
 

Ongemakkelijke stiltes 

Hoe kun je makkelijk een gesprek gaande houden met iemand die je niet kent? Wij 
hebben een paar trucs voor je op een rijtje gezet. 

Een van de griezeligste dingen aan een praatje maken is dat je niet weet hoe het gesprek 
zal verlopen. Je weet niet hoeveel jullie gemeen hebben. Ook weet je niet of de ander een 
prater is. 
Wat als je een praatje aanknoopt en het gesprek valt na tien minuten weer stil? Debra Fina 
(schrijfster van The fine art of small talk – how to start a conversation in any situation) 
geeft een aantal tips. 

1.      Stel geen gesloten vragen, maar stel open vragen. 
Met open vragen is het veel makkelijker om lekker door te kletsen. Ga ervan uit dat 
iemand niet meteen op een vraag een lang antwoord geeft en vraag door. 

2.      Maak gebruik van je omgeving. 
De plek waar jullie zijn kan het begin zijn van een gesprek. Hoe kent je gesprekspartner de 
jarige? Hoe kwam hij op het idee om naar dit congres te gaan? Ook iemands gedrag kan 
de aanleiding zijn van een gesprek. Bijvoorbeeld diens accent: ‘Klopt het dat ik iets 
Brabants hoor in je manier van praten? Waar kom je vandaan?’ 

3.      Vertel iets over jezelf 
Een gesprek komt van twee kanten. Het is belangrijk om interesse te tonen maar neem 
gerust de ruimte om zelf ook te vertellen. Wees niet bang dat jullie twee verschillende 
interesses hebben. Dat maakt het gesprek juist interessant. Houd het wel positief. Vermijd 
politieke onderwerpen en roddels want je weet niet hoe iemand daarover denkt. 

4.      Het is niet erg als het gesprek stilvalt. 
Als het gesprek even stilvalt ben je geneigd om deze stilte snel op te vullen omdat je je 
verantwoordelijk voelt voor het gesprek. Bedenk dat je dit gesprek niet alleen voert. Jullie 
zijn allebei stil. Een stilte is juist goed voor het gesprek. Een goede interviewer laat vaak 
een stilte vallen omdat de kans groot is dat de geïnterviewde vanzelf verder praat. 
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5.      Je kunt zelf het gesprek beëindigen 
Elk gesprek kent een einde. Daar is helemaal niks mis mee. Als je uitgepraat bent kun je 
het gesprek beleefd beëindigen door te zeggen: Leuk je te leren kennen, Maaike! Ik ga 
nog even een rondje maken.’ 

Woordenlijst: 

1.      ongemakkelijke / ongemakkelijk = moeilijk, het kost veel energie. 
2.      gaande houden = door laten gaan. 
3.      op een rijtje gezet / op een rijtje zetten = op volgorde zetten, een opsomming 
geven. 
4.      griezeligste / griezelig = eng, angstaanjagend. 
5.      iets gemeen hebben met iemand = iets in overeenkomst hebben. 
6.      een praatje aankopen = beginnen met een gesprek. 
7.      ga ervan uit / ervan uitgaan = aannemen, vertrouwen op. 
8.      vraag door / doorvragen = doorgaan met vragen, dit doe op om een gesprek op 
gang te houden. 
9.      de aanleiding = wat iets laat gebeuren, waardoor een gesprek op gang komt. 
10.     gerust = zonder zorgen, onbevreesd. 
11.     ben je geneigd om / de neiging hebben om = iets wat je (onbewust) doet. 
12.     uitgepraat zijn = net zolang praten totdat je niets meer te zeggen hebt. 


