
Recensie  

 

Vervelend dat ik stotter, maar niets te vertellen hebben is nog veel vervelender. 

Bekende en minder bekende stotteraars over stotteren: interviews en portretten.        

Richard Heeres, 2011, Tekstbureau Teksttalenten, €11,50  ISBN 9789089543189 105 blz; 

www.stotteraars.nl geeft veel inleidende en aanvullende informatie en links naar historische 

You Tube opnamen, deze zijn ook te bereiken via QR-codes / tags in het boek.  

 

De titel is een ferme uitspraak van hoogleraar Maaike Meijer in een van de door 

Neerlandicus Richard Heeres uitgewerkte interviews. Zijn eigen ervaring met stotteren, vanaf 

zijn zevende, wekte zijn belangstelling voor de ervaringen van andere stotteraars. Heeres is 

tekstschrijver / redacteur en brengt stotterende personages helder en boeiend tot leven in 

zeven interviews en zestien korte portretten, vaak geïllustreerd met biografische gegevens 

die het verhaal achter het stotteren extra perspectief geven. 

Aldus bereikt  Richard Heeres zijn doelstellingen: medestotteraars laten delen in hun ups en 

downs tijdens en rondom spreken, maar ook een bron van begrip en inspiratie bieden voor 

hun omgeving, (aankomend) logopedisten en anderen die benieuwd zijn wat er in de 

hoofden van stotteraars omgaat.  

 

De individuele getuigenissen illustreren op een unieke wijze de grillige verschijnselen die 

ernstig en recidiverend stotteren kenmerken: elke persoon beleeft het op zijn/haar eigen 

manier en bewandelt een eigen weg  om het stotteren te ‘temmen’, zoals Danny Djassidin 

het noemt. Evenals de andere geïnterviewden volgde hij diverse therapieën, met allerlei 

therapieën. ‘Het een zette meer zoden aan de dijk dan het ander’.  

 

Sommige verschillen zijn opvallend. De meesten vinden het niet prettig aangevuld te worden 

maar een aantal geeft aan het juist prettig te vinden bij heftige stotters. Het is ook mijn 

mening dat het advies ‘stotteraars niet in de rede te vallen’ vaak te dogmatisch wordt 

gehanteerd. Aanvullen of zelfs in de rede gevallen worden bewerkstelligt bij sommige 

vormen van heftige blokkades het ‘Lee-effect’: het doorbreekt de auditieve feedback 

waardoor het woord er uit schiet en communicatie vlotter verloopt.  

 

Een ander herkenbaar verschil is omgaan met stotteren bij het houden van presentaties. In 

de voorbeelden is dat tussen de regels door te verklaren aan een verschil in spreekangst: 

een goede voorbereiding en de teksten precies weten om door de angst heen te gaan - of 

juist beter spreken door nog niet te weten wat je gaat zeggen. De spreker die het laatste 

benoemt heeft geen spreekangst. 

 

Veel andere verschillen in beleving van stotteren en van behandelmethodes is te verklaren 

door het feit dat er zo veel verschillende types stotteren bestaan. Dat die niet expliciet naar 

voren komen is niet vreemd, het is geen theorieboek. Broddelen komt eenmaal voorbij in het 

portret van Erik Hulzebosch, terwijl bij veel beschrijvingen broddelcomponenten te 

herkennen zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat bij meer dan 50% van de 

http://www.stotteraars.nl/


cliënten een mengvorm bestaat. Bij veel stottertherapeuten was dit al bekend uit klinische 

evidentie in navolging van Weiss. De cliënt met een broddelstotterpatroon is gebaat bij een 

andere aanpak dan de cliënt bij wie deze component ontbreekt, dat verklaart waarom veel 

gerapporteerde ervaringen per methode verschillen.  

 

‘Kom je er ooit helemaal vanaf?’ is een veel in stotterland gestelde vraag. 

In het boek wordt die vraag niet rechtstreeks beantwoord, maar de vele filmpjes die via de 

site Heeres’ site www.stotteraars.nl  te zien zijn bemoedigend: bij veel sprekers zijn de 

restverschijnselen tot ‘normale niet-vloeiendheden’ gereduceerd en nauwelijks meer 

‘stotteren’ te noemen, zeker niet voor een onbekende luisteraar. Veel geïnterviewden geven 

aan dat het probleem nog steeds bestaat maar de restverschijnselen te hebben 

geaccepteerd. Een aantal meldt aan dat de aangeboden spreektechnieken (BOMA,  

Hausdörfer, Del Ferro) veel oefening vergen maar zoveel concentratie kosten dat het hen 

afleidt van de inhoud van het gesprek. Dit verschijnsel is ook bij logopedisten en 

stottertherapeuten bekend . 

 

Er zijn nog wat overeenkomsten te ontdekken in de verhalen. Velen benadrukken dat hun 

groei in vertrouwen in zichzelf, los van het zelfvertrouwen in het spreken, positief heeft 

gewerkt en uiteindelijk ook het spreken heeft verbeterd. Ofwel: spreken zonder je er zorgen 

om te maken, want vechten tegen stotteren werkt meestal averechts.  

In dat verband is het niet vreemd dat relatief weinig vooruitgang wordt gerapporteerd waar 

het over Del Ferro gaat. Het duidelijkst verwoordt Maaike Meijer dat: ‘Accepteren dat je 

stottert is er bij Del Ferro niet bij, de cursusleiders hadden geen enkel mededogen, er 

heerste gewoonweg een militaristisch regime’. Na jaren is ze daar nog steeds 

verontwaardigd over. 

 

De logopedist komt er in het boek niet goed van af. Niet vreemd als je de leeftijd van de 

meeste geïnterviewden in aanmerking neemt. De rapportage betreft herinneringen van 

clienten die ernstig stotterden van zo’n 20 tot 50 jaar geleden, toen er minder bekend was 

over stotteren. Maar ook nu nog heeft niet elke logopedist de ontwikkelingen op het gebied 

van stotteren van de laatste decennia gevolgd, zoals in stotteren gespecialiseerde 

logopedisten. Deze stottertherapeuten stellen een maatwerk behandelplan op nadat 

nauwkeurig het type stotteren en de ernst ervan – verborgen symptomen?- in kaart is 

gebracht.  

Geen van de geïnterviewden geeft aan een stottertherapeut bezocht te hebben. Kennelijk 

zijn de geïnterviewden gerekruteerd uit de niet reguliere methoden. Wel geeft de site een link 

naar de NCRVdocumentaire ‘Als de adem stokt’, waarin de werkwijze van stottertherapeut 

Ilanda de Dood wordt weergegeven.  Stottertherapeuten zijn niet altijd zo zichtbaar…kijk op 

www.stotteren.nl en www.nedverstottertherapie.nl  

 

Coen Winkelman, logopedist / stottertherapeut  
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