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senstam. Daardoor praat je sneller
dan dat je je gedachten kunt orde-
nen. Dat maakt het lastig op een lo-
gische manier te vertellen wat je wil
zeggen.”

De aandoening is aangeboren en
vaak verwant aan adhd. ,,Maar in
plaats van dat je snel je punt maakt,
ben je voor je omgeving een vertra-
gende factor.” Niet omdat mensen je
uit beleefdheid laten uitpraten, zo-
als bij stotteren. ,,Bij broddelen is
het probleem dat het langer duurt
voordat anderen weten wat je eigen-
lijk wil gaan zeggen.”

Frank Hermans

Nijmegen

D
enk aan Erben Wenne-
mars en Splinter Cha-
bot. Dan weet je onge-
veer hoe Nijmegenaar
Rutger Wilhelm praat.

Als een spraakwaterval, maar dan
stroomt het water soms wat hortend
en stotend. Hij neemt onvoorspel-
bare tussensprintjes. Struikelt over
woorden. Wisselt tempoversnellin-
gen af met stopwoordjes: ,,Eh.”

Het klinkt op het eerste gehoor als
onstuitbaar enthousiasme. Maar het
is helaas meteen ook een serieuze
spraakhandicap. Die bepaald niet
zeldzaam is. ,,Nog eens 150.000 Ne-
derlanders kampen ermee. Het is het
broertje van stotteren: broddelen.” 

Wees gerust, u verkeert in goed ge-
zelschap als u nog nooit hiervan
heeft gehoord. Wilhelm (44), be-
stuurslid van de Nederlandse stotter-
vereniging Demosthenes en de Inter-
national Stuttering Association
(ISA), kwam er zelf ook pas tien jaar
geleden achter. ,,Tot mijn 34ste dacht
ik dat ik stotterde. Omdat er geen
duidelijke definitie voor broddelen
was, kon er nooit een goede diagnose
worden gesteld. Zelfs logopedisten
wisten lange tijd niet wat ze ermee
aan moesten.”

Onbekendheid in de samenleving
is nog steeds een probleem. Hoogste
tijd, vindt Wilhelm, om de strijd aan
te binden. Te snel voor woorden is de
titel van zijn boek waarmee hij de
wapens opneemt tegen die oceaan
van onwetendheid. Het is een docu-
ment dat lezers vlotjes inzicht geeft
in wat broddelen precies is; hoe je er-
mee kunt dealen; en waarin het ver-
schilt van stotteren.

Waarom dat laatste belangrijk is
om te weten? ,,Voor mij was het een
openbaring. Ik heb tussen mijn 10de
en 34ste een paar stottertherapieën
gevolgd, maar zonder resultaat. Met
de diagnose begreep ik eindelijk
waarom. Ik deed de verkeerde oefe-
ningen. Er lopen nog steeds veel
‘stotteraars’ rond die niet de juiste
behandeling krijgen. Dat moet echt
stoppen.”

Anders dan stotteren is broddelen
geen stoornis waarbij blokkades in
de spraak optreden. ,,Bij broddelen
heb je een remmingstekort in de her-

Ik werd achter
mijn rug om
uitgelachen,
maar ook
straal
genegeerd.

—Rutger Wilhelm
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◀ Rutger Wilhelm schreef een

boek over broddelen. EIGEN FOTO 

Tot zijn 34ste

dacht Rutger

Wilhelm dat hij

stotterde. Pas toen

ontdekte hij dat zijn
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broddelen. ,, Het was

een openbaring.”

De sociale impact is volgens Wil-
helm enorm. ,,Het was soms overle-
ven, omdat anderen mijn manier van
uiten zo raar en misschien ook wel
onhandig vonden. Ik werd achter
mijn rug om uitgelachen, maar ook
straal genegeerd.”

Toch is de 44-jarige Nijmegenaar
bepaald niet dom. ,,Na de hotelschool
heb ik bedrijfskunde gestudeerd aan
de universiteit. Nu ben ik strategisch
marketingadviseur en adviseer ik de
directie van een van de academies
van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Dat gaat hartstikke goed.”

Broddeltherapie heeft hem mede
geholpen zo ver te komen. ,,Je leert
om na een zin een seconde pauze te
nemen. Door met je vingers mee te
tikken, leer je jezelf een lager spreek-
tempo aan te houden.” Langzamer
praten lijkt makkelijker dan het is,
weet Wilhelm. ,,Probeer het zelf
maar eens om veel langzamer te pra-
ten dan normaal. Het kost veel ener-
gie en concentratie om dat vol te
houden.”

n Doe een broddel-zelftest op 
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