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EXPERIMENT
A-A-A-Alstublieft
Stotteren is een complexe handicap die niet alleen bestaat uit lichamelijke symptomen, maar ook uit tal van
psychische spanningen, angsten, en frustraties.
Het afgelopen jaar hebben in verschillende landelijke dagbladen advertenties gestaan, waarin de Stichting tot
Voorlichting over Stotteren (SVS) mensen oproept stotteraars tijdens een gesprek ter wille te zijn; daarbij adviseert de
SVS hoe dit het beste kan gebeuren. In dit experiment worden reacties van de 'luisteraar' via een eenvoudig
rollenspel uitgelokt en de resultaten vanuit een psychologisch standpunt verklaard.

Materiaal:

Geen materiaal nodig.

Personen:

U zult zich in de rol van, een stotteraar moeten inleven, en om te 'leren' stotteren kunt u gebruik maken van langzame
klankherhalingen (het langzaam herhalen van een klank van het uit te spreken woord, als in: k.k.kapitein of
kapi.t.t.tein), en lettergreep-herhalingen (het langzaam herhalen van een lettergreep van het uit te spreken woord, als
in: ka.ka.kapitein) De 'luisteraar' mag iemand zijn die u goed kent. Herhaal zo mogelijk het experiment met andere
'luisteraars'.

Proef:

Voorkom dat uw proefpersoon begrijpt waarvoor het proefje dient. Vraag de ander of deze wil meedoen aan een
psychologisch experiment, waarin u onderzoékt met welk gemak mensen een dialoog kunnen improviseren. Zeg
voorafgaand aan de dialoog niets over het feit dat u gaat stotteren! Houd tijdens het gesprek vooral de verbale
reacties van uw tegenspeler goed in de gaten en uw eigen gevoelsreacties daar weer op.
De dialoog speelt zich bijvoorbeeld af tussen iemand die een treinkaartje voor een enkele reis naar Alkmaar wil kopen
(uzelf) en een kaartjesverkoper aan een loket (de ander)

Resultaat:

Het gesprek tussen de klant en de kaartverkoper (cursief) zou als volgt kunnen verlopen:
Goede, morgen, ik ik wil graag een kaartje…..
Waarheen?
Ik wil naar A- A- A- ….
Amsterdam?
Alkmaar
Enkele reis of retour? .
En- en- en- …
Enkels reis!
Ja,
Dat is, dat is dan veertien gulden
A-A-AAlkmaar toch?!
A.Istublieft.

In deze dialoog is opvallend dat de kaartjesverkoper steeds de haperend uitgesproken woorden van de stotteraar
aanvult. Maar ook dat hij zelf op den duur (in zijn voorlaatste zin) een lichte weifeling vertoont,

Verklaring:

Uit het welbekende feit dat een luisteraar de woorden van een stotteraar aanvult, kan worden afgeleid dat de eerste
zich door het stotteren van de ander ongemakkelijk voelt. (Ook voor de stotteraar heeft dit allerlei consequenties,
maar daar gaan wij in dit experiment niet op in) Maar waarom valt de luisteraar de stotteraar in de rede? Om hem te
helpen? Uit ongeduld? Dus met bewuste motieven? .

De zogenaamde theorie van de interactie synchronie stelt dat mensen in hun sociale interacties (onwillekeurig) hun
gedragsritmes op elkaar afstemmen, synchroniseren. Gesprekspartners die een adequate synchronie vertonen,
voelen zich gemakkelijke en prettiger dan gesprekspartners die niet of heel weinig synchroniseren. Asynchronie zou
aanleiding geven tot verhoogde emotionaliteit en onrust.
De verkoper in het experiment weet zich niet goed raad met het spreektempo van de stotteraar. Dat hij hem aanvult,
kan gezien worden als een poging om het tempo van de stotteraar synchroon te krijgen met zijn eigen tempo. Omdat
dat niet lukt, leidt dit ertoe dat hijzelf - in zijn voorlaatste zin - ook licht gaat 'stotteren' (zoals bij sommige
gesprekspartners van stotteraars wel gebeurt)

Toepassing:

De SVS adviseert gesprekspartners van stotteraars deze laatsten uit te laten spreken omdat stotteraars de hun
geboden 'hulp' als pijnlijk ervaren. Dat heeft u zelf in het experiment kunnen ondervinden. Dat bezwaar heeft natuurlijk
hoogste prioriteit. Het laten uitspreken zonder zelf mee te gaan stotteren is volgens de bovenstaande theorie een
dilemma. Het advies lijkt dan ook niet zo eenvoudig uitvoerbaar als wordt verondersteld, want de luisteraar voelt zich
ongemakkelijk als hij de stotteraar uit moet laten spreken. Dat gaat in tegen zijn natuurlijke neiging tot synchronisatie.
En vanuit dat ongemak gaat hij zelf stotteren.

