
 
Creatief schrijven: monoloog / dialoog 

Breng een stuk tot leven met quotes. Klinkt makkelijk, maar het valt soms 
behoorlijk tegen. Een quote is doorgaans persoonlijk en schrijvers houden 
krampachtig vast aan de inhoud om de spreker in kwestie ‘te vriend’ te houden. 
Dit resulteert in uitspraken die soms plichtmatig overkomen: 

“Met behulp van de juiste techniek, kun je met een quote meerwaarde bieden en het 
stuk onder de juiste omstandigheden een stukje extra diepte geven en lekker je ding 
doen”, aldus Simon Saaimans, een schrijver die zich regelmatig vergrijpt aan 
plichtmatige, geforceerde quotes. Waarvan akte. 

 

Technieken 

• Directe en indirecte quotes – schakel op speelse wijze tussen letterlijke uitspraken 
en uitspraken die je samenvat.  

• Selectieve waarneming – let op de houding van de spreker (open / gesloten), 
registreer bewegingen, luister aandachtig (hoog, laag, stotteren, zuchten, klank, etc.) 
en registreer het omgevingsgeluid. Wees ook alert op objecten in het decor, objecten 
die de quotes van de spreker versterken, verzwakken, etc. 

• Dynamische camera – Kies zorgvuldig een camerastandpunt rondom de persoon in 
kwestie. Begin bijvoorbeeld op ooghoogte en laat de camera zakken richting de 
voeten (zenuwachtig tikken op de vloer). 

• Letterlijke weergave – Indien de persoon iets heel belangrijks zegt, schrijf dan de zin 
letterlijk op zoals die ook uitgesproken wordt. Dus ook inclusief onderbreking, 
verspreking, pauzes, mompelen, etc. 

• Inverse weergave – Meestal hebben mensen een aanloopje nodig om tot de 
essentie van hun verhaal te komen. Verander de volgorde van de quote en begin met 
de belangrijkste uitspraak. 

• Flarden – Soms kun je een lang verhaal samenvatten met een paar kernwoorden. 
Vuur deze woorden af en parafraseer daarmee de (te) lange quote (deze techniek 
wordt ook wel een stapeling van korte stops genoemd). 

•  Van binnenuit – Soms kun je het perspectief verplaatsen naar de persoon die iets 
zegt. Kruip in het hoofd van- en denk hardop namens de spreker. 

• Omgekeerde retoriek – Bij een groot aantal quotes kun je de oorspronkelijke vraag 
achterwege laten. Laat de (actieve) lezer maar bedenken welke vraag er aan het 
antwoord voorafging. 

• Voorkennis – Laat, tijdens het aanzwengelen van een quote, doorschemeren dat je 
beschikt over voorkennis. Die voorkennis heb je ook, het gesprek heeft immers op 
het moment van uitwerken al plaatsgevonden. Zeer ondeugende techniek. 

• Fonetische weergave – zie ook: selectieve waarneming. Schrijf de quote 
zoals je hem hoort: ‘jaaahhhhhaaaa! Da was nie dunne afspraôk, diehies gak 
heur, eg wél…’  


