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Hoe zit dat nou bij mandarijntjes? Heeft een groot mandarijntje 
meer vitamines dan een klein mandarijntje of heeft een mandarij-
nenboom evenveel vitamines te verdelen per mandarijntje en zitten 
er dus in een groot mandarijntje evenveel vitamines als in een klein 
mandarijntje? Wellicht denkt u, bij het lezen van deze vraag, dat deze 
vraag gesteld is door een kind. Ook als ik het zelf voor het eerst zou 
lezen zou ik dat denken, maar ik was er toch echt zelf bij toen deze 
vraag uit mijn eigen mond floepte in de pauze van een belangrijke 
vergadering toen ik zo’n klein oranje ding aan het pellen was. Ieder-
een moest lachen, maar niemand wist het antwoord. 

Het is niet de eerste keer dat ik dit soort vragen in mijn 
hoofd heb. Zo heb ik me lange tijd afgevraagd of het waar zou zijn 
dat bij elke trein die vertrekt er iemand is die hem gemist heeft. 

Ook van cliënten hoor ik regelmatig wonderlijke vragen of 
leuke conclusies. Toen ik nog veel met kinderen werkte schreef ik 
ze op, maar inmiddels is dat boekje ergens in de kast beland. Jam-
mer eigenlijk, want ook volwassenen kunnen er wat van! Zo vroeg 
laatst iemand naar de naam van de spier waar we aan werkten. Ik 
antwoordde dat de desbetreffende spier ‘musculus mentalis’ ge-
noemd wordt. De cliënt antwoordde: “ohhh, de musculus mentalis? 
Betekent dit dat het mentaal is?” Ik was er zelf niet op gekomen, 
maar het woord is mooi geanalyseerd! Zo ook een uitspraak van mijn 
Spaanse vriend toen we in Brussel op een terrasje zaten en ik een 
café au lait bestelde. Verwonderd keek hij mij aan en vroeg: “what is 
a café olé?” Hoe Spaans wil je de koffie hebben? 

Soms borrelen er op logopedisch gebied ook interessante 
vraagstukken op en fantaseer ik hoe die mogelijk tot gewel-
dig onderzoek zouden kunnen leiden. Bijvoorbeeld of stem-
stoornissen meer voorkomen in culturen waarin men gemiddeld 
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 gezien luider praat. Of dat het gebit van mensen die talen spreken 
met interdentale klanken anders is dan dat van Nederlands spreken-
den. Een interdentale klank wordt in het Nederlands immers als 
 afwijkend gezien. 

Wanneer ik dit soort vragen ventileer, word ik regelmatig 
raar aangekeken en wordt me gezegd dat dat weer zo’n ty-
pische Hanneke-gedachte is. Een vriendin van me zei: “Hanne, 
het lijkt soms wel of je van een andere planeet komt, want je komt 
altijd weer met een bijzondere invalshoek.” Ik besloot aan een profes-
sional te vragen of mijn brein van het afwijkende type is. Ze ant-
woordde lachend dat ik me geen zorgen hoef te maken en dat dit 
gewoon trekjes zijn van een creatief brein. 

Gelukkig bleek ik niet de enige op de wereld te zijn. Het valt 
me ook steeds meer op dat wetenschappers over een creatief brein 
beschikken. Ik hoorde laatst iemand die samen met taalkundigen 
onderzoekt hoe een specifieke vogelsoort haar liedje leert, welke 
liedjes er zijn en in hoeverre ze liedjes van een andere vogelsoort 
over kunnen nemen. Geweldig toch?! En wat dacht je van bizarre 
wetenschappelijke experimenten? Uitvinders en baanbrekende we-
tenschappers onderscheiden zich juist door buiten de geëigende 
paden te durven denken. 

Een tijd geleden zag ik een tekening online van een 
 Amerikaanse logopedist die het brein van een logopedist 
ontleedt. We zijn multitaskexperts, opvoeddeskundigen, plannings-
deskundigen, woordnerds en creatieve genieën. Hoewel ik van 
 multitasken met name erg gestrest raak, denk ik wel dat ik over de 
structuur van het logopedistenbrein beschik. Vanaf nu hoef ik me bij 
mandarijnachtige vragen dus niet meer af te vragen of er een steekje 
los zit. Ik ben gewoon een logopedist! 


