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Voor Donna, Andrew, Kara en Paulina, 
allen meesters in het communiceren 

van wat er het meest toe doet
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6

HET ANTI-BUMPERKLEEFPRINCIPE

...geen enkel woord was ooit doeltreffender dan een goed getime-
de pauze.

Mark Twain

A ls het Amerikaanse kabelnetwerk dat 24 uur per dag, 7 dagen per 
week in bedrijf  aan staat, ons iets heeft geleerd is het dit: als je in 

een gesprek wilt domineren, neem dan niet de tijd om op adem te ko-
men. In het nieuwsequivalent van de ring voor profboksers verliest 
degene die ook maar een milliseconde de tijd neemt om naar lucht te 
happen het recht om te spreken. Je zou het de Chris Matthews-doctri-
ne kunnen noemen. Deze vloedgolfbenadering van communiceren 
heeft de rest van ons met aardig wat slechte gewoonten opgezadeld.
 Veel mensen proberen een ononderbroken geluidsstroom uit hun 
mond te laten komen, omdat ze bang zijn dat cliënten, collega’s, en 
chefs de geringste adempauze zullen interpreteren als een teken van 
onzekerheid. En laten we er niet omheen draaien: velen van ons voelen 
zich uiterst ongemakkelijk bij het hele idee van stilte. Met als gevolg dat 
we snel en aan één stuk door praten, vooral als we het podium niet aan 
anderen willen afstaan, meer energie willen uitstralen of  een debat wil-
len winnen.
 Uiteindelijk bereiken we het tegenovergestelde.
 Hoe sneller we praten, hoe meer kans we lopen dat we mensen 
doen gapen, onze geloofwaardigheid verspelen, of, het ergst van alle-
maal, per ongeluk iets zeggen waarvan we spijt krijgen. Stel je je brein 
en je mond voor als twee auto’s die achter elkaar aan rijden. Het brein 
rijdt voorop en de mond zit er een milliseconde achter, al pratend de 
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HET ANTI-BUMPERKLEEFPRINCIPE 107

koers volgend die het brein dicteert. Op elk moment is het het brein 
dat bepaalt welke verbale route gevolgd moet worden en de exacte 
woorden die nodig zijn om elke gedachte uit te drukken.
 Hoe langzamer je de achterste auto ( je mond) laat rijden, hoe meer 
tijd je het brein geeft om nauwgezet te bepalen waar de mond het vol-
gende moment naartoe gaat. En je mond heeft ook meer tijd om een 
vloeiende bocht te maken in elke praatrichting die het brein aangeeft. 
Het is net als achter een vriend aanrijden, die in een andere auto voor je 
uit rijdt. Hoe meer tijd je elkaar geeft als voorbereiding op elke bocht 
of  op stoppen, hoe soepeler en ongevaarlijker de manoeuvre wordt.
 Het streven is om je mond op een veilige autolengte afstand van je 
brein te houden. Maar hoe sneller je praat, hoe dichter de mond op het 
brein zit. Ik noem dit verbaal bumperkleven. Als dit gebeurt, heeft het 
brein niet genoeg tijd om zorgvuldige en doordachte beslissingen te ne-
men. Met als gevolg dat het brein gedwongen is de eerste richting (of  
gedachte) te kiezen in plaats van de beste. Dat is de reden waarom we 
vaak al pratend op een doodlopend spoor belanden door iets te zeggen 
wat er niet toe doet of, erger, ongepast is. Vraag aan iemand die iets ge-
zegd heeft waar hij of  zij achteraf  spijt van heeft: ‘Hoe kwam je er in he-
melsnaam bij om zoiets te zeggen?’ en het antwoord luidt vermoedelijk: 
‘Ik weet het niet, ik zei gewoon het eerste wat in mijn hoofd opkwam.’ 
Dat overkwam de Deense filmregisseur Lars von Trier waarschijnlijk op 
het filmfestival van Cannes in 2011. Tijdens een heel normale perscon-
ferentie over zijn film Melancholia werd hem een vraag gesteld over zijn 
Duitse afkomst. Zijn lange, warrige antwoord luidde: ‘Ik kwam tot de 
ontdekking dat ik feitelijk een nazi was omdat mijn familie Duits was, 
wat me ook wel enig genoegen deed. Wat zal ik zeggen? Ik begrijp Hit-
ler wel. Maar ik geloof  dat hij een aantal verkeerde dingen heeft gedaan. 
Ja, absoluut, maar ik kan hem tegen het einde in zijn bunker zien zitten. 
[...] Hij is niet direct een goeie kerel, maar, ja ik begrijp hem wel een 
beetje en ik heb wel sympathie voor hem. Ik ben niet voor de Tweede 
Wereldoorlog, maar [...] Ik ben natuurlijk heel erg voor Joden. Nee, ook 
weer niet al te, want de Israëli’s zijn etterbakken.’
 Kirsten Dunst, een van de sterren uit de film, zat naast hem en 
keek vol afschuw toe; waarschijnlijk was ze de voors en tegens aan 
het afwegen van opstaan en weggaan.
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 Zich realiserend dat hij zich diep in de nesten aan het werken was, 
zei Von Trier hardop wat de meesten van ons in zo’n geval alleen zou-
den denken: ‘Hoe red ik me uit deze zin?’
 De vragensteller antwoordde: ‘Door nog een vraag. Hier is uw red-
ding.’
 Het komt zelden voor dat een verslaggever iemand op zo’n manier 
een reddingsboei toewerpt. Gewoonlijk laten journalisten hun objec-
ten hangend aan de strop nog even naspartelen tot ze hun nek horen 
knappen. Om doordachter en selectiever te kunnen spreken, moeten 
we een trager tempo aanhouden. Om meer tijd te winnen, moeten we 
vertragen. Ja, zo simpel is het echt.
 Snel praten brengt grote risico’s met zich mee. Het is vrijwel onmo-
gelijk de ideale omstandigheden om iets overtuigend, welbespraakt en 
doeltreffend over te brengen, te laten voortduren als de mond de snel-
heidslimiet ver overschrijdt. We denken graag dat onze geest scherp ge-
noeg is om altijd uiterst efficiënt de juiste beslissingen te nemen, maar 
dat is gewoon niet waar. In werkelijkheid belandt het brein steeds weer 
op een kruispunt van vier of  vijf  dingen die gezegd kunnen worden en 
houdt het daar enkele seconden halt om de opties af  te wegen. Wanneer 
het brein ophoudt met het sturen van navigatieinstructies naar de mond 
en de mond te snel beweegt om nog te kunnen stoppen, is het moment 
daar dat er een verbale botsing plaatsvindt, ook wel stopwoord ge-
noemd. Eh, uh, weet je, nou, zeg maar zijn het soort woorden die naar bui-
ten komen als de mond stuurloos is.

JE BENT MOGELIJK EEN VERBALE BUMPERKLEVER ALS

•	 de	eerste	woorden	die	uit	je	mond	komen	ongeveer	de	volgende	
zijn: ‘Nou, weet u, ik denk dat...’;

•	 je	publiek	met	de	vraag	blijft	zitten	wat	nu	eigenlijk	je	belangrijkste	
punt was;

•	 je	er	twee	tot	drie	keer	langer	over	doet	om	een	punt	te	maken	dan	
mensen die beknopter zijn;
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HET ANTI-BUMPERKLEEFPRINCIPE 109

•	 je	te	vaak	gebruikmaakt	van	stopwoordjes	als	eh, uh;
•	 je	niet	zeker	weet	wat	je	na	vijf	tot	tien	woorden	verder	in	je	verhaal	

gaat zeggen;
•	 je	vaak	dingen	tegen	jezelf	zegt	als:	‘Waarom	ben	ik	daarover	be-

gonnen?’ en ‘Hoe brei ik hier een eind aan?’

EEN VERBALE AANRIJDING IS NIET TE REPAREREN

Verbale ongelukken kunnen je duur komen te staan. Zo vertelde een 
cliënt uit een vrij puriteins bedrijf  me nog niet zo langgeleden een ver-
haal over een aankomend managing director. Ze praatte tijdens een 
cocktail party met de CEO van het bedrijf  en was begrijpelijkerwijs ner-
veus. Haar zenuwen hadden een voorspelbare uitwerking op haar. Ze 
ging er sneller door praten. Ze raakte de controle kwijt en het bekende 
k**-woord ontglipte haar. Die ene cruciale vergissing zorgde voor een 
verschuiving in de perceptie van ‘aankomend en veelbelovend’ naar ‘on-
geleid projectiel’.
 Voor gebutste auto’s zijn er reparatiebedrijven, maar die zijn er niet 
voor een gebutste reputatie en een gebutst professioneel imago. Tech-
nologische snufjes wekken als vanzelf  het idee dat we een verbaal wrak 
kunnen opruimen. Maar onze mond is niet voorzien van een undo- en 
een delete-knop, zoals een computer. We kunnen iets op Facebook zet-
ten en bij nader inzien via de privacy-instellingen het aantal mensen be-
perken dat dit kan zien, maar in het echte leven bestaan er niet van dit 
soort keuzemenu’s. Als je je ooit iets hebt laten ontvallen, wat je graag 
zou willen terugnemen, weet je wat ik bedoel. Voor mensen die in de 
schijnwerpers staan zijn de meest gevreesde woorden om te moeten ui-
ten de volgende: ‘Wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen, is...’ of  ‘het was 
absoluut niet mijn bedoeling te impliceren dat...’
 Als je je op onbekend terrein bevindt, is het al helemaal van het 
grootste belang om een langzamer tempo aan te houden of  te pauze-
ren als het nodig is. Improviseren of  proberen spontaan te zijn, is als 
het rijden op een mistige weg door de bergen met een zicht van nog 
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geen twee meter. Je hebt geen idee wat voor gevaar er mogelijk voor-
bij de volgende bocht op de loer ligt. Erger nog, je hebt zelfs geen idee 
waar er bochten zijn! Daarom beveel ik je aan om improviseren tot het 
uiterste te beperken, vooral in communicatiesituaties waarbij er veel 
op het spel staat. (Zie hoofdstuk 10 voor meer hierover.)
 Voormalig BP-topman Tony Hayward weet dit maar al te goed. Tij-
dens de catastrofale olieramp in de Golf  van Mexico in 2010 stemde hij 
erin toe vragen van verslaggevers te beantwoorden, in een poging 
blijk te geven van zijn oprechte bezorgdheid over de toenemende cri-
sis. Hij begon met het spuien van uit het hoofd geleerde bedrijfsuit-
spraken. Alles leek volgens plan te gaan. Maar toen besloot Hayward 
aan het eind van de grondig overdachte hoofdpunten van zijn verhaal 
een extraatje toe te voegen, waarvan hij mogelijk dacht dat hij er net 
iets beter door zou overkomen bij de arbeiders wier bedrijfjes hij met 
zijn lekkende oliebron aan het verwoesten was. Hij zei: ‘Er is niemand 
die liever wil dat er aan dit gedoe een einde komt dan ik. Ik wil mijn le-
ven terug, weet je.’
 Boem! De media herhaalden zijn opmerking in alle nieuwsuitzen-
dingen tot in het oneindige en binnen een paar maanden werd Hay-
ward bij BP de deur gewezen.
 Dat Hayward zo’n cruciale fout maakte, had twee oorzaken:

1. Hij maakte zichzelf  wijs dat hij lekker bezig was. Hij dacht waar-
schijnlijk: Weet je wat, ik doe er nog een schepje bovenop. Laat ik 
nog iets persoonlijks zeggen.

2. Zijn extra tekst was geïmproviseerd. Dat kon ook niet anders, want 
als een van zijn adviseurs het hem eerder had horen zeggen, had die 
hem wel gewaarschuwd: ‘Hoho, zoiets zeg je niet tegen een ver-
slaggever, dat snap je toch wel?’

Als Hayward de luxe van een herstelknop had gehad, dan zou ik hem 
hebben kunnen adviseren om de dingen anders te zeggen, namelijk als 
volgt: ‘Ik heb al mijn plannen die niet met het bedrijf  te maken hebben 
uitgesteld totdat ik me er persoonlijk van heb vergewist dat we deze 
crisis op de juiste manier aan het oplossen zijn. Wat er in de Golf  ge-
beurt, verdient al mijn aandacht, en heeft ook al mijn aandacht, naast 
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die van de meest getalenteerde en kundige mensen die we hebben en 
die 24 uur per etmaal aan het werk zijn om antwoorden en oplossin-
gen te vinden voor deze verschrikkelijke situatie.’
 Het is gemakkelijk om je vrolijk te maken over verbale aanrijdingen 
van Hayward en andere mensen, maar de meeste mensen zouden – 
als ze niet de tegenwoordigheid van geest bezaten om langzamer te 
praten en pauzes in te lassen – op een vergelijkbare manier in een der-
gelijke situatie de mist in gaan.

VANWAAR DAT BUMPERKLEVEN?

Er zijn bepaalde situaties die uitnodigen tot verbaal bumperkleven. 
Onder andere:

Een defensieve houding

Veel mensen denken dat ze overtuigender klinken naarmate ze sneller 
spreken. Maar zoals ik al heb gezegd, is het tegenovergestelde waar. 
Hoe sneller je praat, hoe defensiever, angstiger en onzekerder je over-
komt.

Angst

Als je gespannen en angstig bent, slaan je gedachten op hol waardoor 
je ertoe wordt aangezet om ook sneller te gaan praten. Hoe meer 
adrenaline er door je lijf  giert, hoe sneller de aandrang wordt om je 
spreektempo op te voeren, en hoe meer verbale botsinkjes je gaande-
weg veroorzaakt.
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Ongemakkelijkheid

Velen van ons voelen zich ongemakkelijk bij stilte en dus vullen we ter 
compensatie die stilte op met woorden.

Intelligentie

Het kan zijn dat mensen die erg intelligent zijn meer en snellere ge-
dachten tegelijkertijd hebben dan mensen die met een lager IQ bedeeld 
zijn. Dit kan een handicap voor hen zijn als ze in het openbaar moeten 
spreken; ik noem het vaak de vloek van de intelligentsia. De hersenen 
van zeer intelligente mensen hebben de neiging om hun mond ver 
vooruit te zijn. Terwijl hun mond een gedachte uit, is hun brein, inmid-
dels al verveeld, al twee gedachten verder. Het gevolg is dat zeer intelli-
gente personen zichzelf  vaak onderbreken, een gedachte niet afma-
ken, maar snel doorgaan naar een volgende die er geen verband mee 
houdt. Het eindigt ermee dat ze warrig en onsamenhangend overko-
men – wat geen accurate afspiegeling is van hoe intelligent ze in werke-
lijkheid zijn.

Spiegelen

Als je in gesprek bent met iemand die snel praat, kun je in de verleiding 
komen om je aan die persoon te spiegelen en zelf  ook sneller te gaan 
praten. Ik zie dit vaak bij gasten van het CNN-nieuwsprogramma met 
presentator Nancy Grace of  bij mensen die door shockjocks* worden 
geïnterviewd. In plaats van geduldig een opening af  te wachten en in 
hun eigen tempo te spreken, laten ze zich meesleuren door het mani-
sche karakter van het gesprek.

* Shockjock: radiopresentator of  dj die graag choqueert met foute humor of  

controversiële items (noot van de vertaler).
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Wedijver

Als je bij een pitchbijeenkomst of  brainstormsessie aanwezig bent, ga 
je misschien heel snel praten zonder een ogenblik pauze te nemen uit 
angst dat je het woord dan weer kwijtraakt. Maar in werkelijkheid 
wordt de kans dat iemand je onderbreekt kleiner naarmate je langza-
mer praat en je boodschap beknopter en doelgerichter is. Als je maar 
doordendert, krijgen mensen er genoeg van.

VIJF DRINGENDE REDENEN OM MET BUMPERKLEVEN  
TE STOPPEN

Behalve dat je erdoor voorkomt dat je in een onbewaakt moment je 
carrière op het spel zet, helpt het vertragen van je tempo en het inlas-
sen van adempauzes je ook bij het:

Vasthouden van de aandacht

Je luisteraars hebben behoefte aan een waarneembare structuur in wat 
je hen aan het vertellen bent, met een begin, middenstuk en einde. Als 
het oor alleen maar een ononderbroken kwebbelende stroom gewaar 
wordt, raakt het overvoerd en geeft het op. Ik vergelijk dit vaak met hoe 
je een klein kind voert. Geef  het een bescheiden lepeltje eten en laat het 
er dan op kauwen en het doorslikken, voordat je doorgaat met voeren. 
Als je te veel in te korte tijd wilt bereiken, dan reageert de ontvanger met 
afwijzing. Bij een klein kind betekent dit dat het spuugt. Bij mensen die 
naar je luisteren dat ze afhaken.
 Dat is ook de reden dat de kans dat consumenten aandacht schen-
ken aan een reclame groter wordt als er een stil gedeelte in zit. En dat 
cabaretiers een veelbetekenende pauze laten vallen voordat ze met 
een pointe komen. De stilte eist de aandacht op, waardoor de gedach-
te die volgt meer impact krijgt.
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Uitstralen van zelfvertrouwen

Karakteristiek voor mensen met zelfvertrouwen is dat ze kalm aan 
doen, omdat ze er er vast op vertrouwen dat er geen reden is om te 
haasten, omdat elk woord dat ze zeggen ertoe doet.
 Om een effectief  spreker te worden, moet je je geestelijk echt zo-
ver oppeppen dat je gaat denken dat wat jij te vertellen hebt van ge-
weldig grote waarde is voor je toehoorders. Hoe sneller je praat, hoe 
verontschuldigender je klinkt, alsof  je aangeeft dat je met je gebrek 
aan eigenwaarde kostbare tijd van je publiek afpakt. Een van de erg-
ste voorbeelden is een uitdrukking die ik steeds weer hoor tijdens be-
drijfspresentaties: ‘Sta me toe dit even snel met u door te nemen.’ Dat 
klinkt alsof  je zegt: ‘Ik weet dat jullie dit dodelijk saai zullen vinden, 
maar ik moet het er toch over hebben.’ Je kunt beter zeggen: ‘Oké, 
een snelle samenvatting. Hier waren we vorig jaar om deze tijd. [...] 
En hier zijn we nu.’ Hoe langzamer je praat, met een spaarzaam ge-
bruik van woorden, hoe zelfverzekerder en hoe stelliger je lijkt.

Gooi je verbale gummetje in de prullenbak

Een langzamer tempo zorgt ervoor dat je minder snel je toevlucht 
neemt tot wat ik ‘verbaal backspacen’ noem: het zeggen van dingen 
als ‘Ach, dat wilde ik eigenlijk niet zeggen. Wat ik bedoelde te zeggen, 
is...’ Om deze neiging te illustreren, laat ik cliënten soms een clip zien 
van Alicia Silverstone die een presentatie houdt over haar boek The 
Kind Diet. De eerste dertig seconden zijn een aaneenschakeling van 
verbaal backspacen: ‘Dus ik... eh... dit boek is... Eh, bedankt dat jullie 
hier zijn. ... Of... bedankt dat ik hier mag zijn. Ik vind het echt een eer 
om hier te zijn,... en ik ben echt, echt...’ Waarna haar stem wegsterft, 
ze het podium afloopt en een seconde of  vijf  uit beeld is om een glas 
water te halen.
 Als je constant zoekt naar een betere manier om een gedachte te ui-
ten terwijl je die al aan het uitspreken bent, wordt je voordracht hor-
tend en onzeker en sijpelen je zelfvertrouwen en overtuigingskracht 
weg. Neem steeds als je de aandrang voelt om verbaal te backspacen 
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even een adempauze en ontspan je met de gedachte dat de manier 
waarop je het zei nu de beste is.

Meer betrokken lijken

Als je een gesprek voert, zou je geest eigenlijk op twee parallelle sporen 
aan het werk moeten zijn: eerst en vooral moet je met oprechte interes-
se luisteren naar wat de ander zegt en in de tweede plaats moet je beden-
ken wat voor verhalen uit je eigen persoonlijke ervaringen goed passen 
bij het onderwerp waar het over gaat. Als je een bedachtzame pauze in 
acht neemt nadat de ander een gedachte heeft geventileerd, geeft dit het 
signaal af  dat je gehoord hebt wat die persoon zei, het tot je hebt geno-
men, erover hebt nagedacht en je eigen bijdrage nu baseert op wat er 
zojuist gezegd is, in plaats van meteen door te denderen over iets wat er 
niets mee te maken heeft. Je antwoord zal waarschijnlijk waarachtiger, 
eerlijker, meer betrokken en gerichter overkomen.

Spreken zonder stopwoorden – op een natuurlijke manier

Mijn hulp wordt op dit terrein vermoedelijk vaker ingeroepen dan op 
welk ander ook, omdat hogeropgeleiden beseffen dat hun imago er 
fors op vooruitgaat als het ze lukt overbodige troep en stopwoorden 
tijdens het spreken weg te laten. Stopwoorden ondermijnen de over-
tuigingskracht van wat we zeggen. Getuigenissen van regeringsfunc-
tionarissen voor senaatscommissies bevatten talrijke voorbeelden die 
aantonen hoe belangrijk het is als je eerste uitingen niet uit stopwoor-
den bestaan. In oktober 2013 kreeg een ambtenaar van het Ameri-
kaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken tijdens een 
hoorzitting van het Congres de vraag voorgelegd of  de regering van 
tevoren wist dat de door problemen geteisterde website health.gov 
niet klaar was toen die werd gelanceerd. De ambtenaar begon haar 
antwoord met: ‘Um... eh.’ Hoe sterk het vervolg van het antwoord 
ook was, de onzekerheid die door de aarzelingen aan het begin werd 
overgebracht, zaaide twijfel aan de juistheid ervan.
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 Stopwoordjes zijn ook een trefzekere manier om je luisteraars te ir-
riteren. De respondenten in een opinieonderzoek van Marist Poll von-
den de volgende woorden en zinsneden het ergerlijkst: whatever (of  
zoiets), like (zeg maar), you know what I mean (snap je wel), to tell you the 
truth (eerlijk gezegd, om je de waarheid te zeggen), actually (eigenlijk), 
you know (weet je), it is what it is (zo is het toch?), anyway (nou ja) en at 
the end of  the day (als het erop aankomt).
 Ik weet wel zeker dat je gelezen of  gehoord hebt dat je dit soort woor-
den moet weglaten als je een speech houdt. Lukt dat bij jou een beetje? 
Bij de meeste mensen werkt het niet zo best, want een op de twintig 
woorden die ze gebruiken, zijn stopwoorden. Tegen iemand zeggen dat 
hij of  zij niet meer eh, uh, of  zoiets en eigenlijk mag gebruiken, is als een 
zenuwpees het nagelbijten verbieden. De aandacht vestigen op je stop-
woorden creëert alleen maar angst, waardoor je er juist meer kan gaan 
gebruiken. Trager spreken en pauzes inlassen kan daarentegen echt hel-
pen.

EEN VEILIG SPREEKTEMPO AANHOUDEN

Waarschijnlijk heb je zelf  het idee dat je langzamer spreekt en vaker 
pauzeert dan je in werkelijkheid doet. Van veel mensen hoor ik bij-
voorbeeld dat het nemen van een slok water tijdens een presentatie 
oneindig lang lijkt te duren. In werkelijkheid duurt het helemaal niet 
zo lang. Ook hebben de meeste mensen het idee dat het moment na-
dat iemand hen een vraag heeft gesteld, erg lang duurt, met als gevolg 
dat ze al beginnen te praten voordat ze hun gedachten goed geordend 
hebben. In werkelijkheid waren zij de enigen die het als een langdurig 
moment ervoeren.
 Om die reden moedig ik je aan opnamen van jezelf  te maken. Een 
opname verschaft je een accurate methode om je spreektempo te me-
ten. En helpt je ook om stopwoorden, verbaal backspacen en andere 
ongerechtigheden in je voordracht te ontdekken: je eerste stap om je-
zelf  te verbeteren.
 De moderne technologie maakt het je erg gemakkelijk om opna-
men van jezelf  te maken. Je kunt er een webcam, tablet of  smartpho-
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ne voor gebruiken. Je kunt ook met iemand skypen en jezelf  opnemen 
terwijl je een gewoon gesprek voert.
 Let bij het beluisteren van een opname op de volgende zaken:

•	 Stopwoorden
•	 Verbale botsingen
•	 Verbaal backspacen
•	 Gedachtesprongen, herhalingen en onderbroken gedachtegangen

Gebruik opnamen niet om jezelf  op je kop te geven. Gebruik ze om 
meer greep te krijgen op de omvang van de problemen en ook om je 
vorderingen bij te houden. Maak gebruik van de volgende tips als je 
werkt aan het verbeteren van je voordracht.

Wissel van tempo

Voel je vrij om gedachten die je erg vertrouwd zijn (die je al geregeld 
tegenover anderen hebt geuit) vlot te brengen en vertraag je tempo 
om je belangrijkste punten of  tekst die minder vertrouwd is over te 
brengen.

Praat clean

In kringen van gezondheidsfreaks wordt veel gepraat over clean eating: 
het consumeren van voeding bereid met pure basisingrediënten in 
plaats van bewerkte voedingsmiddelen die stijf  staan van allerlei toe-
voegingen met veellettergrepige, onuitspreekbare en chemisch klin-
kende namen. Iets vergelijkbaars is wat ik clean talking noem. Het idee 
is je te ontdoen van obscuur jargon, stopwoorden, deftige woorden en 
complexe, bombastische en breedsprakige zinsstructuren. Als je je taal 
simpel, direct en clean houdt (en je in een gematigd tempo spreekt), 
geef  je je hersenen tijd genoeg om te kiezen voor een volgende gedach-
te, zodat het ene idee op een geordende, gefocuste en overtuigende 
manier overvloeit in het volgende. Zo loop je veel minder risico op hol 
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te slaan, belangrijke punten te vergeten, je eigen gedachtegang te door-
breken, je ideeën per ongeluk in een niet-logische volgorde te presente-
ren of  van de hak op de tak te springen.
 Clean spreken is een echte zen-ervaring. Het houdt in dat je voor 
100 procent geconcentreerd bent op de gedachte die je op dat moment 
aan het uiten bent. Je bevindt je op glad ijs als je brein terwijl je praat 
intussen bezig is met het terughalen en analyseren van iets wat je vijf  
seconden eerder hebt gezegd, omdat je niet zeker weet of  dit de beste 
manier was om het te zeggen. Als je je mond door laat praten zonder 
je brein als gids, kun je je veel problemen op de hals halen.

Bij twijfel: stop met praten

Hoe onzekerder je bent over de volgende woorden die je gaat spreken, 
hoe langzamer je moet gaan praten; stop er zelfs helemaal mee als het 
nodig is. Barack Obama doet dit geregeld. Als hij tijdens het praten 
een punt nadert waarop hij een keuze moet maken wat hij erna gaat 
zeggen en beseft dat die woorden een geweldige impact kunnen heb-
ben, houdt hij even op met spreken tot hij zeker weet dat het volgende 
woord of  de volgende zin de beste keuze is. Hij laat zijn spreektempo 
zelden zijn brein opjagen waardoor het een foute beslissing zou kun-
nen nemen.
 Als je in je jeugd in de weer bent geweest met autootjes op een elektri-
sche racebaan, zul je weinig moeite hebben dit principe te snappen. Om 
te zorgen dat speelgoedautootjes niet uit de baan schieten, moet je de 
snelheid variëren: sneller op de rechte stukken en langzamer in scherpe 
bochten. Als we spreken is de mentale baan die we volgen meestal ook 
verdeeld in twee elementen: inhoud die we met een gerust hart denken 
te kunnen overbrengen (de rechte stukken) en gedachten die we minder 
goed onder controle hebben en die spontaner zijn, waarbij de woord-
keuze onzekerder is (de scherpe bochten). Als je jezelf  inbeeldt dat je 
over die baan rijdt en gas terugneemt voor de bochten, wordt het min-
der waarschijnlijk dat er stopwoorden in je presentatie sluipen.
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Concentreer je op wat je wilt zeggen, niet op wat je denkt dat je 
publiek denkt

Veel mensen besteden te veel aandacht aan hoe anderen hen zien, 
waardoor er te veel macht in handen van de toehoorders komt, terwijl 
het hoofd van de spreker macht tekortkomt. De bandbreedte van je 
brein is niet zo groot dat je je tegelijkertijd kunt concentreren op wat 
je wilt zeggen, op je voordracht, en op wat je denkt dat je toehoorder 
mogelijk denkt op basis van zijn of  haar gezichtsuitdrukking. Als je 
gaat raden naar de mate van betrokkenheid van je publiek, word je 
angstiger, wat ertoe leidt dat je tempo omhoog gaat. In werkelijkheid 
kun je nooit weten wat er in het hoofd van anderen omgaat. Gezichts-
uitdrukkingen zijn geen graadmeter voor hoe jij presteert.

Luister meer, praat minder

Luisteren is een van de meest doeltreffende complimenten die we 
kunnen uitdelen. Je bekrachtigt anderen ermee en maakt dat ze zich 
gesteund voelen, terwijl het je daarnaast de kans biedt je op een door-
dachte manier voor te bereiden op wat je wilt zeggen. Aandachtig luis-
teren wordt een steeds schaarser artikel en dat maakt het zo gemakke-
lijk om je te onderscheiden en grote indruk te maken: door te laten 
zien dat het een kunst is die jij nog wel beheerst.

De perfecte pitch.indd   119   |   Elgraphic - Vlaardingen 28-05-14   14:15




