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Zwijgen is zilver,  spreken is

oe zou ik ook al 
weer beginnen? 
Die ander is bij-
na klaar en deed 
het hartstikke 
goed. Nu niet 
opkijken, doe 
alsof je druk 

bezig bent. Als hij mij maar niet uitkiest. 
Snel nog een slok water. O nee, ze kijken 
allemaal deze kant op. Ik ben aan de 
beurt! Niet in paniek raken. Gewoon 
naar voren lopen, ook al keert je maag 
zich om en willen je benen niet mee. Ze 
zien vast de rode vlekken in mijn nek. 
Zouden ze mijn hart ook in m’n keel 
horen bonken? Zal je zien dat ik mijn 
tekst vergeet; lachen ze me straks 
helemáál uit.’
Herken jij jezelf in het bovenstaande, 
knoop dan goed in je oren: je bent niet 
de enige. Bijna iedereen is in meer of 

mindere mate gespannen voor een 
presentatie en volgens een Amerikaans 
onderzoek slaan één op de drie mensen 
zelfs doodsangsten uit wanneer ze een 
praatje moeten houden voor een groep 
mensen, of dat nu op hun werk is of in 
persoonlijke kring. Zelfs de legendari-
sche redenaar Winston Churchill had 
moeite zijn zenuwen de baas te blijven; 
pas na de nodige alcohol voelde hij 
thuis achter het spreekgestoelte. 
Zenuwen steken onvermijdelijk de kop 
op – de kunst is om niet voor ze weg te 
vluchten, maar ermee af te rekenen 
voordat ze je spreekbeurt kunnen 
verstoren.

vECHTEN OF vLUCHTEN
Het is heel normaal om zenuwachtig te 
zijn voor een presentatie. Het is immers 
live en alle ogen zijn op jou, de spreker, 

gericht. Loopt het niet lekker of lijkt je 
boodschap niet over te komen, dan voelt 
dat vaak als een afgang en persoonlijk 
falen. Dat is eng. Bovendien zijn maar 
weinig mensen gezegend met de fl air en 
het – schijnbaar – natuurlijke gemak 
waarmee bekende sprekers als Barack 
Obama of Mark Rutte een publiek 
toespreken. 
Naar spreekangst is nog weinig specifi ek 
onderzoek verricht, maar een veelge-
hoorde theorie is dat de reactie van je 
lichaam op zenuwen voor een presenta-
tie vergelijkbaar is met die in menig 
andere stresssituatie. Je lichaam zou 
door de spanning (stress) terechtkomen 
in een verhoogde staat van paraatheid, 
de zogeheten ‘fi ght or fl ight’-toestand. 
Al je zintuigen staan op scherp, terwijl 
je hersenen het (symbolische) gevaar 
inschatten. Je keuze: vechten, vluchten 
of bevriezen. Is er sprake van gezonde 

‘H

Zwijgen is zilver,  
Veel mensen zien ertegenop. Een presen-
tatie, speech of praatje houden voor een 
groep – of die nu uit collega’s, potentiële 
klanten of familie en vrienden bestaat. 
Heb jij ook last van plankenkoorts? Op de 
volgende pagina’s lees je hoe je zo’n 
varkentje zonder trilstem of knikkende 
knieën wast.  door Annette Lavrijsen
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spanning, dan maakt die je scherper en 
alerter, en zal je waarschijnlijk beter 
presteren. Maar neemt de spanning 
serieuzer vormen aan, dan kan ze aller-
hande lichamelijke reacties oproepen die 
je moeilijk onder controle krijgt. Denk 
aan een hogere hartslag, een versnelde 
ademhaling en zweten, en in de meer 
extreme gevallen zelfs hyperventilatie, 
een acute diarree-aanval of misselijk-
heid. In je hoofd spelen zich ondertussen 
enkel doemscenario’s af: dat je je tekst 
vergeet, dat je flauwvalt, dat iedereen je 
uitlacht… Dit alles kan je prestatie op 
het moment suprême flink in de weg 
zitten, en een logische reactie is dan ook 
om dergelijke risicosituaties zo veel 
mogelijk te vermijden. 
Psychologe Elly den Herder-Michielsen 
helpt studenten aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam om hun zenuwen te over-
winnen. Zij ziet regelmatig dat iemand 
letterlijk ziek wordt van angst voor een 
presentatie, eind- of sollicitatiegesprek. 
‘Mensen met spreekangst hebben 
meestal de neiging om voor dat gevoel 
weg te lopen. Behalve dat je nachtenlang 
niet kunt slapen, bereid je jezelf daar- 
door ook onvoldoende voor – je wilt 
immers met alles behalve die presenta-
tie bezig zijn. Hierdoor neemt de kans 
toe dat je uiteindelijk met je mond vol 
tanden staat. Met als logisch gevolg dat 
je er de volgende keer nog meer tegen 
opziet.’
 

DE MUG EN DE OLIFANT
Waarom maken we het onszelf toch zo 
moeilijk, waar komen die zenuwen 
vandaan? ‘Spreekangst is vaak een vorm 
van faalangst en kan verschillende rede- 
nen hebben, zoals perfectionisme of een 
laag zelfbeeld, maar bijna altijd gaat het 
erom dat je een gevangene bent van je 
eigen gedachten,’ licht Den Herder toe. 
‘Je vult voor je publiek in wat zij van je 
denken, gelooft dat jij het middelpunt 
bent van hun universum. Dat ze ieder 
foutje zullen opmerken. Maar in werke-
lijkheid heeft niemand zijn aandacht 
continu op de spreker gericht. Iedereen
is met z’n eigen dingen bezig – de een 
neemt net een slok water, een ander kijkt 
even op zijn telefoon. Neem nou jezelf, na 
een tv-programma weet jij toch ook niet 
meer wat er allemaal gezegd is en door 
wie? Je maakt als het ware dus een 
denkfout, door het probleem veel groter 
te maken dan het in werkelijkheid is.’ 
Wil je van die olifant weer een mug 
maken, dan ligt de eerste stap naar 
succes in bewustwording. Den Herder 

helpt haar cliënten door middel van 
rationeel emotieve therapie (van grond- 
legger dr. Albert Ellis), waarbij ze ervan 
uitgaat dat je gedachten de oorzaak zijn 
van je gevoelens. ‘Als je die negatieve 
gedachten onder woorden brengt, op zoek 
gaat naar de reden van je angst, dan 
blijkt het uiteindelijk vaak erg mee te 
vallen. Dit gaat niet van de ene op de 
andere dag; die negatieve gedachten zijn 
erin geslopen en krijg je niet zomaar weg. 
Durf ze alleen wel onder ogen te zien. 
Accepteer daarnaast dat je de situatie 
nooit volledig in de hand hebt, wees niet 
bang om de controle te verliezen. Je kunt 
wel hopen dat er een bom ontploft of iets 
anders gebeurt waardoor je presentatie 
afgeblazen wordt, maar natuurlijk speel 
je beter op veilig. En dat doe je simpelweg 
door heel vaak en goed te oefenen. Grijp 

elke gelegenheid aan om voor een groep 
te spreken, wees jezelf bewust van je 
gedachten én bereid de presentatie of 
speech zo goed mogelijk voor.’ Of je nu 
last hebt van spreekangst of gezonde 
zenuwen…

bErEID jE vOOr
Een goede voorbereiding is het halve 
werk, vindt ook Huib Hudig. Hij is 
speechcoach (speaktoinspire.nl) en 
schreef zelf honderden toespraken, onder 
meer voor Piet Hein Donner, Rita 
Verdonk en Mark Rutte. ‘Mark Rutte 
is een van de beste sprekers van het 
Binnenhof, en dat komt niet alleen door 
zijn retorische kwaliteiten – zijn toon en 
bewegingen zijn zeker, zijn presentatie 
vloeiend –, maar ook doordat hij zich 
altijd grondig voorbereidt en zich een 
speech helemaal eigen maakt.’ 
Rutte moet wel een uitzondering zijn, 
want vergeleken met andere landen 

scoren wij Nederlanders niet hoog op 
retoriek. Toch? ‘Daar vergis je je in,’ zegt 
Hudig. ‘We halen het misschien niet bij 
de Amerikanen en Engelsen, maar in 
het buitenland staan Nederlanders wel 
degelijk bekend om hun verbale capa-
citeiten. Bovendien weten wij dat je door 
middel van een betere presentatie meer 
geld kunt verdienen. Neem bijvoorbeeld 
twee reclamebureaus die mogen pitchen 
naar een campagne. Je kunt er donder 
op zeggen dat het bureau met de beste 
presentatie – ongeacht hun idee – de 
opdracht wint. We moeten alleen niet 
vergeten dat een goede presentatie ook 
een grondige voorbereiding en dus veel 
tijd en energie kost.’ En ben je niet in 
de gelukkige omstandigheid een eigen 
speechschrijver te hebben, dan zul je het 
zelf moeten doen. Om je vooruit te helpen 

schreef Hudig Het speechboekje, waarin 
hij stap voor stap uit de doeken doet hoe 
je zo’n speech tot een succesvol einde 
brengt. Een greep uit zijn adviezen.

OWN YOUr SPEECH
Laten we om te beginnen even duidelijk 
stellen: een ‘speech’ is volgens Hudig 
ieder openbaar optreden waarbij je 
spreekt tot een publiek. Of je nu voor je 
werk een voorstel moet presenteren, 
tijdens een afscheidsdiner een toast 
uitbrengt of een feestrede houdt op het 
huwelijk van je beste vriend. ‘In alle 
gevallen staat of valt een speech bij de 
kwaliteiten van de spreker. In de 
Verenigde Staten zeggen ze ook wel: 
“Speeches are all about the speaker”, wat 
wil zeggen: het gaat niet zozeer om het 
onderwerp als wel om de spreker. Dáár 
zal het publiek zich een mening over 
vormen. Een presentatie of toespraak 
is een vorm van communicatie met je 

publiek. Het contact moet goed zijn, wil je 
publiek je boodschap serieus nemen en 
nog eens naar je komen luisteren. De 
Griekse filosoof Aristoteles, die leefde in 
de vierde eeuw voor Christus, wist het 
allang: een succesvolle spreker bezit 
autoriteit (ethos) en weet die bovendien 
over te brengen naar z’n publiek. 
Vertel om te beginnen in maximaal twee 
zinnen wie je bent en, voor zover dat ter 
zake doet, wat je doet. Zijn er feiten die 
jouw deskundigheid en betrouwbaarheid 
bewijzen? Wees niet te bescheiden, noem 
ze! Je inleiding is het uitgelezen moment 
om een positief beeld van jezelf neer te 
zetten. Want heb je eenmaal de sympa-
thie van het publiek gewonnen, dan zul-
len ze sneller aannemen wat je zegt en 
niet op zoek gaan naar gaten in je betoog.’ 
Probeer in ieder geval niet arrogant over 
te komen, vervolgt Hudig. ‘Maak zo nodig 
een relativerende opmerking ten koste 
van jezelf; zo laat je zien dat jij jezelf niet 
beter voelt dan de mensen in de zaal. 
Maar ga jezelf ook weer niet afkraken; 
dat gaat juist ten koste van je autoriteit. 
Je wilt niet onverschillig of onzeker 
overkomen, dus laat smoesjes (“Ik praat 
vanwege mijn verkoudheid wat zachter”) 
en excuses (“Sorry, ik heb niet zoveel met 
dit onderwerp”) achterwege. Bedenk: ik 
sta hier niet voor mezelf, om iets van het 
publiek te krijgen, maar om die mensen 
iets te géven. Ik heb hun namelijk iets te 
vertellen waar ze echt wat aan hebben. 
Stel jezelf kortom niet afhankelijk op, 
maar sta áchter je verhaal en maak het 
jouw unieke verhaal: own your speech!’ 
Zorg dat je echt wat hebt met je onder-
werp – dat je niet voor niets zelf hebt 
uitgekozen – en schrijf een doortimmerd 
verhaal. Je kunt je speech meer gewicht 
meegeven door jouw persoonlijke binding 
met het thema te beschrijven, door te 
vertellen wat jou motiveert. Daarmee 
vergroot je je geloofwaardigheid en de 
emotionele lading van je verhaal. Blijf 
wel dicht bij jezelf. Liegen of bluffen is 
nergens voor nodig en bovendien prikt je 
publiek daar snel doorheen.’
Ter inspiratie verwijst Hudig naar de 
misschien wel grootste redenaar van 
onze tijd: Barack Obama en in het 
bijzonder diens ‘Fired Up Ready to Go’-
speech uit zijn verkiezingscampagne in 
2008 (zie YouTube!), die gaat over zijn 
hervormingsplannen voor het Ameri-
kaanse zorgstelsel. ‘Deze toespraak zou 
iedereen gezien moeten hebben. Werke-
lijk alles klopt! Obama maakt dan wel 
vaak gebruik van de autocue en heeft een 
heel team achter zich, dat doet niets af 
aan zijn enorme retorische kwaliteiten. 

Bovendien heeft hij – net als Martin 
Luther King – charisma en swing, 
waardoor hij zijn speeches met verve 
weet te brengen.’

ZOrG vOOr EEN vONK
Houd geen betoog om mensen jouw 
mening op te dringen, maar trek je 
luisteraars mee in een verhaal dat hen 
ook aangaat. Zorg dat ze het voor zich 
zien, als een film die zich voor ze afspeelt. 
Houd je een degelijke speech, dan zal je 
publiek beleefd luisteren en na afloop 
applaudisseren. Maar of de boodschap 
daadwerkelijk blijft hangen? Met een 
inspirerende speech maak je pas echt 
iets los bij de mensen. Ze raken betrok-
ken en enthousiast, willen meer. Bedenk 
dat mensen een korte aandachtsspanne 
hebben, ze moeten steeds geprikkeld 

worden om verder te luisteren en willen 
vermaakt worden met een boeiend 
verhaal.
Een inspirerende toespraak brengt dus 
niet alleen een boodschap over, maar 
ook een vonk. Emoties oproepen is niet 
eenvoudig, maar door de juiste woorden, 
beelden en beschrijvingen te gebruiken, 
kun je mensen het gevoel geven dat het 
henzelf aangaat. Vertel ze iets over wat 
jou aan het hart gaat, bijvoorbeeld een 
persoonlijke anekdote die zo herkenbaar 
is dat je publiek erdoor geroerd wordt. 
‘Creëer pathos’, zou Aristoteles gezegd 
hebben. 
Als voorbeeld noemt Hudig het succes 
van Emile Roemer. ‘In Nederland durven 
veel politici amper nog over waarden te 
spreken, uit angst in de moralistische 
“Balkenende-hoek” te belanden. In 
plaats daarvan praten ze over de feiten, 

OntspanningsOefening
Moeite met ontspannen? Doe deze oefening, zo mogelijk, enkele minuten voor je presentatie 
of toespraak. Ga rechtop op een stoel zitten of languit op je rug op de grond liggen. Adem 
heel rustig in en uit. Focus je nu achtereenvolgens één voor één op al je ledematen: eerst 
op je tenen, dan op de onderkant van je voeten, je hiel, je kuiten, enzovoorts, totdat je hele 
lichaam tot je kruin aan toe aan de beurt is geweest. Let maar op: na deze oefening voel je 
je een stuk relaxter.

‘Durf negatieve gedachten onder ogen te zien. En 
accepteer dat je de situatie nooit volledig in de hand 
hebt, wees niet bang om de controle te verliezen’
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maar dat blijft niet hangen bij de 
mensen. Roemer durft het wel. Hij 
brengt zijn verhaal altijd met passie, 
betrekt zijn publiek erbij, appelleert heel 
duidelijk aan het gevoel van mensen dat 
alles momenteel te snel gaat in Neder- 
land en dat zíjn SP saamhorigheid voor- 
staat.’
Wil je dit ook proberen, zorg dan dat je 
emoties oprecht en authentiek zijn, 
maar word niet al te persoonlijk. Intieme 
details laat je het best achterwege – 
mensen hoeven én willen niet alles van 
je te weten.

MAAK HET rOND 
Begin je verhaal, nog voordat je jezelf 
hebt voorgesteld, met een verrassing 
waarmee je gelijk de aandacht van 
het publiek hebt. De mensen moeten 
denken: ‘Wat een interessante, grappige 
spreker. Ik ben benieuwd wat die te 
vertellen heeft.’ Vind je het moeilijk iets 
verrassends te verzinnen? Trek een 

vergelijking met de persoon in kwestie, met 
je boodschap of de gelegenheid. Begin niet 
al te heftig, bedenk dat je nog bezig bent 
de sympathie van je publiek te winnen. 
Dat kent je immers nog niet. Onderbouw 
je verhaal vervolgens met heldere, logische 
argumenten, waarna je helemaal aan het 
eind via een leuke uitsmijter weer terug-
komt bij dezelfde verrassing van het begin. 
Hiermee is de cirkel – ofwel je ABA-con-
structie – compleet.
Begrijp je niet wat we bedoelen? Bekijk 
op YouTube dan eens de ‘talk’ die generaal 
Peter van Uhm hield tijdens TEDX 
Amsterdam 2011. Of neem een voorbeeld 
aan John F. Kennedy in zijn ‘Ich bin ein 
Berliner’-speech.
Verrassing: ‘Today, in the world of freedom, 
the proudest boast is: ‘Ich bin ein Berliner.’ 
Uitsmijter: ‘And therefore, as a free man, 
I take pride in the words: ‘Ich bin ein 
Berliner.’

OEFEN, OEFEN, OEFEN
Hudig: ‘Oefen daadwerkelijk hardop, 
liefst tegen iemand anders of desnoods 
voor de spiegel. Zo zie je hoe lang je 
verhaal duurt en je zult merken dat je 
nog minstens een derde wilt herschrij-
ven. Wees niet bang om te schrappen: een 
korte, duidelijke speech is veel krachtiger 
dan een oeverloze monoloog waarbij 
iedereen z’n aandacht verliest. Bedenk: 
komt de boodschap wel over? Is je speech 
een logisch, vloeiend verhaal? Heb je 
alle feiten en quotes op onjuistheden 
gecheckt? Schrap alles wat onlogisch of 
fout is, net als dooddoeners en clichés.’
Oefen meerdere malen. Richt je de eerste 
keer vooral op de inhoud. Ben je daar 
eenmaal zeker van, dan ga je over op het 
oefenen van je presentatie. Zet twee of 
drie toeschouwers op een rijtje stoelen 
neer en vraag ze om feedback te geven 
op de inhoud en vorm. Op basis van hun 
opmerkingen pas je de speech voor de 
laatste keer aan, die je hierna net zo 

vaak oefent tot je tevreden bent. 
Ook moet je nu bepalen hoe je de tekst 
gaat presenteren. Zeg je alles vanuit 
het hoofd op, maak je gebruik van 
spiekkaartjes met steekwoorden of een 
PowerPoint-presentatie, of houd je 
misschien, heel modern, je smartphone 
bij de hand? Er zijn allerhande manieren 
mogelijk, maar in het geval van een 
lange tekst houd je die waarschijnlijk 
toch het liefst in z’n geheel bij de hand –
print een reserve-exemplaar! – want stel 
eens voor dat je je tekst vergeet… 

Lees voor het volledige 

speech-stappenplan Het 

speechboekje van Huib Hudig. 

ISBN 9789057595196

SHOWTIME!
Heb je eenmaal een dijk van een speech 
geschreven en voldoende geoefend, dan 
schreeuwt die er natuurlijk om gehoord 
te worden. Alleen, hoe breng je je bood- 
schap over op je publiek? Via Google vind 
je tientallen cursussen en trainingen die 
je een gesmeerde presentatie beloven. 
Wij gingen langs bij de veelgevraagde 
communicatiecoach Pieter Frijters 
(Mind Tuning®, spreek.nl), die met zijn 
flamboyante verschijning veel weg heeft 
van een managementgoeroe maar ons 
een aantal verrassend praktische 
handreikingen bood. Samen met de tips 
van Huib Hudig geven ze een volledig 
presentatieadvies.

Een goed begin
‘Probeer kort voor je verhaal alle ge-
dachten uit te schakelen. Ga je namelijk 
te veel nadenken, dan ben je aan het 
multitasken, word je onrustiger en kun 
je gaan twijfelen of zelfs blokkeren.’ 
Hetzelfde geldt voor het goedbedoelde 
advies om je te ontspannen. ‘Ik zal ie- 
mand nooit vragen zich te ontspannen, 
want dan lukt het juist niet. We kunnen 
onszelf nou eenmaal niet onder controle 
krijgen.’ Je hebt volgens Frijters wel een 
klein voordeel als je makkelijk een ander, 
vreemd accent kunt imiteren. ‘Door dat 
accent schiet je stiekem een beetje in de 
lach en ben je gelijk meer ontspannen.’
Zowel Hudig als Frijters benadrukken: 
je krijgt geen tweede kans om een goede 
eerste indruk te maken. Met een ver-
zorgd uiterlijk zit je lekkerder in je vel en 
presteer je waarschijnlijk beter. Ga de 

avond van tevoren dus op tijd naar bed 
en drink jezelf geen moed in met alcohol. 
Nog kledingtips? Hudig: ‘Uit onderzoek 
blijkt dat een man met een rode das 
hoger scoort op daadkracht en leider-
schap.’ 
Zitten er nog mensen te praten terwijl jij 
wilt beginnen, wacht dan tot het stiller is. 
Ga er niet doorheen praten. Als mensen 
je niet in de gaten hebben of je negeren, 
klap dan drie keer hard in je handen of 
tik met een mes tegen je glas en begin 
dan rustig te spreken. Spreek ook hard-
op. Wat voor jezelf lijkt op schreeuwen, 
is voor de zaal vaak een heel normale 
geluidssterkte. 

De juiste houding
De houding van een spreker verraadt 
veel. Zet gelijk de toon door zelfverzekerd 
en innemend voor de groep te gaan staan. 
Zorg dat je op een goede plek staat van-
waar je overzicht hebt over de zaal. Deze 

plek is van jou. Kijk voordat je begint de 
zaal goed rond. Zo neem je visuele ruimte 
in en groeit je zelfvertrouwen; de mensen 
in de zaal worden als het ware kleiner. 
Draai je hoofd goed naar je luisteraars, 
ook al blijkt dat nog best moeilijk. 
Frijters kent een goede oefening: ga thuis 
voor de spiegel staan, draai van rechts 
naar voren en naar links en weer terug. 
Draaien en kijken, draaien en kijken...
Laat je armen niet slap langs je lichaam 
hangen en sla ze niet over elkaar. Het 
best houd je je armen lichtgebogen langs 
je lichaam, met geopende handen, terwijl 
je de woorden af en toe rustig met geba-
ren ondersteunt. Zo zien je luisteraars 
het verhaal beter voor zich en wordt het 
prettiger om naar je te luisteren, want je 
motoriek zal automatisch aansluiten op 
je stem (hard, zacht). Je handen geven 
het ritme aan en zorgen voor energie. Ga 
niet op en neer staan wippen, dat leidt 
juist af van je verhaal. 

Presenteren kun je leren
Probeer het verhaal voor je te zien terwijl 
je het vertelt. Als een film die zich voor 
jou afspeelt. Wat je ook vertelt, zie het in 
gedachten voor je, dan wordt het vanzelf 
ook levendiger en leuker voor je publiek. 
Laat je daarbij niet vangen door een paar 
ogen in het publiek. We hebben geleerd 
dat het beleefd en eerlijk is om iemand 

recht in de ogen te kijken, maar het effect 
is vaak tegenovergesteld. Frijters noemt 
als voorbeeld twee dieren die elkaar 
langer dan twee seconden aankijken; 
dat loopt geheid uit op een gevecht. Als 
spreker raak je te veel afgeleid en wordt 
het moeilijker om een beschrijvend ver-
haal te vertellen (je ziet de film niet meer 
voor je). Kijk liever naar je luisteraars 
zoals je naar een portret kijkt – voor-
hoofd, ogen, oren, kin. Zo ziet niemand 
waar je precies naar kijkt en blijkt het 
publiek ineens een stuk minder bedrei- 
gend. Bedenk tegelijk wat dat publiek 
graag wil weten en speel daarop in, zegt 
zowel Frijters als Hudig. Je moet zien dat 
de boodschap indaalt. Maak dus (oog-)
contact met je publiek, controleer of 
iedereen begrijpt waarover je het hebt. 
Zie je mensen knikken, dan is dat een 
teken dat ze je kunnen volgen. ‘Zitten er 
tegenstanders in de zaal, kijk dan niet 
naar hen’, aldus Hudig. ‘Zij kosten alleen 
maar energie en je gaat ze toch niet mee- 
krijgen.’ Frijters denkt er anders over: 
‘In de praktijk blijkt dat veel mensen zich 
niet direct gewonnen geven. Zij vinden 
dat je als spreker het knikje eerst moet 
verdienen. Als je ze visueel ontwijkt, heb 
je hun glimlach of knikje dus ook niet 
verdiend.
Leer te spélen met je stem. Een lage stem 
getuigt van autoriteit en zelfvertrouwen, 
een hoge stem van onzekerheid. Harde 
dingen zeg je hardop, zachte dingen 
(zoals fluisteren) zeg je zachtjes. Eindig 
zinnen altijd laag of zacht (dit brengt 
rust in je verhaal), met kort ervoor een 
luidere opleving (klinkt resoluut). Wees 
bovendien niet bang voor pauzes, ook al 
lijken die wel een eeuwigheid te duren. 
Wil je je punt maken, wees dan even stil. 
Zo daalt je stelling daarna beter in. Denk: 
punten in plaats van komma’s.
Uit alles moet je autoriteit blijken. Stop- 
woordjes als ‘eigenlijk’, ‘proberen’, ‘in 
principe’, ‘hopen’ en ‘moeilijk’ drukken 
twijfel en onzekerheid uit. Ban ze uit je 
vocabulaire! 
Word je onderbroken met een moeilijke 
vraag? Herhaal de vraag, zeg eerlijk dat 
je geen antwoord paraat hebt en beloof er 
later op terug te komen. Ben je hierdoor 
even je tekst kwijt, raak dan niet in pa- 
niek. Het duurt altijd drie minuten voor 
je weer van zo’n shock bent bekomen. 
Het enige wat je kunt doen, is je zintui- 
gen weer op het hier en nu richten. 
Nog een laatste tip van Hudig: neem na 
afloop je applaus waardig en met blijd-
schap in ontvangst. Ga niet te snel weer 
zitten, maar geef het publiek de kans om 
je te bedanken. Dat is chic.

Bied zenuwen het hOOfd
Wapen je tegen negatieve gedachten met de 
volgende tips van psycholoog Elly den Herder.

Denkfout: ‘Als ik het goed doe, waarderen 
mensen mij meer.’ 
Oplossing: Verbind je prestaties niet aan je 
eigenwaarde. Als jij jezelf onvoorwaardelijk 
accepteert, maakt het niet meer uit wat andere 
mensen denken.

Denkfout: ‘Stiekem lachen ze me allemaal uit.’ 
Oplossing: Het publiek is geen hongerige 
roedel wolven die jouw bloed wel kan drinken. 
In de regel hebben je luisteraars het beste met 
je voor en zien ze je graag slagen. 

Denkfout: ‘Als alles maar klopt wat ik vertel.’ 
Oplossing: Bang voor kritische vragen? 
Relativeer. De wereld vergaat niet je als een 
foutje maakt. Bovendien, als je je te veel op de 
gedachte ‘ik moet het goed doen’ focust en 
minder op je presentatie, ga je júist fouten 
maken.

Denkfout: ‘Ik doe het nooit zo goed als de 
vorige spreker.’
Oplossing: Wat je niet ziet, is dat die vlotte 
spreker daar ook met trillende knieën voor de 
groep staat. De meeste mensen in het publiek 
merken slechts een klein gedeelte van de 
zenuwen van een spreker op.

Mocht je kampen met chronische spreekangst 
(die zich bijvoorbeeld uit in stotteren of hyper-
ventilatie) en desondanks vaak in het openbaar 
moeten spreken, zoek liever hulp bij een goede 
trainer of coach dan elke keer weer door een 
hel te gaan. Zo iemand kan je helpen door 
middel van stem- en ademhalingsoefeningen 
en zo nodig therapie. 

Zorg dat je goed overzicht 
hebt over de zaal en neem 
visuele ruimte in. Deze 
plek is van jou

Je houding verraadt 
veel. Zorg dat die 
zelfverzekerd en 

innemend is. 


