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De saaiste dialoog ter wereld

Schrijf  de meest doorsnee dialoog ter wereld. Echt zo’n f lutgesprekje dat
helemaal nergens over gaat.

Voorbeeld

‘Hallo’. 
‘Hallo.’ 
‘Hoe gaat ie?’ 
‘Uh, wel goed.’ 
‘Hm, oké dan.’
‘En met jou?’ 
‘Goed.’ 
‘Oké.’ 
‘Wil je koff ie?’ 
‘Graag.’ 
‘Suiker en melk?’ 
‘Alleen suiker.’
‘Eén of twee klontjes?’

Soit, je snapt het wel. Alleen al door dit te lezen, krijg je zin om je haren één voor
één uit je hoofd te trekken, toch? Maar ik durf erom te wedden dat jij een nog
stommere dialoog kan bedenken. Have fun! 

Snelle schrijf tip

Dit is niet enkel leuk om eens te doen, het is ook een enorm goede
oefening, al was het maar om te voelen hoe het echt niet moet.
Hoewel we soms dergelijke gesprekken voeren in het echte leven,
dragen ze meestal niets bij aan je verhaal.

Toch is dit een fenomeen dat we vaak zien bij (beginnende)
schrijvers. We willen alles heel gedetailleerd opschrijven, in
chronologische volgorde, zoals het gebeurt.

Dit zien we overigens niet enkel bij dialogen. Er zijn ook heel wat
fragmenten, gebeurtenissen en beschrijvingen die je gewoon kan
weglaten. Je kan gerust schrijven dat er wordt aangebeld en dan
meteen ‘doorspoelen’ naar het moment dat ze tegenover elkaar
aan tafel zitten met een dampende mok koff ie. Je hoeft heus niet
te beschrijven dat het protagonist naar de deur loopt, zijn hand op
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Afmelden

de klink legt, die klink naar beneden duwt, de deur opent, de
bezoeker begroet, hem binnenlaat, dat ze samen door de gang
lopen naar de woonkamer, waar het hoofdpersonage vraagt of de
ander een kop koff ie wil, … You get the picture.

De lezer vult die ‘gaten’ zelf  wel in.

Overigens: heel soms kan zo’n nonsensdialoog je verhaal wél
helpen. Als je bijvoorbeeld wilt aantonen dat de personages van
elkaar vervreemd zijn, zich niet op hun gemak voelen, of iets
dergelijks. Maar ga er alsjeblieft, pretty please, spaarzaam mee om.
En zelfs dan nog kan je er misschien voor kiezen om ze bijvoorbeeld
eerder iets raars of ongepast te laten zeggen in plaats van in zo’n
saaie dialoog te vervallen.

Leen Raats
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