
Update november 2022 

Kijk voor het laatste nieuws op www.demosthenes.nl 

Verklaring Recht om te Stotteren 

Het is onaanvaardbaar dat er van mensen die stotteren nog steeds verwacht of zelfs geëist wordt, dat ze vloeiender leren  

spreken, betogen meer dan 70 stotterorganisaties uit verschillende landen in een ‘Declaration of the Right to Stutter’.  

Het internationale gezelschap vroeg dit jaar Wereldstotterdag, 22 oktober, aandacht voor hun ervaring dat zij compleet  

vergeten worden in het beleid voor diversiteit en inclusie en initieerde deze verklaring. 

Wij stotteren. Zo spreken wij nu eenmaal.” Met deze stelling benadrukt het collectief dat het slechts weinigen gegeven is om 

stotteren te ‘overwinnen’. Mensen die chronisch stotteren volgen vaak jaren therapie zonder er vloeiender van te worden.  

Zij moeten zich hun leven lang tegenover docenten, werkgevers en willekeurige anderen verantwoorden voor het feit dat ze 

‘nog steeds stotteren’. Slechtzienden en slechthorenden hoeven zich niet in die mate te excuseren, waarom slechtsprekenden 

dan wel? Dat is de onvrede die schuilgaat achter deze unieke verklaring. Demosthenes is één van de organisaties die deze  

verklaring getekend heeft en heeft hier in de diverse media ook aandacht voor gevraagd, o.a. in Trouw en het NoordHollands 

Dagblad is de verklaring gepubliceerd.  

Declaration of the Right to Stutter 
We, the undersigned, declare that people who stutter should be 

accepted as having a stutter. We may, or may not, choose to find 

support to sound fluent or stutter less. That is our right. It is not 

reasonable to expect or insist that we sound fluent. We stutter. 

That is how we talk. 

In this time of diversity, adjustments are too often not given to 

those who stutter, be it at work, education or using everyday services. The expectation is rather that we should strive to 

‘overcome’ our stutter and speak differently. As individuals we may wish, and even try, to do so. But as a community we refute 

the idea that we all stop stuttering. 

No organization can claim to value equality or diversity unless stuttering voices are permitted and valued. We call upon every 

organization and institution to work with people who stutter to make sure that all of us are given the respect every person de-

serves; and that space is made for us. It is our right to speak as we do. 

Trouw: https://www.trouw.nl/binnenland/stotteraars-aller-landen-eisen-het-recht-om-te-stotteren-op~b6d00dcc  

NoordHollands dagblad: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221021_63408522 

Eén van onze leden, Steven de Jong, heeft van de verklaring een Nederlandse vertaling gemaakt en heeft een stuk geschreven 

over de achtergronden van deze verklaring, lees het op: https://tinyurl.com/stotterverklaringachtergrond  

 

Online Stottercafé voor ouders 

Op donderdagavond 24 november is er van 19:30-21:00 uur weer een online Ouderstottercafé.  

Deze keer met medewerking van Myrna Boumans, stottertherapeut & HSP begeleider. Het thema is 

Hooggevoeligheid en stotteren bij kinderen. Tijdens deze avond staan we stil bij de kenmerken van 

het hooggevoelige kind, op welke manier dit invloed kan hebben op het stotteren en is er ruimte om 

ervaringen te delen met elkaar. 

Ben je ouder van een kind met stotteren en geïnteresseerd, geef je dan op via info@demosthenes.nl 

https://www.trouw.nl/binnenland/stotteraars-aller-landen-eisen-het-recht-om-te-stotteren-op~b6d00dcc
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221021_63408522
https://tinyurl.com/stotterverklaringachtergrond
mailto:info@demosthenes.nl


Verslag Weekend 2022 door Venkatesh 
Wow, what enriching experience that was! Such a beautiful location 
along the coast with good people and fun activities! I thoroughly en-
joyed the weekend and it gave me a sense of self confidence after 
coming back from the meetup! The 2 days were filled with different 
activities like voice of freedom workshop, Taichi at the beach, karao-
ke night, themed painting with some yummy food arranged alongside 
it. Right from accommodations to arrangements for different meals 
to managing time to deciding the location, everything was great. 
Thanks to Tom, Pieter and Joke for all those efforts, I appreciate it.  
See you soon! :)  

Verslag Weekend 2022 door Klara, Samen Klinken 

Vrijdag 30 september stapte ik, bepakt en bezakt met wollen trui, warme sokken en een regenpak, in de auto, op weg van 
Fryslân naar ’s Gravenzande. Als groentje pas bij de vereniging. De weerberichten meldden 100% kans op regen voor het hele 
weekend, dus dat beloofde wat voor de verschillende strandactiviteiten die op de planning stonden! 

Er was een hartelijk welkom van de organisatie Pieter, Tom en Joke in een ruim geschakeld huis op Strandpark Vlugtenburg. 
Daar werden de bedden verdeeld en was ook de BBQ gepland. De hele middag en avond bleven er mensen binnendruppelen 
en waar het zonnetje onze middag nog verwarmde, blies de wind ’s avonds ons BBQ vlees koud. Binnen was er voldoende 
ruimte om alles lekker op te bakken in de keukens en met fijn volle magen begonnen we aan de kennismakingsspelletjes, 
waarna iedereen zijn bed opzocht óf het nog langer gezellig maakte tot in de nachtelijke uurtjes. 

De volgende dag stond het ontbijt klaar in Avavieren, de gemeenschappelijke ruimte van het park. Er kwamen deelnemers 
binnen die voor een dag meededen. Voor zo'n 30 personen maakte stembevrijder Marius Engelbrecht zijn introductie.  
Een beetje onwennig stonden we in een grote kring, waar hij vertelde over ons oergeluid, uit de tijd voordat er taal bestond. 
Bij ons als mensen die stotteren gaat het fout bij de taalafspraken, die in ons hoofd zitten, vertelt hij. Door te oefenen om je 
klanken meer vanuit je buik te laten klinken, zal spreken anders aan gaan voelen. Marius liet zichzelf klinken, wat na een poos-
je zo aanstekelijk werkte, dat we ons als groep ook goed lieten horen. We werkten samen aan het verwelkomen van onze ang-
sten en daarbij ook het welkom heten van ons stotteren. Door samen flink door te gaan met klinken, lukte het mij uiteindelijk 
mijn stotteren een stuk lichter te laten voelen. Een zeer waardevolle workshop voor ons allemaal, waarmee we thuis verder 
kunnen aan de hand van een korte dagelijkse oefening. 

Na de lunch, met heerlijke thuisgemaakte tomatensoep van Joke, was er eigen tijd. Er wer-
den dutjes gedaan, biertjes op het terras gedronken en wandelingen gemaakt. Om 16.00 
uur verzamelden we op het strand, waar het weer nog steeds goed  
genoeg was voor een introductie in Tai Chi door Joke. Vloeiend bewegen op het strand, 
met de wind door onze haren, het deed ons allemaal goed. De liefhebber eindigde op blote 
voeten die ook nog even het water in liepen. 

In Avavieren mochten we met elkaar met het ons van huis meegebrachte voorwerp een 
klein museum bouwen op een grote tafel. Het 
diner stond voor ons klaar in Eetcafé Zout waar, 

zoals Jeffrey heel treffend beschreef, de porties niet echt representatief waren voor 
wat een gemiddeld mens kan verteren. De gezelligheid zetten we voort in Avavieren, 
waar we een karaoke avond tegemoet gingen. Ramses Shaffy en Liesbeth List,  
Bon Jovi, Marco Borsato, er kwamen heel wat pareltjes voorbij. Fred waagde zich 
zelfs aan de knettermoeilijke Scatman John en als klapper sloten we af met een heuse 
polonaise op Wepa!!Ricky Martin, vertolkt door Jeffrey. 

Zondagochtend stonden al vroeg de mensen van Flitz-events klaar om een schilders workshop te geven. In drie groepjes mocht 
ieder met zn eigen schilderij een geheel vormen met elkaar, aan de hand van ons weekendthema ‘Samen Klinken’. Er was een 
groepsster, een kronkelende weg en een horizon, die na afloop werden gepresenteerd. 

In strandpaviljoen Elements Beach klonken we samen onze glazen en onze verse 
shared lunch werd geserveerd. Met de herfstzon op onze gelukkige gezichten liepen 
we nog één keer terug naar Avavieren, waar Joke ons meenam in een intense klank-
schalen mediatie. We mochten elkaar overladen met complimenten, waarna het 
weekend werd afgesloten.  

Een select gezelschap bleef nog één nachtje slapen en is de zee nog ingedoken de 
volgende ochtend. Thuis, bij het zien van die beelden beloofde ik mezelf plechtig het 
volgende weekend ook helemaal tot het einde mee te maken. Want wat deed het 
me goed, samenzijn met andere mensen die net als ik ook stotteren. Ze hebben me 
allemaal uitgedaagd, geïnspireerd, verwarmd en een hele bult energie gegeven.  
Diepe buiging voor ons samen. 
 



Verslag onderdeel Weekend 2022 door Jeffrey 

Tijdens het verenigingsweekend vroegen we alle deelnemers van de wandeling 
op de zaterdagmiddag iets mee te nemen. Iets uit de natuur dat voor hen sym-
bool stond voor iets en Jeffrey schreef er deze prachtige bijdrage over.  

De schelpen staan symbool voor mijn groei als mens. De eerste schelp is bijna 
volledig dicht en staat voor de onzekere, teruggetrokken jonge puber die niet 
durfde te praten, terwijl hij zo graag met iedereen in contact wilde treden.  
Dit deed hij echter nooit vanwege het stotteren. Het stotteren was hem de baas. 

Gaandeweg zie je de schelpen groeien en zichzelf meer openstellen voor sociaal 
contact. Voor een bijzonder groot deel is dit aan jullie te danken. Wanneer perso-
nen die stotteren bij elkaar zijn, ontstaat er voor mij een connectie op een dieper 
niveau. We begrijpen elkaar. Vanuit deze basis kun je groeien als mens. Je bent in 
een omgeving waarin je onvoorwaardelijk jezelf kunt zijn en mensen jou zien en 
nemen zoals je bent. Je leert dat stotteren oké is. Het zelfvertrouwen groeit. Je 
durft meer van jezelf te laten zien. Je geeft  mensen daarmee ook de kans om jou 

te leren kennen zoals je echt bent. Dan blijk ik best wel een coole gast te zijn  .  

Ik heb ook leren genieten van sociaal contact en aanraking. Ik vond dit verschrikkelijk. Hield iedereen op afstand. Nu vind ik het 
fijn om een knuffel geven en te krijgen. De meest pure vorm van contact, wat niet benaderd kan worden door taal alleen.  
Woorden schieten soms echt te kort. 

De laatste grote schelp is waar ik in de toekomst graag naar toe wil werken. Ik ben goed onderweg. Ik vind mezelf goed zoals ik 
ben, maar in mijn dagelijks leven bij personen die niet stotteren zit er nog een rem op. Deze verdwijnt echter wanneer ik bij  

jullie ben en op het podium sta natuurlijk  .  

Eigenlijk weten jullie alleen wie ik echt ben. Nu is het tijd dat de rest ook mijn stem te horen krijgt. Ik/wij zijn het waard. 

StotterFestival in Utrecht 
Op Wereldstotterdag 22 oktober organiseerde Demosthenes voor de eerste keer een 

StotterFestival. Met meer dan 75 deelnemers en 15 workshops was het een zeer ge-

slaagd evenement. De workshops waren heel divers, maar werden allemaal gegeven 

door mensen die zelf stotteren.  

Enkele voorbeelden van workshops waren: "Stotteren en wetenschap", "Dodo, een  

kinderboek over een jongen 

die stottert " , "Stotteren en 

werk" , "Mindful omgaan met 

stotteren" , "Stotteren positief inzetten in je leven" en "Flow of vloei-

endheid" en ook waren er verschillende muzikale optredens.   

 

Ook Hart van Nederland was die dag aanwezig, en heeft er een mooi 

item over gemaakt, dat nog terug te kijken is via: https://www.kijk.nl/

programmas/hart-van-nederland-late-editie/8Zif7iYDj5Q  

 

 

Uit de evaluatie blijkt een hoge waardering voor de sfeer en het 

ontmoeten van andere mensen die stotteren. Veel deelnemers 

waren ook voor het eerst op een bijeenkomst met andere  

mensen die stotteren en gaven aan dat het zeker niet de laatste 

keer zal zijn.  

We gaan in de toekomst dus zeker nog meer van dit soort mooie 

evenementen organiseren vanuit Demosthenes!  

 

https://www.kijk.nl/programmas/hart-van-nederland-late-editie/8Zif7iYDj5Q
https://www.kijk.nl/programmas/hart-van-nederland-late-editie/8Zif7iYDj5Q


Aankondiging online stottercafé's 

Maandelijks wordt er vanuit de vereniging een online stottercafé  

georganiseerd, waarbij in een veilige en gemoedelijke (online) omgeving 

gesproken kan worden over van alles dat met stotteren te maken heeft. 

De thema’s en data van bijeenkomst worden aangekondigd in de Online Stottercafé WhatsApp-groep.  

Wil je ook graag eens een online stottercafé bijwonen of in de Stottercafé WhatsAppgroep, stuur dan een e-mail aan:  

voorzitter@demosthenes.nl o.v.v. deelname Stottercafé.  

Internationale Jongerenuitwisseling Lemele 

Van 25 juli t/m 2 augustus vond in Lemele een uitwisseling plaats voor ruim 40 jongeren tussen 20 en 30 jaar uit acht verschil-

lende landen die allemaal stotteren. Meer dan een week lang dompelden de deelnemers zich onder in de wereld van 

‘Storytelling’, en vertelden aan het eind van de week hun eigen verhaal voor de grote groep. Ook waren er diverse creatieve, 

inspirerende en actieve workshops, deels in de prachtige natuurlijke omgeving.  

Voor velen van de deelnemers was de internationale ontmoeting met jongeren uit zoveel verschillende landen die allemaal 

stotteren een onvergetelijke ervaring. Een van deze deelnemer is Gabriele uit Italië: Misschien was deze Erasmus+ jongerenuit-

wisseling wel de beste ervaring die ik ooit heb gehad. Ik had nog nooit eerder dit gevoel van vrijheid gevoeld, van spreken zonder 

schaamte of angst om te stotteren; ik ontmoette ongelofelijk lieve, grappige, inspirerende mensen die me die week hielpen.  

Ik vond mijn ware ik, de persoon onder het masker van "negatieve emoties" (ik verraste zelfs mezelf, ik gaf een toespraak voor 

48 mensen!). Ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans en de wetenschap dat er op deze planeet een plek voor stotteraars als 

deze bestaat, maakt me echt gelukkig. Ik zal deze 

ervaring en alle gemaakte herinneringen in mijn 

hart meedragen. 

Meer ervaringen van deelnemers zijn (in het Engels) 

terug te lezen op de website van stamily.org 

(zoek op Erasmus+ YE). 

Een mooie indruk geeft ook dit filmpje dat door  

Willemijn Bolks, één van de Nederlandse  

deelnemers is samengesteld:  

https://tinyurl.com/YELemele2022  

Verslag Frisbeegolf 17 september door Tom 

Op 17 september zijn we met een sportief clubje gaan frisbee golfen in het Stadbos013 bij Tilburg! 

Een hele leuke activiteit om eens uit te proberen. We zijn de middag gestart met een drankje in een 

restaurant, een gezellige en ontspannen start en een mooi momentje om alvast even bij te praten 

met degenen die er waren. Daarna door met de Frisbees naar het bos, waar we onze groep in tweeën 

deelden. Het is in het begin even zoeken naar de juiste manier van werpen, maar al gauw vlogen de 

frisbees in mooie lijnen op de baskets af. Na het afronden van het parcours en uitroepen van  

Venkatesh tot onze beste frisbeewerper zijn we doorgegaan naar een goed tapas restaurant.  

Een erg gezellige en smakelijke afsluiter van een geslaagde dag! 

Mededeling Belgroepje 

Na ons erg gezellig verenigingsweekend hebben we met een paar enthousiaste leden een belgroepje opgericht. Om elkaar te 

blijven spreken naast de nog vele enthousiaste appjes in de WhatsApp groep. Ik vind het zelf erg leuk om zo eens of twee keer in 

de week op een avond even een half uurtje te bellen met iemand uit het groepje, bij te praten en elkaar weer even te horen. 

Vind jij het ook leuk om deel te nemen aan dit groepje, laat het weten! Je bent van harte welkom in de groep.  

Groetjes, Tom (communicatie@demosthenes.nl) 

mailto:voorzitter@demosthenes.nl
https://tinyurl.com/YELemele2022


Verslag Online StotterCafé 9 september 

Een erg gezellige editie van ons Online StotterCafé met Dave als onze gastheer! Dave, grote dank voor jouw enthousiasme en 

het schrijven van het onderstaand verslagje!  

"Als 53-jarige Nederlander, woonachtig in het buitenland, associeer ik een café met “bruin”, 

“bier”, “gezellig” en “Vader Abraham”. Dat laatste mag, want ik ben 50+   

Vrijdag 9 september waren bovenstaande karakteristieken, virtueel, allemaal aanwezig in het 

online StotterCafé. Gewoon, wat mensen bij elkaar, lachen, en goede gesprekken. Met een 

leuke groep gezellig van gedachten wisselen over podcasts, stotteren op ons werk, in het per-

soonlijke leven. “Ik weet, er is geen dichter aan mij verloren gegaan. Maar voor een lach en een 

traan wil ik alleen maar zeggen, schuif eens aan!”. 

Tot ziens bij een volgend StotterCafé   Dave van Burik (alias Pierre Kartner) 

Global StammaFest Liverpool 

Van 24 t/m 28 augustus vond in het Britse Liverpool het Wereldstottercongres plaats met bijna 300 mensen uit tientallen  

verschillende landen. Ook een tiental deelnemers uit Nederland had zich bij dit gezelschap aangesloten. Eén van die deelnemers 

was Gijs Jonker, ook een lid van Demosthenes.  

Hieronder een gedeelte van zijn verslag, dat ook terug te lezen is op de website (https://demosthenes.nl/wereldcongres-2022/). 

Eind oktober was er weer een wereldcongres voor mensen die stotteren. De British Stammering Association STAMMA was dit 

keer de host voor het wereldcongres van de International Stuttering Association (ISA), en gecombineerd met hun eigen confe-

rentie is dit STAMMAFest Global 2022 geworden (www.stammafest.org). Deze editie werd gehouden in Liverpool, besloeg vier 

dagen en werd voorafgegaan door een avond-receptie. 

Problemen op Schiphol door personeelstekorten en daardoor enorme wachtrijen maakten de reis op voorhand spannender dan 

gewoonlijk. Alternatieven (trein, (nacht)boot, eigen vervoer) bleken veel meer tijd te kosten en al snel drie keer duurder, dus in 

nog geen anderhalf uur vliegen was een voor de hand liggende keuze. Toen wist ik trouwens nog niet dat er in Engeland ook 

treinstakingen waren. Achteraf viel het reizen gelukkig allemaal reuze mee. En het was leuk om te merken dat er drie andere 

congresgangers uit de bus vliegveld-stadscentrum stapten, dat schept meteen al een band. 

Na het (Engelse) ontbijt waren er dagelijks eerst plenaire 

sessies die aansloten op de vier thema's van het congres: 

Community - Our Stammering Tribe 

Culture - Is There Beauty in Stammering? 

Work and Education - We Work: The Benefits of a Network 

Change and Empowerment - How Do We Create a Better 

World? 

Naast presentaties en workshops was er nog meer georga-

niseerd. We hebben een tour door Liverpool gehad waar-

van de nadruk op de Beatles lag en waarover heel leuk ver-

teld werd. Er was een fish & chips avond met een pub quiz, 

en een andere avond was er street food waarna er een 

band optrad en men tot laat kon dansen. 

Verder was het mooi om te zien dat velen de kans grepen om bij de 'open mic' een flink publiek toe te spreken. 

Alle dagen was het gelukkig mooi weer, maar het zijn naast het entertainment, de presentaties en workshops, vooral de vele 

ontmoetingen die bijdragen aan een heel bijzondere ervaring als dit wereldcongres. 

Gijs Jonker 

 

Kijk ook dit filmpje met enkele ervaringen van de Nederlande deelnemers tijdens het congres:  

https://tinyurl.com/StammaFestLiverpool  

 

https://demosthenes.nl/wereldcongres-2022/
https://tinyurl.com/StammaFestLiverpool


Nordic Meeting 

Een paar jaar geleden hoorde ik voor het eerst over de Nordic Seminars. Helaas werd het vanwege de pandemie een paar keer  

uitgesteld, maar dit jaar had ik eindelijk de kans om mijn eerste Nordic Seminar bij te wonen. De positieve verhalen die ik vooraf  

had gehoord bleken waar te zijn, want ik had een geweldig weekend met veel leuke nieuwe (en bekende) mensen in een  

stotterbubbel. 

De Nordic Seminar was dit jaar in Tuusula in Finland (iets ten noorden van Helsinki). Er was een fijne afwisseling tussen work-

shops en sociale/ontspannende evenementen, met meer gewicht op het sociale aspect. Zo was er een praatje van een weten-

schapster die onderzoek doet naar stotteren, wat een interessante discussie over stotteren en acceptatie opleverde. Natuurlijk 

ben je niet in Finland geweest als je niet in een sauna bent geweest en daarna in een meer hebt gezwommen om af te koelen, 

dus ik was erg blij dat dit een groot onderdeel was van het zaterdagmiddagprogramma. We zijn ook gaan roeien op een meer in 

een boot die veel weg had van een typische Vikingboot. Aangezien dit voor velen van ons de eerste keer was, leverde dit veel 

hilariteit op. Er was daarnaast ook tijd om je eigen gang te gaan, waardoor spontane activiteit ook ontstonden, zoals een potje 

voetbal op een veldje in de buurt. Soms hoor je wel eens dat hoe Noordelijker je gaat, hoe slechter het eten wordt, maar de orga-

nisatie van de Nordic Seminar bewees het tegendeel. 

Voor mij persoonlijk was het ook heel bijzonder dat mijn 

zus ook langs kwam. Zij woont in Stockholm, dus voor 

haar was Helsinki naast de deur. Ze stottert zelf niet, 

maar voelde zich wel net zo thuis tussen alle mensen die 

stotteren als ik. 

Het was een geslaagd weekend en ik kijk uit naar de  

volgende Nordic Seminar volgend jaar in Noorwegen. 

Jurjen de Jong 

 

 

Uitnodiging voor enquête handboek stotteren 

Demosthenes doet samen met de stotterverenigingen van Estland, IJsland en Italië samen in een Europees project om een handboek 

te maken en een platform te creëren om volwassenen die stotteren te ondersteunen bij allerlei onderwerpen. Dit project heet 

‘Stuttering is beautiful 2’.  

We willen jullie van harte uitnodigen om een korte enquête in te vullen met daarin enkele vragen over verschillende  onderwerpen 

voor jou die belangrijk zijn als het gaat om stotteren.  

De enquête is in te vullen via: https://tinyurl.com/SIB2questionnaire en kost slechts enkele minuten.  

Stotteren, van beperking naar kracht 

Dave van Burik heeft een aantal gastcollege’s gegeven op Hoge School Utrecht.  

Hij heeft tijdens deze colleges de volgende onderwerpen behandeld: 

Wat is Stotteren?, Sociaalwetenschappelijke inzichten, Overeenkomsten en verschil-

len met andere communicatieve beperkingen, Hoe voelt stotteren? (Een oefening 

voor de dapperen), Actuele en structurele impact op persoon en omgeving, Re-

framing: van kwetsbaar naar kracht, Wat niet, en wat wel te doen en leren en profi-

teren van mensen die stotteren. 

 

Tijdens de colleges waren er mooie interacties, oefeningen met soms verassende uitkomsten, persoonlijke verhalen, prikkelende 

en praktische vragen. 

Verder was er een link naar de studies, door de aanwezige docenten, een link naar therapie en meer, door Anja van der Vlist en 

een link naar de dagelijkse strijd en overwinningen, door Dave. 

De feedback over de gastcolleges was positief over zowel de inhoud als de vorm. 

 

Een kijkje in de inhoud: https://youtu.be/pt3O4eep68o (Engels) 

https://tinyurl.com/SIB2questionnaire
https://youtu.be/pt3O4eep68o

