
de laatste jaren vroeg hoe het met haar ging, zei
ze iedere keer duidelijk “Slecht.” Op het wereld con-
gres stemmen horen in 2018 in Den Haag, kondigde
ze daarom aan te stoppen met haar werkzaamhe-
den. Desalniettemin bleef ze samenwerken met
Marius Romme en Dirk Corstens aan hun nieuwe
boek ‘Stemmen Horen Begrijpelijk Maken: Een prak-
tische handreiking’ . Het dit helder geschreven en

uiterst bruikbare boek zou uiteindelijk de dag na
haar uitvaart verschijnen. 

Dank je Sandra!
Lieve Sandra, dank voor alles wat je hebt gedaan
voor stemmenhoorders over de hele wereld. Het is
duidelijk dat je voortleeft in de harten en gedach-
ten van de duizenden mensen die je over de hele
wereld hebt ontmoet en met wie je hebt samenge-
werkt. Je leeft ook voort in de vele waardevolle
publicaties die je op je naam hebt staan. Ik ver-
moed dat je inspirerende en empowerende invloed
op die manier nog lang zal blijven voortbestaan.
Persoonlijk wil ik je ook bedanken voor alles wat je
hebt betekend voor mij en de Steunpunten Stem-
men Horen. Ik zie gezicht nog regelmatig voorbij
komen in mijn geest. Dus ik zou zeggen: Tot ziens!

1111

Een extra oma en opa
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Een eerbetoon aan Mieke Simons, die helaas
niet meer onder ons is, maar voortleeft in het
hart van Weerklank, in dat van haar dierbaren
en van de mensen, die haar goed gekend 
hebben en waarvoor ze iets betekend heeft.

Ik ben zo iemand die haar goed gekend heeft,
sinds de oprichting van de Stichting Weerklank.
Vanaf het eerste uur is Mieke Simons zeer gemoti-
veerd, met het hart op de goede plek en met 
kennis en ervaring zich gaan inzetten voor mensen
die stemmen horen, in samenspraak en met de
medewerking van een werkgroep, waar ik deel van
heb uitgemaakt.

Deze werkgroep heeft onder de bezielende leiding
van Mieke Simons en met een visie planmatig een
koers uitgestippeld en een basis gelegd, waaruit
Weerklank is voortgekomen. 

Aan het roer als voorzitter van Weerklank is Mieke
Simons vooral ook ervaringsdeskundige, een lotge-
noot en een voorbeeld voor velen, zo ook voor mij.

Zij is een van de eerste stemmenhoorders geweest,
die de moed en de durf heeft gehad om met haar
ervaringsverhaal over stemmen horen naar buiten
te treden. 

Ze heeft aandacht gevraagd en gekregen voor het
fenomeen stemmen horen en uiteraard voor de
Stichting Weerklank middels kranten, tijdschriften,
radio- en televisieprogramma's, waar ze meer dan
eens gast is geweest. 

Daarmee heeft ze Stichting Weerklank op de kaart
weten te zetten en heeft ze bijgedragen aan de
verandering en de verbetering van de maatschap-
pelijke beeldvorming ten aanzien van het horen
van stemmen, het doorbreken van het taboe en
het wegnemen van de vooroordelen met de
nadruk op het feit dat het horen van stemmen
bestaat, serieus genomen moet worden en dat het
niets te maken heeft met gekte of verzinsels.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot meer openheid en
acceptatie, dat weerklank heeft gevonden en dat
tot op de dag van vandaag navolging heeft
gekregen.

Zowel leren accepteren als leren omgaan met de
stemmen is al in een heel vroeg stadium van het
bestaan van Weerklank een kostbaar en essentieel
goed geworden, zo ook destijds voor Mieke Simons. 
Zij heeft dat weten uit te dragen en over te bren-
gen op haar manier, met zowel haar sterkte als
met haar kwetsbaarheid en vooral ook met hart en
ziel.

Het is gaandeweg gemeengoed geworden, waaruit
gebundelde krachten zijn ontstaan, die zich ver-
enigd hebben tot een bron van zeer veel diverse
(wetenschappelijke) kennis en talrijke bijzondere
en persoonlijke ervaringen.

Elke ervaring, waar Mieke Simons een luisterend
oor voor heeft gehad, heeft ze als iets unieks
beschouwd, waaraan ze betekenis heeft weten te
geven en waarbij voor haar niets vreemd of gek
is geweest.

12

Ter nagedachtenis aan Mieke
Simons. 

Resi Malecki
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In mijn herinnering heeft Mieke Simons in de vele
gesprekken, die ik met haar heb gehad, mij daar-
van weten te overtuigen, waardoor ik de eigen
kracht ben gaan ontdekken en ben gaan inzien dat
ik ertoe doe en dat ik net als vele anderen samen
met haar op persoonlijke titel en vooral als een
sterk Weerklank het verschil kan maken, door dat
te doen waar we voor staan.

Mieke Simons heeft vele jaren als voorzitter met
grote inzet aan de weg getimmerd.

Na het overdragen van het stokje aan een opvol-
ger van haar, is Weerklank zich verder blijven ont-
wikkelen.

De huidige activiteiten, de inzichten en de vele
kennis die verzameld is, evenals de persoonlijke
ervaringen met het horen van stemmen, zijn nog
steeds van groot belang in een wereld, waar we
het verschil willen blijven maken en ons steentje
willen bijdragen aan wat beter of anders kan met

wat Weerklank zich ten doel heeft gesteld.
Zo zou Mieke Simons, een van de grondleggers van
Weerklank, het zeker ook gewild hebben.
Mede dankzij haar ben ik me vanaf het eerste uur
met en voor Weerklank gaan inzetten.

Door de kansen die ik gekregen en benut heb en
met de kennis van nu en met de ervaringsdeskun-
digheid kan ik nog steeds iets betekenen in relatie
tot Weerklank en het horen van stemmen.
De dankbaarheid naar haar toe is groot en die zal
namens mij en ook namens iedereen, die dierbare
herinneringen aan haar heeft, weerklank vinden bij
haar door aan ons allen vanuit een hemel van
stralend licht een instemmend knikje te geven en
daarbij een vriendelijke glimlach.

Terug glimlachend naar haar en dankbaar voor
wat ze heeft betekend:

•     Rust zacht, lieve Mieke. 
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Sandra Escher heeft het horen van stemmen bij
kinderen op de kaart gezet. Ze is gepromoveerd
op een 3-jarig onderzoek (vanaf 1996) bij 80
kinderen en jeugdigen die over hun ervaringen
met stemmen horen vertelden; kinderen die 
bij het eerste contact tussen de acht en 
negentien jaar oud waren. De helft van hen was
in behandeling wegens de stemmen, de andere
helft niet. Tijdens het onderzoek verdwenen bij
60% van de kinderen hun stemmen. Er waren
ook kinderen die hun stemmen niet kwijt wil-
den. Elk kind werd vier maal geïnterviewd.

In het boek ‘Kinderen die Stemmen Horen’ van 
Sandra Escher en Marius Romme zijn de uitkom-
sten van dit onderzoek op verschillende wijze
besproken, zowel voor de kinderen zelf, als ook voor
de ouders en hulpverleners.  Hier worden slechts
een paar elementen er uitgelicht.  

De kinderen werden voor het onderzoek geselec-
teerd op grond van de volgende criteria:
Hoort het kind stemmen die voldoen aan de 
kenmerken van een auditieve hallucinatie, dat wil
zeggen dat ze niet door anderen worden gehoord,
dat ze ik-vreemd zijn en dat ze niet alleen slaap
gerelateerd zijn. Het speciaal voor kinderen en
jeugdigen ontwikkelde ‘Maastrichts interview voor
kinderen die stemmen horen’ was een belangrijk
instrument bij de interviews. Tijdens de rit vielen 
14 kinderen om verschillende redenen af.

Ruim 20% van de onderzochte (80) kinderen hoorde
na één jaar geen stemmen meer; na twee jaar
kwam daar nog eens 20% bij en na drie jaar nog
eens.  Bij 64% van de kinderen verdwenen hun stem-
men dus tijdens het onderzoek, bij 36% niet. Het aan

blijven van de stemmen bleek verband te houden
met een hoge mate van angst, depressie en dissoci-
atie, en een hoge frequentie van de stemmen.  

Kinderen die in behandeling waren , bij o.a. de GGZ,
scoorden hoger op psychopathologie dan de 
anderen. Bij behandelde kinderen was de invloed
van de stemmen op hun gedrag ook groter dan bij
de niet-behandelde. Kinderen die aangepast onder-
wijs volgden waren ook eerder in behandeling. Na
drie jaar bleken 24 kinderen nog stemmen te horen,
waarbij de helft er niet of nauwelijks last van had.
Twaalf dus wel, om verschillende redenen.

Bij één kind zijn de stemmen een reactie op de
machteloosheid vanwege zijn handicaps ten
gevolge van een geboortetrauma. Bij een ander is
het onduidelijk waar de stemmen mee samenhan-
gen, maar het meisje is niet in staat tot onderwijs
goed volgen of een baantje vasthouden. Bij zes
kinderen is sprake van emotionele problemen die
samenhangen met ernstige scheidingsperikelen. 
Bij vier anderen gaat het om serieuze problemen
op school, zoals niet aan gestelde eisen kunnen
voldoen of pesten niet te kunnen weerstaan. In de
laatste tien gevallen wordt nauwelijks aandacht

SANDRA en KINDEREN
Dirk Bol
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aan hun achterliggende problemen gegeven, iets
wat bij het horen van stemmen vaker voorkomt.

Wanneer zoals hier blijkt dat angst, depressie en
dissociatie belangrijke triggers zijn bij het horen van
stemmen, zou in de behandeling hier aandacht voor
moeten zijn, dus niet alleen aandacht voor de stem-
men zelf. In plaats van de aanwezige emoties pro-
beren te bestrijden is het misschien zinvoller om het
kind te helpen om beter met de stemmen te leren
omgaan. Ongeveer 62% van de stemmen is een
reactie op ervaren problematiek, die het kind mach-
teloos maakte. Bv overlijden of ernstige ziekte bij
naasten, scheiding van ouders en moeilijkheden op
school.  Het herkennen van duidelijke triggers , naar
plaats en tijd (wanneer en waar worden/werden
stemmen wel of niet gehoord?) bleek belangrijk bij
het herstelproces. Deze triggers duidden op bepaalde
omstandigheden bij het ontstaan van stemmen, en
dus ook op andere omstandigheden waar niet
sprake van stemmen horen was. Een indicatie dat
stemmen zeker niet almachtig waren.

Waar het ene kind zich enorm liet beïnvloeden door
de stemmen, was dat bij een ander veel minder.
Maar de invloed op hun algemene functioneren hing
niet samen met het al of niet verdwijnen van de
stemmen.  De invloed van de stemmen is dus blijk-
baar geen oorzakelijke factor, maar het gevolg van
er niet mee om kunnen gaan. In de diagnostiek 
zouden we daarom niet teveel waarde moeten
hechten aan  de gedragingen op zichzelf als teken
van pathologie, maar deze vooral moeten zien als
hulpvraag bij of als als gevolg van angstig makende
ervaringen. Er wordt sowieso te weinig onderscheid
gemaakt tussen pathologische symptomen enerzijds
en reacties op de aanwezigheid van stemmen
anderzijds. Dit gebrek aan onderscheid kan het
begrijpelijk maken van stemmen bemoeilijken.

Waarom kregen kinderen stemmen?               
Er waren 23 kinderen die stemmen gingen horen
naar aanleiding van het overlijden van iemand
waar ze van hielden of iemand waar ze in het
dagelijkse leven veel mee te maken hadden. Anna’s
oma overleed toen ze 12 jaar was. Bewust wilden
haar ouders haar beschermen en betrokken haar

er niet bij. Dit pakte verkeerd uit, want ze ging toen
stemmen horen. Pas nadat deze fout later was
gecorrigeerd, en Anna openlijk over haar verdriet
had kunnen praten, gingen de stemmen weer weg.

Nadat zijn opa was overleden ging Sjaak ( 8 jaar)
stemmen horen. Sjaak had een goede band met
opa. Die zei hem dat hij in de hemel een patatkraam
moest komen opzetten. Sjaak ’s angst voor die stem
verdween nadat een therapeute hem had uitgelegd
dat opa bedoelde dat hij Sjaak niet kwijt wilde raken.        
Er waren 23 kinderen die stemmen gingen horen
naar aanleiding van problemen in en rondom het
huis. Wilma ging stemmen horen toen haar vader
zijn baan verloor, wat veel spanningen thuis gaf,
o.a. bij moeder die er ernstige hartklachten van
ontwikkelde. Wilma kon niet met de ziekte van haar
moeder omgaan, terwijl moeder niet met Wilma’s
stemmen overweg kon (vond ze eng). De stemmen
gingen pas weg nadat vader weer een baan had
gevonden en moeder beter werd.

Astrid hoorde stemmen zolang ze zich kon herin-
neren. Toen ze 13 was scheidden haar ouders en
ging ze bij haar vader wonen. Nadat ze ongewenst
zwanger was geworden en abortus had laten 
plegen, werden haar tot dan toe steeds positieve
stemmen ineens negatief. Dat beïnvloedde haar
enorm, vooral om haar boosheid onder controle te
houden. Via therapie leerde ze dat haar stemmen
van haarzelf waren en haar emoties verwoordden.
Zo verdwenen de stemmen.      

Bij zes kinderen speelde de scheidding van haar
ouders een rol bij het ontstaan van stemmen, ter-
wijl bij anderen het vooral problemen op school
waren als oorzaak. Pesten kwam nogal eens voor,
en ook een onrechtvaardige behandeling door een
leerkracht of moeite met de aangeboden stof. Zo
ging Kees de stem van zijn leraar horen die hem
aanzette tot slechte dingen, nadat die leraar hem
belachelijk had gemaakt toen hij zijn verdriet over
zijn vader had proberen aan te kaarten.  Josje ging
stemmen horen nadat haar juf aan iedereen had
verklapt dat ze bij de psychiater liep. Sjors ging
stemmen horen toen het op school moeilijk voor
hem werd. De stemmen praatten voortdurend over
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vakken waar hij moeite mee had. Het ging pas
beter met hem nadat een homeopathisch arts de
medicijnen van een psychiater had afgeschaft, die
hem het label schizofrenie had gegeven, en hij
naar een school voor kinderen met leerproblemen
was gegaan.  Vier kinderen gingen naar aanleiding
van seksueel misbruik stemmen horen. 

Minder vaak voorkomende redenen voor het 
ontstaan van stemmen waren een ziekenhuis -
opname, een ongeluk of andere nare ervaringen
zoals bepaalde ziekten of beëindiging van een
vriendschap. Tanja hoorde stemmen zolang ze 
zich kon herinneren. Pas toen ze ontdekte dat dit
niet bij iedereen het geval was,  werden die 
stemmen ineens bedreigend, lastig en negatief.
Dankzij steun van haar ouders en advies van 
een instituut voor paranormale belevingen, ging
het beter met haar en werden haar ervaringen
‘speciaal ‘ en niet meer ‘gek ‘.

Stemmen hebben alles te maken met emoties, en
dan vooral die waar je moeite mee hebt, zoals
angst, boosheid of verdriet .  Maar dat omgaan
met emoties kun je leren, en tijdens het onderzoek
werden kinderen hierbij geholpen, soms door 
expliciete hulpverlening, soms door wat adviezen.
Tijdens het onderzoek werd ook duidelijk welke

hulpverleningselementen effectief waren en welke
niet. Wat wel werkte was: het bevorderen van een
gevoel van veiligheid; ondersteuning van de
omgeving en begrip bevorderen; ik-versterking;
achterliggende problemen doorwerken; uitbreiding
van activiteiten (talenten stimuleren). Wat niet
werkte was:  op zichzelf staande medicatie; 
diagnostiek, als daaraan meer belang wordt
gehecht dan aan de klachten.    

Effectieve hulpverlening doet denken aan trauma-
behandeling, zoals beschreven door Judith Herman
in haar boek ‘Trauma en herstel’. Het gaat daarbij
niet alleen om de afzonderlijke elementen, maar
ook om de volgorde van toepassing. Het leren
omgaan met stemmen lijkt net als trauma behan-
deling een proces dat begint met het vergroten
van het gevoel van veiligheid, het ondersteunen 
bij de problemen die rechtstreeks het gevolg zijn
van het onvermogen met de stemmen om te
gaan, en dan pas het doorwerken van achterlig-
gende problemen en het herstel van sociale 
contacten.  Het stellen van een categorale 
diagnose is daarbij niet alleen weinig zinvol, maar
vaak eerder schadelijk, omdat daarmee de achter-
liggende problemen en emoties ontkend worden of
onvoldoende aandacht krijgen.      
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PlusMinus is de vereniging van en voor mensen
met een bipolaire stoornis, ook wel genoemd
manisch-depressieve stoornis.

Het MARIO onderzoek is een lang lopend 
screeningsonderzoek. MARIO staat voor: 
Mood and Resilience in Offspring.

Een KOPP kind is een kind van een ouder met 
psychische problemen.

Het MARIO onderzoek beoogt problematiek eerder
te herkennen, beter te begrijpen en beter te
behandelen. Ongeveer 400.000 kinderen in 
Nederland hebben een ouder met psychische
problemen. Zij hebben een groter risico op het 
ontwikkelen van psychische problemen door een
combinatie van genetische – en omgevings -
factoren. De eerste symptomen doen zich meestal
voor in de adolescentie. Worden problemen vroeg
ontdekt, dan kan men zich erop toeleggen de
veerkracht van het kind te bevorderen, het zich
actief aanpassen aan de problemen. 

Er zijn nu 19 genetische varianten ontdekt, 
misschien worden dat er meer. Spreker Annabel
Vreeker legt er de nadruk op dat een groot deel
van de kinderen veerkrachtig is en geen klachten
ontwikkelt. Maar men zou dit willen kunnen 
voorspellen. Dat is wat er met screeningsonderzoek
wordt bedoeld, dat men indicatoren op het spoor
komt om het risico te beoordelen. Welke factoren
bevorderen veerkracht, dat is nog niet bekend. 

Ook is het vaak zo dat bij een ouder met 
psychische problemen het kind niet in beeld 
komt. Is dat wel het geval dan kan het kind, 
tussen de 10 en 25 jaar oud, worden gescreend.
Preventieve interventie is effectief. Psycho-educatie
is dat ook. Het Trimbos Instituut heeft boekjes 
uitgebracht gericht op verschillende leeftijden. 
Te vinden op de website. 

Het MARIO onderzoek is gestart in juni 2020 en zal
lopen tot november 2023. Er zijn nu 58 deelnemers,
dat moeten er zo’n 1.500 worden. Het onderzoek
bestaat uit een vragenlijst en een telefonisch 
interview van ongeveer 20 minuten. Is het kind
onder de 18 jaar dan worden ook de ouders bij het
onderzoek betrokken. Als zich klachten ontwikkelen
wordt daar meteen op in gegaan. In het onderzoek
viel op dat kinderen het fijn vonden niet alleen 
vragen te kunnen stellen aan de ouders, maar ook
aan deskundigen. Vaak wordt gedacht dat het
betrekken van een kind bij de problematiek te
belastend is, maar het blijkt beter te werken als het
kind wel goed wordt geïnformeerd is, hoe moeilijk
het ook soms is het uit te leggen. Lotgenoten 
contact via PlusMinus wordt gewaardeerd: je 
verhaal kwijt kunnen, actief betrokken zijn zonder
schuldgevoel en niet slachtoffer zijn.

Webinar van PlusMinus op 8 juni 2021

over het MARIO onderzoek 
bij KOPP kinderen

Corine Wepster
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Iedereen kan ooit stemmen gehoord hebben in
meer of mindere mate op een gegeven moment
in het leven. Hoe dit ervaren wordt, is gebaseerd
op de frequentie en de inhoud van het horen van
deze stemmen en het effect van het horen van
deze stemmen op het dagelijks functioneren. 

Voor sommigen is het horen van stemmen een
stressvolle ervaring, anderen worden er minder door
beïnvloed en hebben er juist mee leren leven. Het is
nog onbekend wat er precies in het brein gebeurd
wanneer iemand stemmen hoort en waardoor
mensen dit op verschillende manieren ervaren. 

Deze vraag willen we graag beantwoorden met een
nieuwe studie die opgezet is door onderzoekers van
de Universiteit van Maastricht. In tegenstelling tot
voorgaand onderzoek focust deze studie zich op het
continuüm van geen tot wel stemmen horen. Hierbij

wordt onderscheid gemaakt in klinische en niet-kli-
nische stemhoorders. Er wordt rekening gehouden
met overeenkomsten tussen deze twee groepen,
zoals het gelijke neurale mechanisme in de herse-
nen, en verschillen, zoals de emotionele beladenheid
en de inhoud van de stemmen die positief kan zijn
voor de niet-klinische stemhoorders en negatief voor
de klinische stemhoorders. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van gedragsvragenlijsten/interviews, EEG
en MRI. Alle deelnemers, ongeacht van hun plek op
het continuüm, ondergaan hetzelfde protocol. 
Het doel van deze studie is het beter gaan begrijpen
van het onderliggende neurale mechanisme van het
horen van stemmen en om meer inzichten te verkrij-
gen in risicofactoren die het onderscheid maken
tussen niet-klinische en klinische stemhoorders.

Mocht u willen deelnemen, stuur dan een email
naar fpn-evoice-avh2020@maastrichtuniversity.nl

Onderzoek naar stemmen horen
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Gedicht

Stemmen
Betekenis

Het onbekende
Bekend maken

Alwetend
Heilig
Veilig

Stemmen
Bewust

Geworden
Door de 
Pijn heen
Door de
Stemmen

Heen
De liefde

De kracht
De waarheid

Ervaringsdeskundig zei ik
Blijven groeien zei de stem

Tekenend
Wie ik ben

Wat ik hoor
De metafoor

Von hier bis unendlich
Stemmen

Als bron van
Wijsheid
Troost

Uitdaging
Liefde
Steun

Kompas
Stemmen

De waarheid
Mijn waarheid

Ontdekken
Ontmoeten

Stemmen
Destructief

De dood in gejaagd
Bijna

Toeval bestaat niet
Ik leef

Stemmen
Eigen projecties

Alles is daar
Compleet

Te zijn of niet te zijn
Kunst door stemmen
Een wereld te winnen

Met stemmen
Stemmen

Eigen wereld
Met de overledenen

Aan mijn zij
Hun wijsheid
Bereikt mij

Begeleidt mij
Von hier bis unendlich

Stemmen
De meerderheid

De waarheid
De heelheid

Genezen
Met stemmen

Als hulpmiddel
Tot alles in staat
Ze geloven in mij

Ik dank u
Dankbaar
Stemmen

Gismo, Shiva, Leonard Cohen, Elisa-
bethKubler Ross, moeder Theresa,

omaatje van René, mevrouw H, Maria.

Gedichten over stemmen december 2016 

Lonneke van de Voort
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Harry Gijbels woont al twintig jaar in Ierland en
was een van de mensen die daar het Hearing
Voices Network Ireland hebben opgericht. 
Op 24 juli 2021 kwam hij op een wat bewolkte
zaterdag tegen lunchtijd aanfietsen bij het
appartement van Marius Romme in Amsterdam.
Hij werd daar warm ontvangen. Hij had een
fietstocht van zo’n 2000 km achter de rug. 
Hij fietst elk jaar een lange tocht door Europa
waarin hij aan een speciaal persoon denkt. 
Dit jaar was het ter nagedachtenis van Sandra
Escher; de vrouw van Marius en ‘moeder’ van
de wereldwijde stemmenhoordersbeweging.

Na het warme onthaal door bestuursleden van
Weerklank, Marius en zijn dochter - inclusief Neder-
landse vlag, banners en bloemen - volgde  een
gezellige en uitgebreide lunch op het terras. Daar-
na sprak ik met Harry in de woonkamer.

Hij vertelt: ‘Ik ben geboren in Rotterdam. In Poortu-
gaal ben ik in de tweede helft van de zeventiger
jaren opgeleid tot psychiatrisch verpleegkundige.
In 1980 verhuisde ik naar Londen. Ik heb daar 
twintig jaar gewoond en heb daar gewerkt als 
psychiatrisch verpleegkundige bij mensen thuis.
Daarna verhuisde ik naar Ierland. In dit land woon
ik nu 22 jaar. 

Midden jaren tachtig, toen ik nog in Londen
woonde, ben ik geïnteresseerd geraakt in stemmen
horen. Ik was toen op een congres waar Marius
Romme een lezing hield. In Ierland heeft deze 
interesse zich verder ontwikkeld. In Cork heb ik
achttien jaar lang psychiatrische verpleegkunde

gedoceerd aan een universiteit. Daarnaast volgde
ik trainingen om mensen die stemmen horen te
begeleiden, zoals bij Eleanor Longden (bij velen
bekend door haar fameuze TedTalk op YouTube,
GZ) en Jacqui Dillon (therapeut en voorzitter
Hearing Voices Network England, GZ). Vanaf 2012
begon Harry, met een aantal anderen, diverse 
trainingen te organiseren die door de jaren heen
werden gefaciliteerd door Jacqui Dillon (die heel
belangrijk is geweest in de ontwikkeling van het
Ierse stemmenhoordersnetwerk), Eleanor Longden,
Peter Bullimore, Rachel Waddingham, Rufus May 
en Elisabeth Swanholmer. Wij hebben zo’n acht-
honderd mensen getraind om bijvoorbeeld stem-

Water en stemmen horen,

een fietstocht ter nagedachtenis van Sandra Escher. 

Geert Zomer
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menhoordersgroepen te ondersteunen. Als gevolg
hiervan werd in april 2015 het Hearing Voices 
Network Ireland opgericht, daar waren Marius
Romme en Jacqui Dillon ook bij. Harry zit sinds die
tijd in het bestuur.’

Je hebt zelf geen eigen ervaringen met het horen
van stemmen?
‘Nee, helemaal niet. Maar ik heb wel interesse in het
werken met stemmenhoorders.’

Ervaringsdeskundigheid is op dit moment hot. Is dit
ook zo in Ierland?
‘Peer support workers worden tegenwoordig wel
meer erkend dan vroeger, maar er wordt ook kritisch
over gesproken. Als ervaringsdeskundigen worden
aangenomen in een gezondheidsorganisatie zitten
ze in de laagste structuur. Ze hebben dan bijna geen
inbreng. De gezondheidsorganisaties trekken wel
peer support workers aan, maar om ze daarna vaak
van binnenuit te neutraliseren. Het concept van de
stemmenhoordersbeweging werkt veel beter buiten
de gezondheidszorg. Mensen melden zich daar zelf
aan voor bijvoorbeeld een stemmenhoordersgroep;
er is daar geen verwijskaart nodig. 

Het is voor het Hearing Voices Network Ireland
niet makkelijk om stemmenhoorders in het bestuur te
krijgen. Het bestuur is eigenlijk voor stemmenhoor-
ders, door stemmenhoorders. Momenteel hebben wij
gelukkig vier stemmenhoorders in het bestuur, inclu-
sief de voorzitter die erg actief is. Hij zit in een online
stemmenhoordersgroep uit Texas en heeft nu zelf
een online stemmenhoordersgroep opgezet. Nu zit-
ten er mensen uit Texas in zijn groep. Het Ierse
stemmenhoordersnetwerk heeft ook een online
groep opgezet voor facilitators. Bij de eerste ontmoe-
ting waren er ook drie facilitators uit Brazilië bij. Het is
echt een wereldwijde beweging. Corona maakt de
wereld fysiek kleiner maar virtueel veel groter.’ 

Jouw fietstocht, is dat ten behoeve van een goed doel?
‘Ja. Maar dit was eigenlijk niet het plan. Ik fiets elke
zomer. Dan maak ik een lange reis. Helaas kon dat
vorig jaar niet, in verband met corona. Elk jaar 
probeer ik te denken aan iemand die hier niet meer
is. De laatste keer dat ik zo’n fietstocht maakte was
mijn moeder net overleden. Ik dacht toen veel aan
haar. Dit jaar opperde iemand om geld in 
te zamelen voor ons netwerk. Ik zei: ‘Goed idee,
organiseer het maar.’ Het gedoneerde geld willen wij
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gebruiken om trainingen te geven en ook om onze
eigen trainers te ontwikkelen. Hier is veel vraag naar.
Maar ik dacht  ook gelijk: ter nagedachtenis, waar-
om denken wij niet gewoon aan Sandra? Dus ik
vroeg aan Marius en ook aan Sandra’s zonen Diede-
rik en Rutger: ‘Geven jullie hier toestemming voor?’
Zij vonden dit prima. Ik heb mijn hele reis aan San-
dra gedacht, maar ook geprobeerd om connecties
te maken. Ik was in Rheims, had daar een rustdag

en dacht na over Jeanne d’Arc. Als eenvoudig her-
dersmeisje hoorde zij op haar dertiende voor het
eerst stemmen. In de prachtige Cathédrale Notre-
Dame in deze stad woonde zij de kroning van Charles
VII bij. Ook dacht ik veel na over water. Dit is mijn
thema geweest. Ik reisde veel langs rivieren, zoals de
Moezel, de Maas en de Rijn. Water heeft verschillende
eigenschappen. Het kan destructief zijn, maar ook heel
bemoedigend. Water kan kabbelend en mooi zijn. Wij
hebben water nodig. Het is bijna hetzelfde als met
stemmen horen. Je kan goede stemmen hebben of
hele nare. Ik was in Bonn toen het heel hard ging 
regenen en kwam net uit het gebied waar het toen
overstroomde. Ik heb de ravage gezien langs de Rijn
en ook langs de Maas. Het was heftig. Er kwam veel
water uit de lucht vallen. Water en stemmen horen
hebben veel overeenkomsten. 
Eleanor Longden, Jacqui Dillon, Rachel Waddingham
en Peter Bullimore spreken op het 12th World Hearing
Voices Congress, Cork, Ireland 1-3 september 2021. 

https://www.eventbrite.co.uk/e/12th-world-
hearing-voices-congress-cork-ireland-1-3-
sept-2021-tickets-
145886254715?fbclid=IwAR3hVMiuyn3ciXw57JKI
Bz12hi4ygf5HG03SsVcKhWTduezeb5nXwOB-bdY 
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Stemmen horen komt bij jongeren vaker 
voor dan bij volwassenen. Omdat dit meestal
van voorbijgaande aard is, is dit bij vele hulp-
verleners onbekend. De meeste jeugdigen 
kunnen er goed mee omgaan. Als een jeugdige
negatieve stemmen ervaart, leidt dit vaker 
tot contact met de GGZ. Daar komen ze vaak 
in contact met hulpverleners die zijn opgeleid
vanuit een psychologisch of biomedisch denk-
kader.
Stemmen horen wordt in de volwassenen 
psychiatrie al heel lang gezien als een ‘zeker’
symptoom van schizofrenie. In de jeugdpsychi-
atrie wordt deze term gelukkig niet gebruikt.
Helaas hanteert men uit onwetendheid nog wel
een stigmatiserende benadering. Kinderen en
volwassenen voelen zich niet serieus genomen. 
In dit artikel een beschrijving van de achter-
grond en toepassing van deze ‘Maastrichtse’
benadering, afgesloten met een casus van een
meisje van 12. 

Herstellen is realistischer dan genezen
Voor sommige mensen is het horen van stemmen
een machteloos makende kwelling. Dit is de groep
die in dit artikel centraal staat: de groep stemmen-
hoorders die bij de ggz hulp zoekt omdat de stem-
men hun leven verregaand negatief beïnvloeden.
Dan is het heel belangrijk om op een passende
manier steun, hulp en zo nodig zorg aan te bieden.
Dat gebeurt helaas niet altijd, ook al omdat veel
hulpverleners een handelingsverlegenheid hebben
als het omgaan met stemmen betreft. Daarom is
kennisnemen van de herstelgerichte Maastrichtse

benadering van groot belang, zodat meer stem-
menhoorders passend begeleid kunnen worden
om met stemmen te leren omgaan. Een normali-
serende voorlichting is onderdeel van de aanpak.
De gebruikelijke aanpak in de ggz, een tendens om
de stemmen te onderdrukken of te laten verdwijnen
en farmaceutisch gerichte symptoombestrijding,
betekent dat er veelal geen inhoudelijk gesprek
komt over waar en wat de stemmen zijn en hoe
ermee kan worden
‘geleefd’. In de  Maas-
trichtse benadering is
het essentieel om het
stemmen horen los te
koppelen van het ziek-
tebegrip. Hier is het
uitgangspunt dat als
je alle facetten van
het horen van stem-
men samen onder-
zoekt, je als hulpverle-
ner niet-wetend en
nieuwsgierig opstelt,
de stemmenhoorder
en hulpverlener samen beter kunnen begrijpen
waarom iemand stemmen is gaan horen. We pro-
beren deze en samenhangende ervaringen te ver-
binden met wat zich in het leven van degene die
stemmen hoort aan emotionele, verwarrende en
soms traumatische dingen heeft voorgedaan. Als
op die samenhang wordt ingegaan komt herstel in
zicht. Dan kunnen problemen naar voren komen
die wellicht oplosbaar of draagbaar zijn.

Stemmen horen begrijpelijk maken
en kinderen

Peter Oud, Dirk Corstens
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Ervaring en onderzoek laten zien dat mensen die
lijden onder hun stemmen, kunnen herstellen door
erover te leren praten en te leren accepteren dat
hun stemmen een persoonlijke relatie hebben met
wat er in hun leven is gebeurd. Herstel betekent
dat een stemmenhoorder dit (h)erkent en ermee
leert omgaan, door de macht over het eigen leven
terug te nemen en de door de stemmen opgeroe-
pen gevoelens, weer als eigen gevoelens te gaan
zien en ervaren. Dit opent mogelijkheden om de
relatie met de stemmen te veranderen. Een groot
deel van de stemmenhoorders blijkt te kunnen
herstellen als zij hun angst onder controle krijgen.
Door anders met de stemmen om te leren gaan,
kunnen de stemmen in plaats van vijandig, vrien-
delijker en ondersteunend worden of uit zichzelf
verdwijnen. 

Maastrichtse benadering: stemmen horen
accepteren en normaliseren
In onze benadering starten we met de stemmen te
accepteren. Niet dat wat ze zeggen, maar dat de
stemmen en het stemmen horen een persoonlijke
ervaring is. De stemmen zijn van jou. De mensen die
door de angst voor de stemmen patiënt worden,
raken vaak geconfronteerd met stigma en zelfstig-
ma. Vooroordelen die op zichzelf al ziekmakend zijn
(Van Weeghel, Pijnenborg, Van ’t Veer & Kienhorst,
2016).  Gebruikelijke ggz-zorg is dan medicatie
geven en ondersteuning bij levensproblemen.
Enkelen krijgen cognitieve gedragstherapie. Soms
hebben de stemmen een heel extreme boodschap
die in het begin niet makkelijk te begrijpen is. Het is
dan ook volkomen begrijpelijk, als je de ervaring
niet wilt en denkt dat je voor gek wordt versleten,
dat je van de stemmen af wilt. 

Belangrijke elementen
In de Maastrichtse benadering van stemmen horen
begrijpelijk maken staan de aanwezige klachten en
de oorzaken centraal, niet een diagnostisch etiket.
De aandacht voor de stemmen heeft als doel met
de ervaring van stemmen horen om te gaan. 

De eerste stap in dit proces is iemand te vinden die
een persoon die stemmen hoort wil ondersteunen
in de zoektocht naar een omgangsvorm met de

stemmen. Iemand die niet bang is voor de stem-
men, de echtheid ervan erkent en bereid is om
mee te denken en te kijken wat hij kan doen om
het makkelijker te maken om met de stemmen om
te gaan. Iemand die ook begrijpt dat stemmen niet
echt iets kunnen doen en alleen heel overtuigend
kunnen spreken. Iemand die de angst niet ontkent
maar er ook niet in meegaat. Iemand die zijn hulp
beperkt tot helpen omgaan met de stemmen (May
& Swanholmer, 2019).

De volgende stap is om met degene die stemmen
hoort te praten over hem of haar zelf, wat hij of zij
doet en wat niet; hoe het dagelijks leven is inge-
richt; wat er zoal gebeurd is in het leven. Belangrijk
is, dat de stemmenhoorder over zichzelf durft te
vertellen en aan die ander toestaat vragen daar-
over te stellen, zonder direct bang of boos te wor-
den als hij/zij het niet begrijpt of de uitleg over de
stemmen die worden gehoord, niet direct wordt
begrepen. Een ondersteuner kan kritisch stimuleren.

De derde stap is praten over de stemmen. Eerst
met elkaar spreken over wat iemand heeft meege-
maakt. De ondersteuner stelt vragen over wat
hij/zij niet begrijpt en werkt dat samen met de
stemmenhoorder uit. Maar alleen over stemmen
praten is niet voldoende om de angst kwijt te
raken. Er kunnen oefeningen worden gedaan die
op termijn leiden tot minder angst en meer controle
over de stemmen.  
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Maastrichts Interview voor stemmenhoorders
Bij de start of gedurende dit proces kan samen
met de ondersteuner (eventueel een hulpverlener),
het ‘Maastrichts Interview voor stemmenhoorders’
worden doorgenomen. Het interview kan worden
gedownload5 en bevat heel gevarieerde en con-
crete vragen over de stemmen en daarmee
samenhangende ervaringen. Door de stimulans
van het interview gaat de stemmenhoorder zelf
nadenken over hoe en wanneer het stemmen
horen is begonnen, wat er is gebeurd en waardoor
problemen zijn ontstaan. 

Doelen van het Maastrichts Interview
     Het Maastrichts interview:
     •    leert de stemmenhoorder te praten over zijn

of haar stemmen en hij of zij kan erdoor
ervaren dat in zijn/haar verhaal een 
structuur aangebracht kan worden.

     •    ondersteunt de zoektocht om een relatie 
te vinden in de karakteristieken van de
stemmen, een relatie tussen de problemen
en de daarmee samenhangende emoties.

     •    biedt aanknopingspunten voor de hulpverlener
om de stemmenhoorder beter met haar of
zijn stemmen te leren omgaan. 

Na het interview kan de informatie die hieruit is
voortgekomen geordend worden in een verslag
dat de stemmenhoorder overzicht en helderheid
geeft. Met dit verslag in de hand worden twee vra-
gen beantwoord om een persoonlijke diagnose
(construct) te formuleren: 1. Wie of wat worden
door de stemmen vertegenwoordigd? 2. Welke
problemen representeren de stemmen? Met deze
persoonlijke diagnose kunnen stemmenhoorder en
ondersteuner samen onderzoeken welke proble-
men kunnen worden aangepakt, waarin hulp nodig
is en wie dat kan bieden. 

Het verhaal van Eva
Eva (12 jaar, groep 8) woont samen met haar
moeder, die lerares is, en haar zusje (8). Haar
moeder komt voor hulp bij de Stichting Weerklank
terecht, nadat ze al wekenlang ’s nachts aan het
bed van Eva heeft gezeten. Haar dochter staat

doodsangsten uit door het horen van een boze
stem. Deze stem uit dreigende taal, kleineert Eva
en geeft haar nare opdrachten. Vaak kan zij geen
weerstand bieden aan de stem en voert de
opdrachten uit. Zo heeft Eva de poes bij de staart
gepakt, pijn gedaan en een van de katten in zijn
oor geknipt tot het bloedde, in opdracht van de
stem. Eva heeft ook regelmatig de opdracht 
gekregen moeder een schaar in haar nek te steken
maar dit nooit daadwerkelijk gedaan. 
Eva is gezien door de crisisdienst en deze hebben
haar verwezen naar de jeugdpsychiatrie voor
behandeling. Deze behandeling is vastgelopen.

De werkwijze
Ik (PO) heb als interviewer via beeldbellen bij Eva
in de aanwezigheid van haar moeder het Maas-
trichts Interview afgenomen en de verkregen infor-
matie verwerkt in een conceptrapport. 
Vervolgens heb ik moeder apart gesproken. Ik ver-
moedde dat er enkele geheimen waren, waarmee
ik haar in het bijzijn van Eva niet wilde confronte-
ren. Een aanwijzing om te denken aan een geheim
is de informatie die Eva geeft over de stem die zij
hoort. Het is een mannenstem van rond de 45 jaar.
De vraag welke man Eva kent die aan deze
beschrijving voldoet kan zij zelf niet beantwoorden.
Doorgaans vertegenwoordigen (representeren)
stemmen daadwerkelijke personen die te maken
hebben met een emotioneel belastende ervaring
of situatie. Omdat Eva geen weet had van een 45-
jarige man in haar leven vroeg ik aan moeder:
‘Hoe oud is de biologische vader van Eva? Hoe is de
relatie tussen Eva en haar biologische vader?’ 

Moeder gaf in dit gesprek haar geheim prijs: zij
had jarenlang een seksuele relatie met een
getrouwde man (nu rond de 57 jaar oud). Deze
werd op 45-jarige leeftijd de vader van Eva. Hij
wilde wel donor zijn, maar stond erop dat hun
kindje nooit te weten zou komen dat hij de biologi-
sche vader was. Eva had mede hierom geen con-
tact met haar vader. Moeder: ‘Ik wilde Eva hier op
jonge leeftijd niet mee belasten. Zeker niet dat ik
een relatie had met een getrouwde man. Ik was
van plan dit in een latere fase met de kinderen te
bespreken, maar nu er mogelijk een verband is met



Artikel

het horen van stemmen, moet ik dit misschien eer-
der doen.’

Verder hebben we gekeken wat voorafging aan het
horen van stemmen. Moeder gaf aan dat zij Eva
soms onder druk zette over schoolprestaties of het
opruimen van haar kamer, en dat Eva moeite heeft
met haar zusje. Eva had het idee dat haar zusje
meer aandacht kreeg van hun moeder. Deze was
zich hiervan niet bewust, maar sinds Eva dit
gezegd heeft, houdt ze er meer rekening mee. 

Tot slot wilde ik weten in hoeverre Eva weerbaar-
heid heeft opgebouwd. Hoe ervaart zij het gemis
van haar vader en welke rol spelen andere volwas-
senen in het gezin?
Moeder: ‘Eva geeft aan zich vaak schuldig tegen-
over mij te voelen, iets ‘zielig’ voor me te vinden. Ik
kan behoorlijk kwaad worden om de enorme rom-
mel die mijn dochters achter zich laten slingeren. Ik
brul dan door het huis, hoe ze in vredesnaam van
mij verwachten dat ik ook de zolder ‘even’ ga ver-
bouwen zodat Eva daar een mooie kamer heeft en
ik de kamer van haar zus opknap en óók nog even
een kantoor/werkkamer maak terwijl ik een dag-

taak heb aan het opruimen van hun zooi. Ik kan dan
echt tekeergaan terwijl ik eigenlijk weet dat Eva dat
vreselijk vindt.’
Na dit gesprek heeft moeder haar oudste dochter
apart genomen en haar alsnog verteld over haar
biologische vader. In een vervolggesprek met Eva
is nagegaan hoe dit voor haar was. Vervolgens
hebben we op basis van het rapport gezamenlijk
een construct gemaakt, de persoonlijke diagnose. 

Het construct of persoonlijke diagnose
1.   Wie worden door de stemmen gerepresen-

teerd? – De stem kan de afwezige biologische
vader vertegenwoordigen, de afwezige steun,
gezien het geslacht (man) en de leeftijd
(ongeveer 45 jaar toen Eva is geboren) van de
stem. De afwezigheid van vader was misschien
wel heel voelbaar in het gezin. Niemand die
erover praatte. Hoewel het kinderen krijgen van
een getrouwde man die de kinderen niet erkent,
een ‘keuze' van moeder was, is het voor haar
zwaar twee kinderen alleen op te voeden. Het
kan voor een kind ook moeilijk zijn dat je niet
eens los kunt gaan, omdat je moeder het al zo
zwaar heeft. De boosheid van de stem zou de
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boosheid van Eva zelf kunnen vertegenwoordi-
gen; een boosheid die moeilijk te uiten is als
een moeder zo haar best doet en de druk zo
hoog is.

2.  Welke problemen representeren de stemmen?
– Het moeilijk lucht kunnen geven aan haar
eigen boosheid en het moeilijk om kunnen gaan
met de druk en boosheid van moeder. In de
periode van Cito-toetsen, toen Eva voor een
schoolkeuze stond, heeft zij een enorme presta-
tiedruk door moeder ervaren. Dit kan negatieve
invloed hebben op de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind. Mogelijk
heeft Eva hierdoor minder zelfvertrouwen gekre-
gen, een gevoel van onveiligheid ervaren. 

     Eva is als kind loyaal naar haar moeder. Als
moeder last heeft van haar boosheid, wil Eva
het haar moeder gemakkelijker maken, haar
helpen. Dan wil zij haar moeder misschien
beschermen. Eva is zowel afhankelijk van als
loyaal aan haar moeder en mist hierin mogelijk
de steun van een tweede ouder. Een tweede
ouder die beschikbaar kan zijn als de ander dat
niet is. Die moeder en de kinderen bijstaat in
een complexe situatie.

     Moeder heeft onbewust de verantwoordelijkheid
voor haar boosheid bij haar kinderen gelegd.
Eva mag leren om meer haar grenzen aan te
geven, en om met haar eigen emoties (boos-
heid) en die van haar moeder om te gaan. Dan
kan zij het probleem daar laten waar het thuis-
hoort, in dit geval bij haar moeder.

Verloop behandeling
Na het bespreken van het construct is de behande-
ling ingezet. Na afloop van zes gesprekken (inclusief
interview, bespeken van rapport en construct) hoort
Eva geen stemmen meer. In de laatste gesprekken
hebben het begrijpelijk maken (inzicht) waarom Eva
stemmen hoorde en oefeningen hoe met stemmen
om te gaan, haar geholpen.

Enkele maanden na de behandeling beschreef
Eva’s moeder haar ervaringen met de behandeling
van Eva. 
‘De behandeling die Peter aanbood was zeer effec-

tief. Hij sloot aan op de belevingswereld van Eva en
wist direct haar vertrouwen te winnen, door haar
op het juiste niveau aan te spreken. Duidelijk, maar
zonder kinderachtige ondertoon.
Hij maakte de te nemen stappen tegen de stem
klein en goed uitvoerbaar voor Eva. Doordat Eva de
stem direct moest benaderen en aanspreken op
een heel concrete manier werd het voor haar
grijpbaar en uitvoerbaar, wat leidde tot succeser-
varingen en zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen was
cruciaal. Zij durfde de stem opties te geven, wat
soms tot hilarische dialogen leidde tussen haar en
de stem. Eva zag dat ook in en verzuchtte af en toe
tegen mij: “Jeetje mam, het is net een kleuter hoe
hij reageert”. Dat maakte dat de stem zijn grip op
haar verloor en de angst verdween. 
Ruim een half jaar later zei Eva dat ze toch weer
wat stemmen hoorde, voornamelijk van een jong
meisje. “Ja, maar geen paniek hoor mama, ik weet
wat ik moet doen”.  Ze zei ook: “Je hoeft niet bang
te zijn hoor, je hoeft niet meteen Peter te bellen”.
Ze kreeg de opdrachten als ze bijvoorbeeld op de
fiets zat. Er werd dan tegen haar gezegd “Gooi je
stuur om!” Eva dacht dan bij zichzelf: “Doe even
normaal, dat ga ik dus niet doen” en vervolgens
negeerde ze de stem. Na een week of twee was
ook deze stem alweer vertrokken. 
Erg mooi om te zien dat ze zoveel vertrouwen in
zichzelf kreeg door de behandeling, dat ze deze
nieuwe stem helemaal zelf kon sturen en controle-
ren.

Conclusie
Door het stemmen horen te onderzoeken in de
sociaal-emotionele context van het ontstaan en
het beloop wordt in de Maastrichtse benadering
gezocht naar de persoonlijke betekenis van de
ervaring. Met die nieuwe persoonlijke kennis wordt
een hersteltraject ingeslagen waarin inzicht in de
betekenis van de stemmen gebruikt wordt om de
relatie tussen de stemmenhoorder en diens stem-
men te verbeteren. Daardoor kunnen ook onderlig-
gende problemen worden verminderd waardoor
de stemmenhoorder meer regie over diens leven
kan gaan ervaren. 

Ron Verbrugge, onze dank voor de illustraties.
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14 juni 1945 – 31 mei 2021p 7 juni hebben wij 
in kleine kring afscheid kunnen nemen van
Sandra. De ceremonie was tevens online te
bekijken. Marius heeft na het overlijden vele
hartverwarmende berichtgevingen, mails,
kaartjes, online en offline ontvangen.

Het Nationalparanoianetwork.org heeft een 
in memoriam uitgegeven voor Sandra met
input van Yann Derobert, oprichter van de
Franse stemmenhoorbeweging; Ivan Barry uit
Duitsland, Kate Crawford, van het National
Paranoia Network; Ron Coleman uit Engeland;
Karen Taylor uit Engeland; Bruce en Melissa
Roberts uit Australie; Peter Bullimore en Linda
Whiting; Robin Timmers van het Steunpunt
Stemmen horen in Nijmegen. 
Terug te vinden:
https://nationalparanoianetwork.org/NPN-July-
Newsletter.pdf?fbclid=IwAR1ltYIp5gOu3pgc8hF85U5
qlnd4HAWU6WLZ5DHCJfZsTI9i050-R2OqxcI

In dit blad vindt u een woord van afscheid van
Robin Timmers.

Jacqui Dillon, Dirk Corstens en Olga Runciman
schrijven een overlijdensbericht in Psychosis,
een Engels blad over een psychologische, soci-
ale en integratieve benadering.
Terug te vinden:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1752243
9.2021.1949385?scroll=top&needAccess=true

Hieronder een kleine selectie condoleance van
Nederlanders:

Met een grote glimlach denk ik aan Sandra. Ik had
haar lief.                                                                                        
Groet, Danne

Een grote vrouw is overleden. Een bijzondere vrouw!
Voorvrouw van de beweging van mensen die
stemmen horen. Levensgezel van voorman Marius
Romme. Een groot verlies voor allen en Marius in
het bijzonder!!
Ze verdient een plek in het blad Participatie en 
Herstel lijkt mij. Een historische plek neemt ze 
sowieso in.
Groet, Nico de Louw

Ach wat triest nieuws. Sandra was natuurlijk al 
langere tijd ziek. Heel jammer dat ze de publicatie
van het laatste boek niet heeft meegemaakt.
Baanbrekend onderzoek heeft ze gedaan.
Groet, Gerdie

Bedankt voor alle steun.
Yvonne Doornbos

Dank je wel voor het delen. Gecondoleerd. Wellicht
verdiend dit aandacht in de nieuwsbrief van ISPS.
Margreet Pater

Droevig nieuws, vooral voor Marius natuurlijk, 
maar ook voor iedereen de Stichting Weerklank 
een warm hart toedraagt.
Hartelijke groet, Ben Steultjens

Wij vonden het fijn om het afscheid via internet
gezien te hebben.
Groetjes, Riny en Marjet

Ik begreep dat het heel genadig is dat Sandra 
heeft mogen loslaten. Naast verdrietig natuurlijk.
We verliezen in haar een prachtige sterke vrouw 
die veel voor ons betekend heeft, niet waar? 
Wat fijn dat we mee kunnen kijken met haar
afscheid. 
Dank en hartelijke groeten van Dini Glas

Condoleance voor 
Sandra Escher
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Fijn dat ze zo dicht bij jou is overleden en zo rustig.
Sterkte. 
De buren.

Zeer triest. Gecondoleerd en dankjewel voor dit
bericht. Een groot verlies.
Groet, Marianne Kranenkamp

Ik zag haar advertentie, haar werkelijk prachtige
portret. Ik schrok hiervan. Ik wil je sterkte wensen in
deze moeilijke tijd.
Hartelijke groet, Karen Krikkelbaar

Ach wat een verdrietig nieuws is dit. 
Mijn condoleances. Wat een gemis. Natuurlijk in 
de eerste plaats voor Marius en iedereen die ze 
lief had. En zeker ook voor de (internationale) 
stemmenhoorders community. 
Wat een bijzonder mens! Ik ben maandag online 
bij de uitvaart. 
Met verdrietige groet, Karla Nijens

Gecondoleerd. Wat naar
dat ze is overleden, het
was plotseling lees ik.
Hartelijke groet, Eva
Grammer

Sandra zal door veel
mensen gemist worden. 
Ik weet niet goed wat te
zeggen. Maar ik wil 
Marius heel veel sterkte
toewensen.
Groeten, Suzanne van
Engelen

Wat een verdrietig
nieuws. Sterkte 
Groet, Maya Smits

En toen was het stil. 
Sandra onze dank is
groot. Zoveel betekend
voor de mensen die
stemmen horen of 
andere ervaringen 
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hebben. Je benadrukte de essentie., dat waar het
over gaat. Het werk word voortgezet, in onze harten
leef je voort.
Marianne Kranenkamp

Bedankt voor alles.
Vicky Bergman

Lieve Sandra, je hebt zoveel voor zoveel mensen
persoonlijk betekend, ook voor mij. Jouw werk 
heeft de weg bereid voor zowel de wereldwijde
stemmenhoorbeweging, als de herstelbeweging en
de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in
Nederland. En zonder jou zouden er wellicht nu
geen Steunpunten Stemmen Horen zijn.
Robin Timmers

Een bijzondere vrouw, heb in het begin bij 
oprichting veel met haar samengewerkt. 
Wens geliefden veel sterkte.
Trijntje Bakker

Oh wat naar. Leeft Marius nog? Zo ja, condoleances.
Had het vandaag nog over hen.
Nicole Mellor

Heel veel sterkte aan Marius en nabestaanden.
Bedankt voor alles wat je voor de stemmenhoorders
hebt betekend.
Anja Schafoort

Goh, onverwachts lees ik. 
Gecondoleerd.
Ze is uit haar lijden verlost.
Verlost van haar lichaam. 
Ik heb mooie herinneringen aan Sandra. 
Die koester ik.
Hartelijke groet, Tilly

Dank je wel voor het bericht.
Het is een schok om te vernemen dat Sandra
Escher onverwacht is overleden. Wat een verlies
voor Stichting Weerklank en de Stemmen Horen
beweging. Mijn condoleances. En wat een groot
gemis zal het zijn voor Marius Romme en haar
familie.
Corine Wiedijk

Het droevige bericht, dat Sandra Romme-Escher 
is overleden, heeft mij bereikt.
Naar Marius Romme, de familie en vrienden heb 
ik via De Ode Uitvaartbegeleiding een blijk van
medeleven verzonden en heb dat gedaan in 
liefdevolle herinnering aan Sandra, die voor 
Weerklank en voor onder meer de beeldvorming en
de acceptatie van het stemmen horen 
baanbrekend werk heeft verricht in zowel 
Nederland als wereldwijd. 
Ik ben nog iemand van het eerste uur en heb de
oprichting van Stichting Weerklank meegemaakt.
Voor mij persoonlijk is zowel Sandra Escher als 
Marius Romme destijds en in de jaren erna van
grote betekenis geweest. Dankbaar ben ik daarvoor.
Ik wil hierbij naar jullie toe m'n medeleven betuigen.
De herinnering aan haar is wat blijft en troost zal
geven. Troost bemoedigt en geeft kracht.
De kracht, de motivatie en de inspiratie om door te
gaan en het uit te dragen en toe te passen wat
Sandra Escher aan ons en aan de wereld, wat het
horen van stemmen betreft, heeft nagelaten. 
Zij zal voortleven in het hart van Weerklank en in
dat van jullie allen, die haar gekend hebben en
waarvoor ze een grote steun en van bijzondere
betekenis is geweest. Veel sterkte wens ik Marius en
jullie van harte toe.
Vriendelijke groet, Resi Malecki.

Sandra heeft destijds ook een mooie bijdrage 
geleverd op Crazywise Conferentie over het 
prachtige werk dat ze deed. 
Sandra, rust zacht. Jose Hoekstra

Sandra you were a friend, mentor, person I and 
Ron loved very much. Ron knew you for around 
30 years, myself 23 years. Ron took me to meet you
and Marius tos eek their approval of me, we
instantly made friends. We spoke to you a couple of
weeks ago and it was clear life was hard, that you
were suffering. We both will miss you, your wise
words, kind words and always the support you
gave us both. You gave Ron so much time in his
early recovery. You gave him the opportunity to 
tell his stories and discover himself. I hope you are
remembered as Marius’s aqual. You two were 
so much of a partnership, a role model for Ron &
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myself. Much love from both of us and hope you
are at peace now.
Karen Taylor

Soms zijn er van die mensen die je nooit zult 
vergeten. Die een plek in je hart hebben ingenomen
die zelfs door de tijd, door afstand, door wat dan
ook niet verwijderd kunnen worden. En dan nu door
de dood. Lieve Sandra Escher, dank je voor de 
vele momenten van de slappe lach tijdens zeer
serieuze lezingen op de vele congressen over de
hele wereld. Je was iemand met een groot hart,
veel begrip voor mensen en je was onvermoeibaar
enthousiast. Dank je dat je het voor me opnam als
er weer eens wat “vooroordelends” gebeurde. Dank
je voor de inspiratie.
Jeannette Woolthuis

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 opgericht.
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 bijzondere 
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
en de stemmenhoorbeweging  heeft gedaan en
betekend. Zij was echt van onschatbare waarde.
Wij betuigen Marius en de familie onze innige deel-
neming en wensen hen sterkte met dit grote verlies.
Namens het bestuur van Stichting 

Persoonlijke verhalen, inspirerende verhalen, we lezen en horen ze graag. Jouw verhaal, jouw ervaring kan
het verschil maken voor iemand anders.
We willen hier graag een platform bieden voor stemmenhoorders. Voor de ervaringen voor stemmenhoorders!

Kan jij schrijven? Kom op dan!

website@stichtingweerklank.nl
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iiEen wereldwijjd moment om stil te staan bij hj het horen van stemmen. 
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willen dit vieren. KKoom je ook?

Programma:
aefOpening door Peter Oud, dagvoorzitter Barbara Sch ferer.
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kaen n bbespreking met ervaringsdeskunundigen. 

aefBarbara Sch fer oer over de recente publicatie van haar onderzoek 
naar stemmenhoordersgroepen. 
Marius Romme en Dirk Corstens presenteren hun nieuwe boek: 

liiStemmen horen begrijjpe ijk mjk maken.
Eerbetoon aan Sandra Escher.

iUitreiking van de wisselbeker aan iemand die een bijzojzondere
ibijjdrage hee� geleverd aan de stemmenhoorbeweg

Ervaringsverhaal en muziek door Vincent Swierstr
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Weerklank.
Wereldstemmenhoordag 2021

door Steunpunt Stemmen Horen Utrecht

Dinsdag 14 september is het World Hearing
Voices Day ofwel Wereldstemmenhoordag.
Bepaal als stemmenhoorder zelf welke 
betekenis je wilt geven aan stemmen. Om
Wereldstemmenhoordag te vieren willen we
dinsdag graag bijeenkomen en samen de film
CRAZYWISE kijken. De film start om 13.30 uur,
daarna is er een kwartier pauze en gaan we de
film nabespreken.

Naast stemmenhoorders nodigen we graag ook
hulpverleners en naasten uit om mee te kijken en
daarna gezamenlijk in dialoog te gaan. Naast stem-
menhoorders nodigen we graag ook hulpverleners
en naasten uit om mee te kijken en daarna geza-
menlijk in dialoog te gaan. Naast stemmenhoorders
nodigen we graag ook hulpverleners en naasten uit
om mee te kijken en daarna gezamenlijk in dialoog
te gaan.

Gastheren/gastvrouwen
Maya, Marleen, René en Wijnand

Wanneer
dinsdag 14 september, 13.15–15.30 uur

Waar
Enik Recovery College, locatie Houten

Aanmelden:  
https://www.enikrecoverycollege.nl/trainingen/werel
dstemmenhoordag-2021/
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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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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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