
Verslag Wereld Stemmenhoordag 2017 in Nijmegen 
door Robin Timmers 

 

Net als vorig jaar werd er op 14 september een 

geslaagd landelijk event voor en door 

stemmenhoorders gehouden in Nijmegen. De 

locatie was deze keer het DAC Ten Kate, een 

Dagactiviteitencentrum voor jongeren van 

RIBW N&R. Ook deze keer kwamen mensen uit 

heel Nederland, onder andere uit Den Haag, 

Leiden, Amsterdam, Enschede, Eindhoven, 

Harderwijk, Maastricht en Nijmegen. Er waren 

zelfs 2 mensen helemaal uit Antwerpen 

gekomen. Het programma was deze keer 

bijzonder creatief; er waren boekpresentaties, 

films, poëzie en muziek. Allemaal verzorgd 

door mensen die zelf ervaring hebben met 

stemmen horen. De dag werd mede mogelijk 

gemaakt de inzet van vele vrijwilligers en door 

financiële steun van RIBW N&R en Stichting 

Weerklank. Hierbij een kort verslag van deze 

bijzondere dag voor en door bijzondere mensen met bijzondere zintuigelijke ervaringen. 

 

Robin Timmers: Welkom, terug- en vooruitblik 
Robin is de coördinator van het Steunpunt Stemmen Horen bij RIBW N&R en de 

initiatiefnemer van dit landelijke event. Hij heette iedereen welkom en gaf uitleg over de 

uitgangspunten en opzet van de dag. Dit event is bedoeld om een ruimte te creëren voor 

stemmenhoorders waar zij zichzelf kunnen zijn en waar open over bijzondere ervaringen 

gepraat kan worden met andere mensen die zelf ook dat soort ervaringen hebben. 

Verbinding en uitwisseling zijn sleutelwoorden.  

Robin vertelde hoe bij de vorige Wereld Stemmenhoordag het Nederlandse 

Stemmenhoordersnetwerk (NL SHN) werd opgericht. De oprichting van dit netwerk komt 

voort uit de wereldwijde stemmenhoorbeweging die in de jaren 80 in Nederland is ontstaan. 

Robin licht kort de geschiedenis toe: van het televisie optreden van prof. Marius Romme 

en stemmenhoorster Patsy Haage, via de oprichtingen van Stichting Weerklank en 

Intervoice, de daaropvolgende wereldcongressen tot het NL SHN. Uit het 

stemmenhoordersnetwerk zijn afgelopen jaar onder andere een landelijke facebookgroep, 

2 nieuwsbrieven en nu dus een 2e landelijk event voortgekomen. Robin vertelt dat 

Weerklank een nieuw bestuur heeft wat nu meer dan voorheen uit stemmenhoorders zelf 

bestaat. Vooruitblikkend wordt er ook aangekondigd dat volgend jaar het Wereld Congres 

Stemmen Horen in Nederland georganiseerd gaat worden. Het zal rond 14 september plaats 

vinden in Den Haag. De organisatie zal deze keer grotendeels in handen van 

stemmenhoorders zelf zijn. Robin’s praatje wordt afgesloten met een minuut stilte voor alle 

stemmenhoorders die het zwaar hebben gehad en/of nu zwaar hebben, gevolgd door een 

feestelijk vieren van wat een  bijzondere mensen stemmenhoorders zijn.  



 

Gedicht ‘De Stem van Lisa‘ door Geert Zomer 
uit het boek: ’Zolang er mensen zijn, zijn er stemmen’ van Paul Custers 

Afgelopen jaar is ook het boek ‘Zolang er 

mensen zijn, zijn er stemmen’ verschenen. 

Dit boek werd in opdracht van Weerklank 

geschreven door Paul Custers. Het boek 

bevat 80 interviews met stemmenhoorders, 

onderzoekers en hulpverleners. Paul nam 

samen met dichter Geert Zomer deel aan de 

cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’ bij 

het Steunpunt Stemmen Horen in 

Nijmegen. Bij de cursus maakte Geert een 

prachtig gedicht met de naam ‘De Stem van 

Lisa’. Dit gedicht is terug te vinden in het 

boek ‘Zolang er mensen zijn, zijn er 

stemmen’. Geert droeg het gedicht voor in 

Nijmegen. 

 

 
Muziek door Per Ongeluk 
Sonja en Remon zijn 2 ervaringsdeskundigen van het Zelfregiecentrum in Leiden die zich 

het afgelopen jaar ook veel bezig gehouden hebben met stemmen horen. Na deelname aan 

de cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’ bij het Steunpunt Stemmen Horen in Den Haag, 

hebben ze inmiddels subsidie binnengehaald om een (inmiddels gestarte) 

stemmenhoordersgroep en de cursus in Leiden te gaan draaien. Naast hun werk als 

ervaringsdeskundigen vormen ze samen ook het muzikale duo ‘Per Ongeluk’. Op Wereld 

Stemmenhoordag brachten ze “het betere Nederlandstalige lied” ten gehore op zang en 

akoestische gitaar. Elk lied verwees naar ofwel stemmen horen of gevoelens waar de meeste 

stemmenhoorders zich in kunnen herkennen. 

 

Open Space 
Na de lunch konden de aanwezigen kiezen uit het kijken van de film ‘Healing Voices’ met 

o.a. de Amerikaanse ervaringsdeskundige Oryx Cohen of om met anderen aan de slag te 

gaan met stemmen horen in het kader van Open Space. Bij Open Space kunnen de 

aanwezigen ter plekke zelf bepalen wat en hoe ze met een zelf te kiezen onderwerp aan de 

slag willen gaan. Een deel besloot om ervaringen en tips uit te wisselen in een 

gelegenheids-stemmenhoordergroep. Een andere groep besloot te gaan brainstormen over 

de invulling van het Wereld Congres Stemmen Horen 2018 volgend jaar in Den Haag. 

 

  



Film ‘Healing Voices’ en skypegesprek met Oryx Cohen (VS) 
Zoals gezegd werd de film ‘Healing Voices’ 

ook vertoond. Deze film is afgelopen jaar 

bij het Living Museum in première gegaan. 

Vandaag kon dankzij Rokus Loopik, die de 

rechten voor vertoningen in Nederland 

heeft, de film vertoond worden in 

Nijmegen. De indrukwekkende film laat 

stemmenhoorders uit de VS aan het woord. 

Ze vertelden openhartig over hun 

ervaringen met stemmen en de psychiatrie. 

De film laat zien hoe in Amerika mensen 

besloten om elkaar te gaan helpen, vaak 

buiten de psychiatrie om. Peer-support 

dus. Ook is te zien hoe ten tijde van de 

opnames de stemmenhoorbeweging in 

Amerika van de grond begon te komen. Na de film was er een skype gesprek met Oryx, 

waarbij aanwezigen vragen konden stellen aan Oryx.  

 

Schilderij door Anouar 
Eén van de jongeren die vaak bij DAC Ten Kate komt en die zelf ook bijzondere 

ervaringen heeft meegemaakt, is Anouar. Anouar is ook een begenadigd schilder. 

Speciaal voor de gelegenheid heeft Anouar het indrukwekkende schilderij ‘Hoop en 

Wanhoop’ gemaakt die deze dag geëxposeerd werd. 

 
‘Hoop en Wanhoop’ door Anouar 

 

  



Boek ‘De Magiër: De Memoires van een Dwaas’ en muziek door Vincent Swierstra 
Afgelopen jaar was een bijzonder 

productief jaar voor Vincent Swierstra. Hij 

bracht het boek ‘De Magiër: De Memoires 

van een Dwaas’ uit en daarnaast ging de 

film ‘De Stemmen van Vincent’ in première. 

Daarnaast treedt hij regelmatig op met zijn 

Indiase snaarinstrument de sarangi. Al deze 

dingen leidden onder andere tot een mooi 

artikel in het NRC (zie link beneden). Op 

Wereld Stemmenhoordag presenteerde 

Vincent zijn boek en gaf hij een prachtig 

optreden op de sarangi. Helaas kon de film 

vanwege technische problemen niet 

vertoond worden. Gelukkig kon Vincent 

‘live’ vertellen wat hij heeft meegemaakt: 

Hoe hij tijdens zijn studie antropologie zich 

bezig hield met esoterische onderwerpen, 

zoals hermetica en de I-Tjing. Na verloop 

van tijd begon hij stemmen te horen. Uiteindelijk belandde hij in de psychiatrie. Vincent 

merkte dat de stemmen, die echt vervelend kunnen zijn, juist vriendelijk worden als hij op 

zijn sarangi speelt. Ze moedigen hem dan juist aan. Vincent vertelde dat hij inmiddels het 

plan heeft opgevat om verder te studeren. Hij wil zich binnen de medische antropologie 

gaan richten op bijzondere ervaringen, zoals stemmen horen. 

 

Vlog Marjolein Pieks 
Helaas was Marjolein Pieks, die wel op het programma stond, niet aanwezig. Marjolein is 

dichteres en tot voorkort medewerkster bij het Steunpunt Stemmen Horen in Nijmegen. 

Marjolein hoort al vrijwel haar hele leve stemmen, maar heeft daar op eigen kracht mee 

om kunnen gaan. Ze is er niet voor in de psychiatrie beland. Ze publiceerde later die dag 

een prachtige vlog “geen stemmenhoorder” op Youtube, waarin ze op creatieve wijze laat 

zijn hoe ze van (‘geestelijk gezonde’) stemmenhoorster, ze zichzelf nu beschouwt als een 

‘stemmengeefster’. Ze geeft de wereld om haar heen stemmen, in plaats van dat de wereld 

om haar heen haar stemmen geeft. 

Link naar de vlog van Marjolein: https://youtu.be/aWIKqudMe7A 

 
Terug- en vooruitblik: Van oase tot oceaan 
Terugblikkend was het een geslaagde dag, met ongeveer 50 stemmenhoorders uit heel 

Nederland. Sommigen van hen kunnen goed omgaan met de stemmen, anderen worstelen 

met de stemmen. Sommige praatten er dagelijks over als ervaringsdeskundige en voor 

anderen was dit de eerste keer om open over stemmen met andere stemmenhoorders te 

praten, zoals voor Ilse Groen die over haar indrukken bij Wereld Stemmenhoordag een 

blog schreef op Psychosenet (zie link beneden). Volgend jaar geen landelijke bijeenkomst 

in Nijmegen, maar het Wereld Congres Stemmen Horen in Den Haag. Bij het Steunpunt 

Stemmen Horen maken we wel eens de vergelijking met een oase: We willen het 

https://youtu.be/aWIKqudMe7A


Steunpunt een oase laten zijn voor stemmenhoorders; een plek waar ze kunnen zijn met 

al hun bijzondere ervaringen en hun eigen mening en manieren. Deze Wereld 

Stemmenhoordag was geen oase, maar een zee. Volgend jaar in Den Haag zal het wereld 

congres voor een oceaan zorgen. We hopen je daar te zien. 

Blog Ilse Groen op Psychosenet: www.psychosenet.nl/wereld-stemmenhoordag-terugblik 

 
Thanks-list 
Aan Wereld Stemmenhoordag 2017 hebben onder andere meegewerkt: Coen, Ineke, 

Marjolein, Geert, Meina, Sonja, Hans, Remon, Timon, Erik Z., Loes, Lia, Anouar, Aaron, 

Mark, Patrick, Merel, Vincent, Oryx, Rokus, Erik v.K. en ik. Waarvoor dank! 

http://www.psychosenet.nl/wereld-stemmenhoordag-terugblik

