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Wat veel mensen die je alleen  
horen zingen niet weten: jij stottert.  
Heb je dat altijd al gedaan? 
‘Voor zover ik weet had ik het in het begin 
niet. Maar het zit wel in de familie: mijn ou-
dere broer had het ook, vanaf toen hij begon 
te praten. Toen ik vijf was en hij zes of zeven, 
deed ik hem altijd na. Ineens had ik het ook.’

Je deed hem na? Om te pesten 
bedoel je?
‘Ja. Maar toen was ik heel jong en heel naar. 
De grap is nu wel dat hij het inmiddels niet 
meer heeft en ik dus nog wel.’

Heb je er weleens iets aan proberen 
te doen?
‘Jawel, jawel. En ik heb ook wel een praat-
techniek geleerd waarmee het beter gaat. Vol-
gens mij heeft het te maken met ademhaling. 
Bij zingen heb ik er nog nooit last van gehad.’

Da’s best apart: als je zingt haper  
je niet en als je praat wel?
‘Ja, precies. Als je zingt heb je een bepaalde 
flow. Zo kun je ook wel een beetje gaan praten 
(Sanne laat dat horen en dan stottert ze inder-
daad niet – red.). Dat heb ik wel gedaan, maar 
dat vind ik echt heel stom (praat op een soort 
rare melodie). Als ik de hele dag zó tegen jou 
ga praten, weet je, hoef ik niet te stotteren. 
Maar dat is gewoon nu al irritant.’

Vind je het niet nóg irritanter om te 
stotteren?
‘Nee, want het valt ook best mee. Thuis en bij 
mijn vrienden stotter ik wel wat, maar niet 
heel veel. Als ik met mensen praat die ik niet 
goed ken, en ik zit zoals nu ook nog in de trein 
waar iedereen mee kan luisteren, dan voel ik 
een bepaalde druk. En daardoor wordt het 
stotteren erger. Maar dat maakt me eigenlijk 
geen zak uit. Het gaat toch best redelijk?’

Sanne Hans, oftewel 

Miss Montreal, ken je van 

haar hit ‘Just A Flirt’ en 

de Slankie-reclames. Ze 

zingt te gek maar praten 

is moeilijker: ze stottert 

namelijk nogal. Maar daar 

heeft Sanne zelf dus echt 

geen problemen mee. 

Miss  
Montreal  

zingt 
makkelijker 

dan ze  
praat Ja

ik stotter,
nou en?
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PasPoort 
Miss Montreal
echte naam: sanne Hans
leeftijd: 24
Geboren op: 22 september 
1984
Komt uit: enschede
singles: Just a Flirt (haar 
grootste hit!),  this is My 
life, seven Friends
album: Miss Montreal
eerste doorbraak: reclame-
spotjes voor slankie smeer-
kaas. sanne zong daarin als 
‘stoere blonde meid’ en 
speelde gitaar.
Daarna: door die spotjes 
viel ze op bij 3FM en 
belandde ze op tv in De 
Wereld Draait Door. 
Fun fact: voordat ze solo 
verder ging, zat sanne 
zo’n tien jaar in een 
meidengroep, Ysis. 
Fun fact 2: de naam Miss 
Montreal betekent niks spe-
ciaals. ‘ik was op zoek naar 
een stoere naam, want ik 
wilde rocknummers gaan 
spelen’, aldus sanne. 
‘Montreal vond ik in een 
rijmwoordenboek.’
en verder: kom je sanne 
deze zomer overal tegen: ze 
staat op héél veel festivals, 
waaronder lowlands, en 
zelfs in het voorprogramma 
van Coldplay in september!
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Ja hoor. Weet je trouwens waardoor 
het komt dat je stottert? 
‘Misschien een stomme vergelijking, maar 
ik vind het net zoiets als dat de een blond is 
en de ander bruin haar heeft. Dat heb je 
gewoon. Ik weet het dus niet, maar wat ik 
hoor is dat wij een hersenhelft hebben die 
wat minder werkt qua taal. Vandaar ook die 
andere ademhaling. Of zo. ’

Leuk dat je het hebt over ‘wij’…
‘Ja, wij heel talentvolle stotteraars, haha. Ik 
en al mijn vrienden.’

Vind je dat het bij je hoort?
‘Ja. En dat heb ik niet nu pas hoor, maar al 
jaren. Ik zou het raar vinden als ik opeens 
stottervrij ging praten: dat past niet. En het is 
ook weleens handig: jongens vinden het vaak 
heel lief. Dus ik gebruik het ook wel.’

Ben je er weleens mee gepest?
‘Ook wel; op school, in de brugklas. Niet zo 
heel erg, hoor. Dan gingen ze me nadoen. 
Dat doen ze nu nog weleens, omdat ze het 
niet begrijpen. Nu weten veel mensen dat ik 
stotter en dat is wel fijn. Dan hoeven ze niet 
meer raar naar me te kijken.’

Doen ze dat?
‘Ja, soms wel. Maar dat heb ik zelf ook. Als ik 
praat met iemand die stottert, weet ik ook niet 
waar ik moet kijken. Ik vind dat zo raar! Dan 
denk ik: praat ik ook zo?’

Hoe wil je dat mensen met je  
omgaan? Wij hebben bijvoorbeeld 
altijd begrepen dat je bij stotteraars 
geen woorden of zinnen voor ze af 
moet maken.
‘Oh, dat vind ik onzin. Ik ben best lui, dus ik 
vind dat juist fijn. Als ik maar blijf steken op 
een woord en jij weet allang wat ik wil zeggen, 
is het toch van de zotte als je mij nog vijf 
minuten door laat haperen? Hallo, help me 
dan even. Maar dat is wel voor iedereen 
anders natuurlijk.’ 

Heb jij bij andere stotteraars  
ook de neiging om hun woorden  
af te maken?
‘Ja, ik erger me er ook heel erg aan als andere 
mensen op woorden haperen, haha. Dan denk 
ik: nou, kom op man! Even stoppen, opnieuw 
ademhalen… Eigenlijk is dat heel erg.’

Heb je je, vooral toen je ermee  
gepest werd, ooit geschaamd  
voor je stotteren?
‘Nee man, tuurlijk niet. Ik dacht meteen al: 
rot op. Maar ik vond voorleesbeurten wel 
moeilijk. Dat ging helemaal niet goed natuur-
lijk en na een tijdje gaan ze je maar overslaan. 
Dat vond ik ook weer niet helemaal eerlijk, 
want ik wilde het wel proberen. Daar heb ik 
lang niets van gezegd, maar uiteindelijk wel.’

Hield je in gezelschap van vrienden of 
klasgenoten zo veel mogelijk je mond 
omdat je niet uit je woorden kwam? 
‘Bij vrienden niet, maar op school wel. Dan 
werd er een vraag gesteld, niemand die het 
antwoord wist. Als ik het dan wel wist hield ik 
me vaak toch maar stil, omdat ik dacht: dat 
duurt weer zo lang, laat maar. Maar zo liet ik 
ook niet zien dat ik het wel wist. Later ging ik 
dat dus wel doen.’

Wat is het grootste misverstand  
over mensen die stotteren?
‘Dat ze dom zijn. Vaak zijn we, vind ik, zelfs 
wat intelligenter dan onze medemensen. 
Hahaha!’

Heb je tips voor stotteraars die 
worden gepest?
‘Trek je er niks van aan. En weet dat het geen 
handicap is, het praten duurt alleen iets lan-
ger. En als je er echt iets aan wil doen, zijn er 
genoeg anti-stottertrainingen. Dat helpt ook 
echt. Al moet je het wel bijhouden. Wat ik dus 
niet doe, moet ik bekennen.’

     ‘Jongens vinden  
   dat hakkelen 
       vaak juist lief’


