
De paradox van het stotteren 

Frustratie, angst, eenzaamheid en onzekerheid zijn emoties die 

passen bij het stotteren. Daarentegen passen ook de 

karaktertrekken bescheidenheid, nadenkend en een luisterend oor 

zijn bij het stotteren. Deze twee segmenten staan tegenover elkaar 

in hetzelfde spectrum. De ene heeft een negatieve associatie en de 

andere heeft een positieve betekenis. Deze trekken zijn niet 

wederzijds uitsluitend (ik kan best rationeel zijn en mij toch 

eenzaam voelen) of te generaliseren naar alle situaties (bij mijn 

moeder ben ik minder angstig dan bij onbekenden), maar zijn 

fluïde en veranderen met de sociale context of tijd mee.  

Het stotteren heeft mij dingen ontnomen en het heeft mij tegengehouden bij bepaalde 

ontwikkelingen. Zo vind ik het zeer lastig om op vrouwen af te stappen (vooral tijdens het 

uitgaan) en dit heeft ongetwijfeld ervoor gezorgd dat ik kansen heb gemist. Tevens maak ik niet 

snel contact met andere studiegenoten, omdat ik het lastig vind een gesprek met ze aan te 

gaan. Het opvallende aan het niet durven aanspreken van klasgenoten rechtvaardig ik door 

tegen mijzelf te zeggen dat ik op school ben om te studeren en niet om te praten. Maar het 

resultaat van mijn gedrag is dat mijn netwerk beperkt blijft tot een aantal vrienden die ik al van 

vroegs af aan ken zonder echt nieuwe vrienden te maken (of dit slecht is, valt buiten deze 

anekdote).  

Hier tegenover staat dat ik ook veel heb geleerd van het stotteren en ik ben geworden tot de 

mens die ik nu ben (en daar ben ik eigenlijk wel verdomd blij mee). Mijn beste vriend vroeg ooit 

aan mij of ik een ander persoon zou zijn als ik nooit zou hebben gestotterd. Ik gaf een 

bevestigend antwoord en zei dat ik waarschijnlijk een minder fijn persoon was om mee om te 

gaan. Ik zou denk ik ongeduldiger, dominanter, betweteriger zijn en ik zou minder goed 

luisteren naar anderen om mij heen. Stotteren heeft mij geleerd om te reflecteren op mijn 

eigen gedrag, op mijn perceptie van mijn gedrag en op mijn emoties en gevoelens. Stotteren 

toont mij mijn sterke kanten (doorzettingsvermogen; doorgaan met het oplossen van mijn 

probleem) en mijn zwakke kanten (angstig in sociale situaties).  

Kortom, stotteren beperkt en belemmert mij in het leven, maar stotteren ontwikkelt mij ook in 

het leven tot wie ik ben. Het ‘schijnbare’ aan de tegenstelling ligt aan waar ik de nadruk op leg. 

Leg ik de nadruk op het negatieve of positieve segment van het stotteren. Soms voelt het niet 

als een tegenstelling, maar leg ik een eenzijdige nadruk op het negatieve van stotteren. Dit 

zorgt ervoor dat het soms helemaal niet op een tegenstelling lijkt.  Dat is de paradox van het 

stotteren. 
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