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Paranoïde buren

De wijk waar ik woon heeft een Facebookpagina en een WhatsAppgroep. Zelf zit ik daar
niet op, maar mijn vriend leest me zo nu en dan berichten voor waaruit blijkt dat mijn
wijkgenoten geweldig goed zijn in het verzinnen van de meeste formidabele
complottheorieën.
Een auto met buitenlandse nummerplaat, een deur-aan-deurverkoper of een witte
camionette volstaan al om ongeziene paranoia op te wekken. Om nog maar te zwijgen
over zogenaamde dievenbendes die tekens op gevels van huizen zouden aanbrengen om
hun collega-criminelen te vertellen dat daar een gevaarlijke Maltezer woont en ze dus een
zak Eukanuba moeten meebrengen tijdens hun inbraak.
Echt, veel van mijn buren zouden geweldige thrillerschrijvers zijn. Het zou me niet
verbazen als morgen bleek dat de Da Vinci Code eigenlijk door wijkgenoten is bedacht of
dat Stephen King incognito op de Facebookpagina surft als hij op zoek is naar
verhaalideeën.
Maar hé, jij bent schrijver. Jij moet toch ook een van de pot gerukte theorie kunnen
bedenken? Laat je maar eens gaan en bedenk een personage dat wordt achtervolgd door
paranoïde gedachten. Doe ons diens angst en waanzin proeven en voelen tot in elke
uithoek van ons lichaam.
Dichters, schrijf het meest paranoïde gedicht ooit.

Snelle schrijftip
Het leuke aan paranoïde personages is dat de lezer maar al te goed beseft –
nu ja, hopelijk dan toch – dat diens angsten en theorieën helemaal nergens

op slaan. Toch zal hij zich op een bepaalde manier laten meezuigen in de
gekte. Want geef toe, een goede complottheorie geeft het leven kleur!
De truc is om met ‘sterke argumenten’ te komen. Die mogen compleet
absurd en van de pot gerukt zijn, maar wel in elk geval zo sterk dat je als
lezer tot op zekere hoogte begrijpt waarom je personage denkt wat hij denkt.
Als je écht op dreef bent, kan je misschien zelfs je lezer zo ver meenemen
dat hij het ook begint te geloven. Of dat de twijfel op z’n minst toeslaat…

Deze mail maakt deel uit van 'Een jaar lang verrekt toffe schrijfopdrachten', een online
traject van schrijfster Leen Raats

