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Stap 10

‘DE VORM KIEST JOU,  
NIET OMGEKEERD.  

EEN IDEE KOMT  
EN DRAAGT DE VORM  

AL IN ZICH MEE’

— MICHAEL FRAYN



Structuur en tijd

WAAR BEN JE MET JOUW BOEK?
Je kunt Stap 10: structuur en tijd op verschillende 
manieren gebruiken: als je al het merendeel 
van een verhaal geschreven hebt en je wilt 
experimenteren met verschillende manieren 
waarop je je verhaal kunt structureren. Of 
je gebruikt het in de beginfase of tijdens het 
schrijven, om op ideeën te komen voor zowel de 
inhoud als de vorm van je boek. Het is vooral een 
kwestie van experimenteren, dus kijk gewoon wat 
het je oplevert.

In Stap 10: structuur en tijd leggen we uit wat de 
structuur van een verhaal inhoudt en hoe je dat 
praktisch kunt gebruiken bij het schrijven van 
je boek. We zullen onderscheid maken tussen de 
zichtbare en de onzichtbare structuur van een 
boek. Daarbij gaan we in op het belang van de 
drie coördinaten van het verhaal, plaats, tijd en 
handeling. We bespreken hoe je omgaat met  
de grammaticale tijd van je werkwoorden en  
met het tijdsverloop van je verhaal. Ten slotte 
besteden we aandacht aan de conventies rondom 
het gebruik van alinea’s, witregels en nieuwe  
pagina’s. 

VORM KOMT VOORT UIT INHOUD
De vorm of structuur van je boek komt op 
verschillende momenten in het schrijfproces aan 
de orde. Sommige schrijvers schrijven het liefst 
met een structuur als uitgangspunt. Ze beginnen 
vanuit een thema dat van zichzelf al een structuur 
met zich meebrengt. (Bijvoorbeeld bij een thema 
waarbij de natuur of het voortschrijden van de tijd 
een grote rol speelt, ligt het voor de hand om je 
roman in te delen in vier seizoenen.) In dat geval 
is er meteen aan het begin van het schrijfproces 
sprake van een eerste structuur die je kan helpen 
je roman vorm te geven.

Andere schrijvers zoeken al schrijvend naar 
inhoud en moeten achteraf op zoek gaan naar de 
vorm en structuur waarin hun verhaal het beste 
tot uiting komt. Dit is niet de meest efficiënte 
manier, het levert meer ideeën en uitgangspunten 
op dan je voor je boek kunt gebruiken, maar voor 
romanschrijvers die hun thema’s nog moeten 
ontdekken, is het soms de enige manier.

Structuur speelt dus een rol gedurende het 
gehele schrijfproces, want steeds ben je bewust 
of onbewust bezig met de volgorde van de 
fragmenten en dus met de structuur van je roman.
Het mooiste is natuurlijk als de structuur vanzelf 
uit het schrijven voortkomt, maar dat komt bij  
het schrijven van een groter geheel als een roman 
niet heel vaak voor. Welke volgorde ook op jou  
van toepassing is, de structuur van je boek 
komt altijd voort uit de inhoud van je verhaal, 
niet andersom. Je kunt er wel een structuur op 
plakken, maar op je lezers zal dat altijd kunstmatig  
overkomen.

WAT IS STRUCTUUR?
Onder structuur verstaan we de manier waarop 
bepaalde onderdelen zijn samengevoegd tot een 
geheel, zodat dat geheel functie krijgt, of betekenis.

Bij een brug is die structuur meteen zichtbaar.  
Hij is opgebouwd uit pijlers en dragers van metaal 
en beton. En een skelet, hoewel dat schuilgaat 
achter huid en vlees, bestaat uit botten en pezen; 
losse onderdelen die op een heel specifieke wijze 
aan elkaar vastzitten en in elkaar passen. Maar 
structuur gaat niet alleen over vorm , maar 
dient allereerst een functie. Zowel een brug als 
een menselijk skelet moet in staat zijn een zeker 
gewicht te dragen. Daarnaast moet een brug 
twee oevers met elkaar verbinden en een skelet 
moet een lichaam stevigheid geven en beweging 
mogelijk maken. 

Functie van structuur Als een brug twee oevers 
met elkaar verbindt, wat is dan de functie van een 
verhaal? En hoe ziet de structuur van een goed 
verhaal eruit? Waar herken je die aan? 

Net als bij een brug of het menselijk skelet moeten 
bij een goed verhaal alle losse onderdelen binnen 
de structuur met elkaar samenhangen. Met andere 
woorden, er mag geen onnodig onderdeel in zitten, 
elke onderdeel moet op de juiste plaats zitten en 
op de juiste manier met de andere onderdelen 
verbonden zijn, zodat het verhaal doet wat het 
moet doen. Zoals een brug het verkeer veilig naar 
de overkant brengt, moet de structuur van een 
verhaal de lezer door het verhaal heen loodsen, 
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zodat hij aan het eind begrijpt ‘hoe en waarom het 
allemaal zo is geschied’.

Innerlijke structuur Ga maar na tijdens 
het lezen van een roman. Ook als lezer ben je 
voortdurend bezig met oriënteren. Bij elk nieuw 
hoofdstuk, elk nieuw fragment stel je jezelf 
ongemerkt allerlei vragen. Waar bevind ik me op 
dit moment in het verhaal qua plaats? Op welk 
tijdstip in het verhaal speelt dit zich af? Wat is hier 
aan de hand?

Om door te blijven lezen heeft een lezer houvast 
nodig. Als hij binnen de eerste paar alineá s niet 
enigszins houvast krijgt, of een antwoord krijgt op 
een aantal van zijn vragen, stokt het lezen en is de 
kans groot dat hij het boek voorgoed dichtslaat. 
Hij weet immers niet wat jij als schrijver wel weet. 
Jij hebt de plaatjes in je hoofd van de plekken. 
Jij weet de volgorde waarin de verschillende 
gebeurtenissen in je verhaal elkaar opvolgen. Jij 
bent op de hoogte van het wie, wat en waarom.

Maar je lezer weet daar niets van. Hij loopt als het 
ware door een donkere gang. Jij als schrijver moet 
hem meevoeren. Je moet hem helpen navigeren. Je 
stuurt zijn blik en licht hem als het ware met een 
zaklamp bij. De keuzes die je daarbij maakt, welke 
antwoorden je hem geeft, wat je nog verzwijgt, 
de volgorde waarin je dat doet en hoe je daarbij 
omsprint met de tijd vormen de ruggengraat van 
je boek. Deze innerlijke structuur is niet meteen 
zichtbaar. Hij wordt bepaald door de verhaallijn of 
de plot. Om die reden spreken we ook wel van de 
onzichtbare structuur.

PLOT ALS RUGGENGRAAT
Om een heel lichaam te kunnen dragen, heeft een 
ruggengraat de juiste spanning nodig. Hetzelfde 
geldt voor een verhaal. In Stap 5: verhaallijn 
creëren heb je gezien hoe je een verhaallijn opzet 
aan de hand van een vragenlijst. In Stap 8:  
spanning aanbrengen wordt uitgelegd hoe je 
de plot, de belangrijkste ontwikkeling van je 
hoofdpersonage, uitstrekt tot een spanningsboog. 
Het is met name die spanningsboog die de 
ruggengraat vormt voor je verhaal en die bepaalt 
op welke momenten je het antwoord verklapt op 

de vragen van je lezer. Het bepaalt ook hoe stevig 
je verhaal in elkaar zit. En hoe gestroomlijnd je 
verhaal in elkaar zit. Als je niet goed meer weet 
hoe het zit met verhaallijn en spanningsboog, lees 
dan Stap 5 en Stap 8 nog eens na.

ORIËNTATIE IN DE RUIMTE
Het ‘waar’, ‘wanneer’ en ‘wat’ zijn de drie 
coördinaten aan de hand waarvan de lezer zich 
kan oriënteren binnen de virtuele ruimte van 
jouw boek. De antwoorden op die vragen moeten 
verspreid door je boek steeds op het juiste moment 
gegeven worden. Niet te laat en niet te vroeg. 
Als je dat niet doet, raak je je lezer vroeg of laat 
onherroepelijk kwijt.

Binnen de klassieke traditie van de Griekse 
tragedie gold ooit de strenge regel van eenheid 
van plaats, handeling en tijd. Een toneelstuk 
mocht zich maar op één plaats afspelen, het 
mocht maar over één centrale handeling gaan en 
het hele verhaal moest zich afspelen binnen één 
dag. Die regels zorgden ervoor dat het toneelstuk 
overzichtelijk bleef voor de toeschouwers en dat 
ze tijdens de voorstelling niet verdwaalden in het 
verhaal.
 
‘Waar’ in de eerste alinea’s Zo moet het 
antwoord op de vraag naar het waar, bij elk nieuw 
hoofdstuk of bij elke wisseling van plaats min 
of meer opnieuw beantwoord worden. Binnen 
de eerste paar alineá s moet het hoofdpersonage 
ergens op een concrete plek in de wereld van het 
verhaal worden gesitueerd. Een verlaten plek op de 
heide, op haar studentenkamer aan de gracht. In 
de bibliotheek, tweede tafel bij het raam.

Dit betekent echter niet dat je lezer feitelijk 
hoeft te weten op welk adres in welke straat de 
geblinddoekte en geknevelde held zich op dat 
moment bevindt. Maar de lezer moet na de eerste 
regels wel een beeld krijgen van zijn fysieke 
omstandigheden: kelderlucht, betonnen vloer 
onder zijn wang, geluid van een druppende kraan 
is voor dat moment genoeg antwoord voor je lezer. 
Daarmee krijgt je personage letterlijk grond onder 
de voeten. En je lezer krijgt een plaatje dat hij in 
kan vullen met de bijbehorende sfeer, geluiden en 
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details. Door de plaats van handeling concreet te 
maken krijgt je fragment een basis om op te staan. 
En je verhaal krijgt structuur.

STRUCTUUR EN TIJD
Zoals een brug zich uitstrekt in de ruimte, zo 
strekt een verhaal zich uit in de tijd. In een verhaal 
zijn structuur en tijd daarom nauw verweven met 
elkaar. Verhalen bestaan zelfs bij de gratie van 
tijd, waarin de ene gebeurtenis logisch voortkomt 
uit de andere. De onafwendbaarheid daarvan, de 
logica en de verwondering daarover vormen juist 
de grote aantrekkingskracht van een verhaal.

Als je lezer eenmaal een duidelijk beeld heeft 
van de plaats waar hij zich bevindt, hoeft hij niet 
meteen te weten in welk moment van het verhaal 
hij is beland. Maar gedurende het verhaal moet 
hem wel duidelijk worden in welke relatie de 
verschillende gebeurtenissen tot elkaar staan, 
zodat hij de gebeurtenissen, al is het maar ruwweg, 
kan plaatsen in de tijdslijn van je verhaal.

Chronologie In het westen denken we 
voornamelijk in termen van oorzaak en gevolg. 
Je lezer wil weten wat er eerder en wat er later is 
gebeurd. Hij wil erachter komen wat de aanleiding 
vormde voor een bepaalde gebeurtenis of wat daar 
de consequenties van zijn. Die volgorde is cruciaal 
om te begrijpen waarom een verhaal zich voltrekt 
zoals het doet.

Als je je verhaal in de volgorde vertelt waarin de  
gebeurtenissen zich hebben voorgedaan, dan 
spreekt die samenhang vanzelf. Dit wordt ook wel  
een chronologisch verhaal genoemd, of een verhaal  
in chronologische stijl (Chronos is het Oudgriekse  
woord voor tijd). Je lezer gaat er in dat geval  
automatisch vanuit dat elke gebeurtenis min of  
meer voortvloeit uit de voorafgaande gebeurte-
nissen. De samenhang tussen de verschillende 
gebeurtenissen wordt dan vanzelf duidelijk en je 
hoeft geen speciale kunstgrepen toe te passen.

Heen en weer in de tijd Vaak is het echter 
spannender om bij het eind van een verhaal 
te beginnen. Of in het midden. Er zijn boeken 
die steeds verder terugvoeren in de tijd en op 

die manier hoofdstuk voor hoofdstuk de ware 
toedracht tot een ontstane situatie onthullen.

Andere boeken springen gedurig heen en weer 
in de tijd en leggen zo dwarsverbanden tussen 
verschillende gebeurtenissen in de tijd. Ook slaan 
ze soms grote stukken over, omdat die er voor het 
verhaal niet toe doen. Ze maken sprongen in de 
tijd, van het heden naar een ver verleden en weer 
terug. Hoe maak je je lezer dan duidelijk op welk 
moment in het verhaal hij zich bevindt?

Jaartallen en data Je kunt natuurlijk 
gebruikmaken van tijdsaanduidingen, zoals 
jaartallen en data. Of je kunt details gebruiken 
die de veranderende leeftijd van je personages 
duidelijk maakt, zoals haardracht of kleding 
waaraan de lezer ziet op welk moment in het 
verhaal hij is beland. Maar het meest effectief is 
om de grammaticale tijd te gebruiken.

GRAMMATICALE TIJD
De grammaticale tijd is de tijd waarin de 
werkwoorden geschreven staan. Als schrijver kun 
je kiezen uit zes werkwoordstijden:
1: Onvoltooid tegenwoordige tijd
2: Onvoltooid verleden tijd
3: Voltooid tegenwoordige tijd
4: Voltooid verleden tijd
5: Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd
6: Onvoltooid verleden toekomende tijd.

In de voorbeelden hierna beweegt het personage − 
en met hem de lezer − zich heen en weer door de 
tijd. Maar door de grammaticale tijd weet je toch 
steeds precies waar hij zich tijdens het fragment 
bevindt.

1: ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD
De onvoltooid tegenwoordige tijd (OTT) geeft aan 
dat je lezer zich in een scène bevindt die zich in het 
heden afspeelt en nog niet is afgerond:

‘Marcel staart naar de kaart. Haar naam staat 
in een zwart kader. De woorden dringen eerst 
niet tot hem door, hoe vaak hij ze ook leest. Hij 
legt de kaart neer en zit bewegingloos aan de 
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koffietafel. Haar gezicht staat hem voor ogen 
alsof ze tegenover hem zit aan de tafel. Het kopje 
koffie nog in haar hand.’

Je vormt de OTT door een persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd te zetten. In het voorbeeld: 
staart, staat, dringen, leest, legt, zit, staat, zit. De 
OTT is de meest directe manier van schrijven. Je 
lezer beleeft mee wat je personage beleeft, terwijl hij 
het beleeft. Er is nauwelijks afstand tussen de lezer 
en het personage, want er is geen verschil tussen wat 
de lezer of het personage weten over de toedracht of 
de afloop van wat er op dat moment gebeurt.

2: ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD
De onvoltooid verleden tijd (OVT) geeft aan dat  
iets eerder is gebeurd, maar het is nog niet afge- 
rond. In de beleving van het personage en de lezer 
tijdens het lezen, is het nog steeds aan de gang.

‘Eergisteren zag hij haar nog. Ze zat aan haar 
bureau achter het grote raam. Hij knikte en 
ze knikte terug, zoals ze dat al jaren deden en 
daarna liep hij door.’

De wetenschap dat het zich eerder heeft afgespeeld, 
brengt al iets van afstand aan in de beleving van 
de lezer en van het personage. De OVT wordt 
gevormd door een persoonsvorm in de verleden 
tijd te zetten. In het voorbeeld: zag, zat, knikte, 
deden, liep.

3: VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD
Bij de voltooid tegenwoordige tijd (VTT) wordt 
iets verteld dat al heeft plaats gevonden. De VTT 
geeft een terugblik in de tijd. Het gebeurde is al  
afgerond, de feiten staan al vast, er kan niets meer 
aan veranderen. Zo kan het personage uit het vorige  
voorbeeld nog hooguit te weten komen wat de 
toedracht is tot het ontvangen van de rouwkaart:

‘Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht. Ze 
hebben haar nog gereanimeerd, maar tijdens de 
spoedoperatie is ze overleden.’

De VTT wordt gevormd door de combinatie 
van een persoonsvorm als hulpwerkwoord in de 

tegenwoordige tijd (in het voorbeeld: is, hebben, 
is) en een voltooid deelwoord. In het voorbeeld: 
gebracht, gereanimeerd, overleden.

4: VOLTOOID VERLEDEN TIJD
De voltooid verleden tijd (VVT) is een 
werkwoordstijd die niet veel wordt gebruikt.  
Over het algemeen geeft de VVT de wens aan 
dat iets, dat al heeft plaatsgevonden, anders was 
verlopen. Zo kan het voorgaande personage  
zitten fantaseren over iets dat hij met de 
wetenschap van dat moment, achteraf anders  
had willen doen:

‘Als hij had geweten dat het de laatste keer was 
dat hij haar had gezien had hij zich omgedraaid 
en had hij aangebeld. Dan had hij nog een keer 
tegenover haar gezeten.
Hij had zijn koffie gedronken en haar nog eens 
extra aangekeken. En in de wetenschap dat het 
de laatste keer was had hij het misschien gedurfd 
haar eindelijk te vragen wat hem al zo lang bezig 
hield.’

De VVT wordt gevormd door de combinatie 
van een persoonsvorm als hulpwerkwoord in 
de verleden tijd (in het voorbeeld: had), en een 
voltooid deelwoord. In het voorbeeld: geweten, 
gezien, omgedraaid, aangebeld, gezeten, 
gedronken, aangekeken, gedurfd.

5: ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE 
TOEKOMENDE TIJD
Met de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd 
(OTTT) vertel je iets dat nog plaats moet vinden. 
Ons personage blikt vooruit in de toekomst en 
stelt zich voor hoe het zal zijn:

‘Hij zal haar nooit meer zien. Hij zal nooit meer 
tegenover haar zitten aan deze tafel. Hij zal het 
nooit te weten komen.’

De OTTT wordt gevormd door de persoonsvorm 
als hulpwerkwoord (zal) en het hele werkwoord. In 
het voorbeeld: zien, zitten, te weten komen.
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6: ONVOLTOOID VERLEDEN  
TOEKOMENDE TIJD
Met de onvoltooid verleden toekomende tijd vertel 
je iets dat kan gebeuren, maar nog niet zeker is. In 
de OVTT liggen mogelijkheid en twijfel besloten 
en soms zelfs de waarschijnlijkheid dat iets niet 
gebeuren gaat. In het voorbeeld bekruipt je het 
gevoel dat het hoofdpersonage de zin er niet echt 
van in ziet om naar haar begrafenis te gaan:

‘Hij zou hij naar de begrafenis kunnen gaan, iets 
moois moeten zeggen, de handen schudden van 
de andere aanwezigen, bloemen leggen op haar 
graf. Het zouden dan wel gele rozen moeten zijn, 
want rode zouden de verkeerde indruk wekken.’

De OVTT wordt gevormd door de persoons- 
vorm als hulpwerkwoord (zou) en hele 
werkwoorden. In het voorbeeld: kunnen gaan, 
moeten zeggen, schudden, leggen, moeten zijn, 
zouden wekken.

Zoals we zagen, vormt tijd een essentieel onderdeel 
van structuur. Zowel de grammaticale tijd waarin 
de werkwoorden geschreven staan, als de volgorde 
waarin de dingen worden verteld en werkelijk 
gebeurd zijn.

Zodra je afwijkt van de chronologische vertelling, 
heeft je lezer extra wegwijzers nodig om zich te 
oriënteren in je verhaal. Met de grammaticale tijd 
van je werkwoorden laat je je lezer weten waar hij 
zich bevindt in de tijd van je verhaal.

FLASHBACK
Ook bij een chronologische vertelling kan het 
gebeuren dat je personage in gedachten kort 
afdwaalt naar iets wat eerder is gebeurd. Zo’n 
korte terugblik noemen we ook wel een flashback. 
We spreken niet voor niks van een ‘flash’back, 
want een flashback is maar een flits en mag niet 
langer zijn dan een paar alinea’s. Daarna keert de 
vertelling meteen weer terug naar het heden van 
het verhaal.
Een flashback wordt dus als het ware omlijst door 
het heden. Om de grens tussen heden en flashback 
duidelijk aan te geven kun je gebruikmaken van de 
eerder genoemde VVT.

Afbakenen van flashbacks Zoals we zagen, kan 
de VVT een wens uitdrukken. Maar daarnaast 
kan de VVT ook nog gebruikt worden om de 
overgang naar een zogenaamde flashback aan  
te geven. De VVT functioneert dan als een 
scharnier tussen een fragment dat zich in het 
heden en iets wat zich in het verleden heeft 
afgespeeld. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen je 
verhaal in de OTT te schrijven en de terugblik of 
flashback in de OVT. 

DAT DOE JE VOLGENS DE METHODE:  
OTT-VVT-OVT-VVT-OTT

OTT Ze staart naar het schilderij.

Begin flashback
VVT Ze had het eerder gezien. Het was op een 
regenachtige zondag en Matthijs was er ook. Bij 
elk schilderij discussieerden ze eindeloos over de 
bedoeling van de kunstenaar.

OVT Toen ze het museum verlieten, was het al 
donker.

VVT Ze hadden nog uren door de stad 
rondgezworven.

Einde flashback
OTT Ze kijkt op haar horloge. Vijf voor vijf. Het 
museum gaat zo dicht.

SCHRIJFOEFENING 10A pagina 184
Maak een lijst van de opeenvolgende 
momenten uit je verhaal waarop de handeling 
van je verhaal zich afspeelt. Is daar een 
regelmaat in te ontdekken? Ga je heen en weer 
tussen verschillende perioden?
Vraag jezelf af hoe je die wisselingen van tijd 
het beste duidelijk kunt maken aan je lezer.  
En hoe je daarin een regelmaat kunt creëren 
die voorspelbaar is voor je lezer.
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TEMPO
Tempo is de snelheid waarmee je een verhaal 
vertelt. Aan het ene moment in je verhaal besteed 
je misschien negen paginá s, terwijl je een ander 
moment afhandelt met drie zinnen. Naast tijd geeft 
ook de afwisseling in tempo ritme en structuur 
aan je verhaal.

VERTELTIJD EN VERTELDE TIJD
Om te kunnen praten over het tempo van een 
verhaal, is het handig om onderscheid te maken 
tussen verteltijd (het aantal pagina’s dat je  
nodig hebt om een verhaal te vertellen) en de 
vertelde tijd (het aantal uren, dagen of jaren dat je 
verhaal omspant). De verteltijd en vertelde  
tijd kunnen sterk wisselen ten opzichte van  
elkaar.

TIJDVERDICHTING EN TIJDVERDUNNING
Zo kun je een heel boek vullen met het beschrijven 
van één dag, zoals Het leven in een dag van 
A.F.Th. van der Heijden. We spreken in dat geval 
van tijdverdunning. De tijd wordt dunner, 
want hij wordt uitgesmeerd over meerdere 
pagina’s. Of uitgerekt als een accordeon.

Omgekeerd is het mogelijk om een verhaal van 
jaren in twaalf pagina’s te vertellen. In dat geval 
comprimeer je een langer tijdsverloop. Je drukt 
de tijd in elkaar tot hij in twaalf pagina’s past. We 
spreken dan van tijdverdichting. De tijd wordt 
dichter op elkaar gedrukt. Je accordeon wordt 
dichtgevouwen.

Over het algemeen maak je gebruik van 
tijdverdunning, als een gebeurtenis extra 
uitgebreid verteld moet worden, omdat hij 
spannend is of extra nadruk nodig heeft. Bij 
tijdverdichting kun je een langere periode 
samenvatten waarin weinig opzienbarends 
gebeurt, soms als brug naar de volgende 
betekenisvolle gebeurtenis.

Real time Als je tijdverdunning ver genoeg 
doorvoert, is het mogelijk om gebeurtenissen  
in zogenaamde ‘real time’ weer te geven. Je 
vertelling volgt de gebeurtenissen van minuut 

tot minuut. De lezer is ongeveer even lang aan 
het lezen als je hoofdpersonage bezig is om te 
ontsnappen uit zijn cel. De verteltijd is dan min 
of meer gelijk aan de vertelde tijd. Deze ‘real 
time’-techniek gebruik je als een moment heel 
spannend wordt.

Uitstel In een enkel geval duurt het lezen van 
een fragment zelfs langer dan de gebeurtenis die 
beschreven wordt. Ook kan een handeling even 
worden stopgezet, doordat je een uitweiding inlast 
over een bijkomend detail. Op die manier laat 
je je lezer als het ware zijn adem nog wat langer 
inhouden en voer je de spanning extra op. Wees 
daar echter wel voorzichtig mee, want aan het 
geduld van je lezer komt een eind.

Italo Calvino is de meester van het op de 
proef stellen van lezersgeduld. Terwijl het 
hoofdpersonage in een van zijn verhalen op de 
vlucht is voor een draak, laat hij hem over een 
boomwortel struikelen. Hij zet de handeling stop 
voor een lange uitweiding over het soort boom 
waar die wortel toe behoort.

DE JUISTE VERHOUDING
Het menselijk skelet is een harmonieus geheel. 
De ruggengraat verloopt ritmisch van kleine 
naar grotere wervels, de lengte van de romp en 
ledematen staan in verhouding tot elkaar; dat 
wil zeggen het ene onderdeel is niet buitensporig 
langer dan het ander en er is sprake van variatie in 
de verschillende lengtes. (Een ruggengraat is juist 
mooi, omdat de wervels op een organische manier 
groter en weer kleiner worden.)

Als de ruggengraat te lang wordt in verhouding 
tot de rest van het skelet, stort het skelet in elkaar. 
Op dezelfde manier moeten de onderdelen van 
een roman met elkaar in verhouding staan. 
De onderdelen van je boek moeten met elkaar 
in evenwicht blijven. De introductie van de 
hoofdpersonen mag geen dertig bladzijden duren, 
als het hele verhaal zestig bladzijden beslaat. Net 
als voor het skelet geldt voor de roman een soort 
innerlijke logica. Voor een optimale spanningsboog 
is daarom een rekenkundige formule  
opgesteld:
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Bij een verhaal van tien pagina’s of vijfduizend 
woorden (we rekenen vijfhonderd woorden per 
pagina) moet je ongeveer de volgende verdeling 
aanhouden:
• Probleemsituatie of uitgangssituatie: twee 

pagina’s = 1000 woorden
• De eerste complicaties: vier pagina’ s = 2000 

woorden
• Het wordt crisis: drie pagina’s = 1500 woorden
• Climax met afloop: één pagina = 500 woorden

Deze formule kun je het beste opvatten als een 
vuistregel. Je hoeft de verhoudingen van je verhaal 
niet exact na te rekenen, maar je moet er wel globaal 
rekening mee houden. Want net als een skelet is 
een verhaal een organisch geheel dat de lezer in 
beweging moet houden. Duurt een onderdeel te 
lang, dan verdwijnt de spanning uit het geraamte en 
raak je de aandacht van je lezer kwijt.

Ook is deze formule niet bedoeld om vanaf 
het eerste begin rekening mee te houden. Als 
beginnend schrijver weet je vaak niet hoelang je 
verhaal moet worden. Gebruik de formule pas 
achteraf, als je je meeste tekst ruwweg op papier 
hebt staan. Dan pas heb je een idee van de grootte 
van het geheel en kun je de verhoudingen bepalen.

DE SCAN
Tot nu toe hebben we het gehad over de innerlijke 
of onzichtbare structuur van je verhaal. Net als 
bij een mens is het skelet niet zichtbaar aan de 
buitenkant. Je hebt een röntgenfoto nodig om dat 
zichtbaar te maken. In de volgende oefening leer 
je hoe je een scan kunt maken van je verhaal, mits 
dat al min of meer zijn vorm heeft aangenomen. 
De scan is een soort röntgenfoto van je roman of 
verhaal. Je maakt hem als volgt. Vat per hoofdstuk 
in één zin de volgende drie coördinaten samen:
1. Wat de plaats van handeling is
2. Wat de tijd is waarin dit zich afspeelt
3. Wat de belangrijkste ontwikkeling of 

gebeurtenis is.

Als je geen roman hebt , maar een kort verhaal, 
doe je hetzelfde, maar dan per alinea. Deze 
oefening geeft je inzicht in de structuur en de 
verhoudingen van je verhaal. Daarnaast geeft het 

je overzicht van wat er nog aan je verhaal gedaan 
moet worden.

HERHALING VAN THEMATIEK
Naast het gebruik van tijd en tempo is er nog een 
manier om structuur in je boek aan te brengen. In 
sommige verhalen zit een detail dat op een aantal  
cruciale momenten terugkeert, soms in steeds 
iets gewijzigde versie. Dat kan een herinnering 
zijn die steeds weer opduikt, een voorwerp dat 
doorgegeven wordt of een gebeurtenis die zich 
cyclisch herhaalt zoals de zonsopkomst of het 
vallen en weer uitbotten van bladeren.

In De geschiedenis van Elsa Morante bijvoorbeeld 
keert de epileptische aanval waar ze als kind aan 
leed op cruciale momenten in haar leven terug. 
Ook zo’n herhaling van thematiek geeft structuur 
aan het verhaal. Het vormt de ruggengraat voor 
een verhaal, omdat het twee of meer momenten 
met elkaar verbindt. En het geeft ritme aan het 
verhaal door die momenten extra aan te stippen.
Dat detail kan het beste op een natuurlijke manier 
voortkomen uit het thema van je verhaal, anders 
wordt het een kunstmatig trucje.

STRUCTUUR DOOR EEN SPIN
Als je verhaal zich nog in de beginfase bevindt, 
kun je nog geen scan maken. In dat geval kan een 
spin de eerste aanzet voor een structuur bevatten. 
Een spin maak je door al schrijvend en tekenend te 
brainstormen.

Om te beginnen schrijf je een centraal idee midden 
op een blad papier met een cirkel eromheen. 
Dat centrale idee kan het hoofdpersonage zijn, 
maar ook een thema, een cruciaal voorwerp, een 
centrale gebeurtenis of een eerste titel. Vervolgens 
ga je allerlei gedachten en invallen om die cirkel 
heen zetten. Dat kunnen andere personages zijn. 
Of plaatsen. Of wat je maar te binnen schiet. 
Door middel van pijlen, cirkels en strepen ga je 
vervolgens alle woorden en namen met elkaar 
verbinden.

Misschien moet je, naarmate de ideeën en hun 
onderlinge verbanden meer uitkristalliseren, een 
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paar keer overnieuw beginnen. Maar al gauw 
doemt er een web van ideeën op dat een duidelijke 
structuur bezit en aanwijzingen bevat voor de 
eerste vorm van je verhaal. Werk gedurende 
langere tijd je spin bij.

LITERAIRE VORMEN
Een verhaal kan ook in de vorm gegoten  
worden van een dagboek of een briefwisseling.  
Of een interview. Of een politierapport. Deze 
vormen brengen van zichzelf al een hele  
duidelijke structuur met zich mee, die ook meteen 
zichtbaar is voor de lezer. Aanhef, plaatsnamen, 
data of de afwisseling van vraag en antwoord  
zijn inbegrepen bij deze vorm. Maar deze  
vormen stellen weer andere eisen aan je 
schrijfvaardigheid. Denk daarom niet meteen  
dat het makkelijker is.

Lees voor een mooi overzicht van verschill- 
ende literaire vormen het boek van David  
Mitchell, Wolkenatlas. Bestudeer de uitwerking 
van de verschillende hoofdstukken op jou  
als lezer.

WEGWIJZERS VOOR JE LEZER
We hebben gezien dat je een verhaal niet per se 
in een chronologische volgorde hoeft te vertellen, 
maar dat er verschillende volgordes denkbaar 
zijn. Bij een niet-chronologische manier van 
schrijven is het belangrijk dat je de lezer extra 
houvast geeft. Door middel van de innerlijke 
structuur van je verhaal, de grammaticale tijd van 
de werkwoorden, details die de tijd aanduiden en 
het tempo waarin je iets uit de doeken doet, geef 
je structuur en ritme aan je verhaal. En je helpt 
je lezer wegwijs te worden in de volgorde van de 
gebeurtenissen.

Pas als je lezer weet wat de verschillende 
gebeurtenissen zijn, in welke volgorde ze 
plaatsvinden, welke oorzaken er ten grondslag 
lagen aan het verhaal en welke consequenties 
er voortvloeiden uit de gebeurtenissen, weet hij 
hoe de innerlijke structuur van het verhaal in 
elkaar steekt. Maar dan heeft hij het boek al uit. 
De innerlijke structuur is niet in één oogopslag 

zichtbaar, hij openbaart zich pas tijdens het lezen 
van het boek.

OPMAAK VAN JE TEKST
Naast de innerlijke structuur zijn er nog andere 
hulpmiddelen waarmee je je lezer kunt helpen 
om de structuur van je verhaal te blijven volgen, 
zoals de opmaak. Je hoeft niet de hele tekst te 
lezen om hem te ontdekken, want hij komt tot 
uiting in de manier waarop de tekst verdeeld 
is over de paginá s. Hij is af te lezen aan de 
hoofdstukindeling, de witregels, alinea’s en nieuwe 
pagina’s. De opmaak benadrukt de innerlijke 
structuur door hem extra zichtbaar te maken. Je 
ziet de opmaak direct als je een boek doorbladert: 
blokken tekst, groter gedrukte hoofdstuktitels, 
schuin gedrukte tekst, halve witte paginá s, 
inspringende regels en witregels.

Al die typografische variaties geven ritme aan 
wat anders één massief blok tekst zou zijn. Ze 
verdelen een verhaal in verschillende fragmenten 
die zich op verschillende momenten van het 
verhaal afspelen. Als er sprake is van meervoudig 
perspectief, kan er per nieuw hoofdstuk sprake 
zijn van een ander perspectief. Als een nieuwe fase 
zich aandient in het verhaal, wordt dat meestal 
in een nieuw hoofdstuk uitgewerkt. Wisselingen 
van tijd of plaats worden meestal aangegeven door 
een nieuw hoofdstuk, een nieuwe pagina of een 
witregel.

HULPMIDDEL BIJ STRUCTUUR
Een duidelijk hulpmiddel om je verhaal te 
structuren is om onderscheid te maken tussen 
verschillende blokken tekst. Je kunt je verhaal 
indelen in hoofdstukken en alinea’s. In boekdelen 
en nieuwe paginá s. Van groot naar klein staan de 
volgende onderdelen tot je beschikking.

HET BOEK
In principe beslaat elke roman één verhaallijn. Bij 
uitgave krijgt die verhaallijn de omvang van één 
boek. Eventuele zijlijntjes vervullen een duidelijk 
ondergeschikte rol en staan ten dienste van het 
grote verhaal.
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Harry Potter van J.K. Rowling Sommige 
romans maken deel uit van een trilogie of reeks. 
Harry Potter van J.K. Rowling is het bekendste 
voorbeeld van zo’n reeks. De zeven delen beslaan 
de zeven opeenvolgende jaren die Harry Potter 
doorbrengt als leerling van ´Zweinsteiń  de school 
voor magie. Elk boek vormt een op zichzelf 
staand verhaal dat echter deel uitmaakt van een 
zevenjarig gevecht tegen Voldemort, een tovenaar 
met hoogmoedswaanzin die een bedreiging vormt 
voor de wereld van tovenaars en Dreuzels. De 
structuur ligt voor de hand; het hoofdpersonage is 
in elk boek een jaartje ouder en wijzer, maar blijft 
steeds dezelfde.

De verborgen universiteit van Nathalie Koch  
Een minder bekende trilogie over magie is De 
verborgen universiteit van Nathalie Koch. Ook 
in deze reeks draait het steeds om hetzelfde 
hoofdpersonage, Alexa, die gedurende de gehele 
reeks ontdekt wie haar vader is, wat het betekent 
om zijn magische talent te hebben geërfd. En 
welke oude conflicten er worden uitgevochten op 
de universiteit waar ze terechtgekomen is.

De Tillermans van Cynthia Voigt Niet in elke 
reeks gaat het steeds om hetzelfde hoofdpersonage. 
In De Tillermans van Cynthia Voigt gaat het 
over vier kinderen die door hun moeder zijn 
achtergelaten en met elkaar zoeken naar een veilig 
thuis en hun weg vinden in het leven. Rondom de 
vier kinderen vormt zich een groepje personages. 
Het verhaal van een aantal van hen wordt in een 
later deel apart uitgelicht.

Reeksen voor volwassenen Ook romans voor 
volwassenen verschijnen als onderdeel van een 
boekenreeks. Zo schreef A.F.Th van der Heijden 
De tandeloze tijd. J.J. Voskuil schiep Het bureau, 
een reeks die gaat over het wel en wee op een 
kantoor. De bindende factor is steeds dezelfde 
persoon of een groep personen die bij elkaar 
geworpen worden door min of meer gelijksoortige 
omstandigheden in een afgebakend tijdsverloop.

HET BOEKDEEL
De roman Pier en oceaan van Oek de Jong bestaat 
uit twee boeken waarvan de opmaak en typografie 

van beide omslagen in elkaar overlopen. Dat het 
twee bij elkaar horende delen zijn, wordt nog eens 
benadrukt door het feit dat het eerste boek bestaat 
uit deel 1 tot en met 3 en eindigt op pag. 349 en het 
volgende boek deel 4 en 5 beslaat en op pag. 353 
begint. (De voorgaande titelpagina’s tellen mee , 
maar zijn ongenummerd.) Het eerste boek bestaat 
uit vijf delen. De hoofdstukindeling van de eerste 
twee delen ziet er als volgt uit:

DEEL EEN
1952
I De hospita
II Een treinreis
III De overtocht
IV Het bezoek
V Elena
VI God zorgt
VII Een brief van Soemba
VIII De opdracht

DEEL TWEE
1959-1960
Terug naar de Metsusstraat 1959
I Winter in Friesland
II Het kind van de zonde
III Het stille huis
IV De mantel der liefde
V De fotograaf
VI Het gesloten gordijn
VII De ijsvlakte

Pater Familias 1959
I Aan het graf
II Onrein
III Onlust
IV De zeiltocht

De laatste dag 1960
I De kikker en de polsstok
II Het concert
III De vrouw op de brug
IV Zwarte modder wolkt op

HET HOOFDSTUK
Nieuwe hoofdstukken geven vaak een nieuwe fase 
aan in de ontwikkeling van het verhaal. Daarnaast 
kan er sprake zijn van een nieuw perspectief of  
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een geheel ander moment uit het tijdsverloop.  
De eerder genoemde roman van Oek de Jong  
is een gefictionaliseerde weergave van zijn eigen 
leven, dat wil zeggen, hij heeft de werkelijkheid 
van zijn eigen leven beschreven, maar met 
verzonnen elementen in een verzonnen 
samenhang.

Pier en oceaan is chronologisch opgebouwd, maar 
in elk hoofdstuk komt er een andere, min of meer 
op zichzelf staande gebeurtenis aan de orde, een 
schijnbaar onbeduidende gebeurtenis die op het 
hoofdpersonage een grote indruk heeft gemaakt en 
zo onderdeel is van de onderhuidse rode draad in 
zijn ontwikkeling naar volwassenheid.

HOOFDSTUKTITELS
Ook de titels van een hoofdstuk helpen de lezer 
om zich te oriënteren binnen het verhaal. Het geeft 
hem overzicht in waar hij gebleven was met lezen 
en wat zich in de voorgaande hoofdstukken heeft 
afgespeeld.

Tijdens het schrijven kan het verwoorden 
van hoofdstuktitels je helpen als een soort 
samenvatting van wat er in dat hoofdstuk moet 
gebeuren. Dat zou je kunnen doen zoals in Pier 
en oceaan gebeurt, waarvan de hoofdstuktitels 
soms als onderschriften bij een fotoalbum klinken. 
Je vat de kern van elk hoofdstuk samen met een 
sleutelwoord, volgens de persoonlijke betekenis 
die het voor jou heeft. Dit helpt je om bij de les te 
blijven, terwijl je schrijft. Later kun je de titel zo 
nodig weer verwijderen.

Ouderwetse romans hadden vaak titels die een 
opsomming waren van de gebeurtenissen die 
in het hoofdstuk plaatsvinden. De korte, soms 
raadselachtige aanduidingen van wat er in het 
hoofdstuk staat te gebeuren, maakt de lezer 
bovendien nieuwsgierig. In Schijnbewegingen van 
Floortje Zwigtman luiden de eerste drie titels 
bijvoorbeeld als volgt:

I Het treurige leven van een winkelbediende – 
De gebeurtenis van de dag – Een bepaalde kleur 
groen – Mary Ann maakt haar entree – Grootse 
plannen.

II Ik krijg een dikke vent cadeau – Gussie – 
Grenzen aan de klantvriendelijkheid – Een filister 
van het zuiverste water – Fooi!

III Voordelen van het weekeind – De Empire 
– De pommadeknullen – Harde klappen – Een 
gezagsgetrouwe politieagent – Gratis voorstelling 
door mevrouw Procopius.

NIEUWE PAGINA´S
Een nieuwe pagina geeft vaak aan dat er tussen het 
voorgaande en nieuwe fragment tijd verstrijkt die 
niet beschreven wordt. De overgang tussen wat net 
beschreven werd en wat daarop volgt, is kleiner 
dan tussen hoofdstukken, maar weer groter dan 
bij een witregel.

DE WITREGEL
De witregel scheidt blokken tekst en geeft 
zo vaak een wisseling aan van plaats of tijd. 
Ook werkt het als korte adempauze tussen 
twee fragmenten. Of er is sprake van een 
korte tijdsduur die verstrijkt. J. Bernlef maakt 
een heel eigen gebruik van de witregel. In 
Hersenschimmen gebruikte hij witregels om 
de groeiende leegte aan te geven in het hoofd 
van zijn dementerende hoofdpersonage, tussen 
diens gedachten.

DE PARAGRAAF
Paragrafen worden vooral gebruikt in non-fictie, 
in lesboeken of informatieve literatuur, als een 
nog fijnere onderverdeling van het onderwerp 
in subthema’s. De indeling van non-fictieboeken 
luistert nauwer, omdat het hier niet gaat om een 
organische verhaallijn die je alleen maar hoeft te 
volgen, maar om informatie die je moet zien te 
onthouden. Door middel van een gedetailleerde 
onderverdeling van de stof wordt het de lezer 
makkelijker gemaakt de stof te ordenen en actief te 
reproduceren.

Maar ook bij fictie wordt gebruikgemaakt van 
paragrafen. Zo is elk hoofdstuk in Pier en oceaan 
weer onderverdeeld in meerdere genummerde 
blokken tekst die door een witregel van elkaar 
gescheiden zijn. Een nieuwe witregel en een nieuw 
nummer geven meestal een sprongetje in de tijd 
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aan of een verandering van perspectief, maar 
binnen dezelfde centrale gebeurtenis.

DE ALINEA
De alinea is een groepje zinnen dat inhoudelijk  
bij elkaar hoort. Als je een willekeurig boek 
openslaat en de twee tegenoverliggende bladzijden 
bekijkt, dan valt je onmiddellijk een patroon op 
in de manier waarop regels tekst en witruimtes 
elkaar afwisselen. Om de zoveel regels springen  
er vanuit de linker- en de rechtermarge witte 
stukjes in de tekst. Die witte hapjes uit de tekst  
aan de linkerkant van de pagina geven de 
overgang naar een nieuwe alinea aan.

Volgens Stephen King is de alinea de belangrijkste 
eenheid van het schrijven:

‘Ik zou willen beweren dat de alinea, niet de  
zin, de elementaire eenheid van het schrijven 
is - de plaats waar samenhang begint en 
woorden een kans maken om meer dan alleen 
maar woorden te zijn. Als er een versnelling 
moet optreden, gebeurt dat op het niveau van 
de alinea, niet van de zin. De alinea is een 
fantastisch en flexibel instrument, dat een  
woord lang kan zijn of pagina’s door kan  
gaan.

Een alinea in Don Robertsons historische roman 
‘Paradise falls’ is zestien pagina’s lang, en in ‘De 
gouden regen van het geluk’ van Ross Lockridge 
staan alinea’s die bijna even lang zijn.

Als je goed wilt schrijven, moet je leren goed 
gebruik van alinea’s te maken. Dat betekent dat 
je veel moet oefenen; je moet het ritme leren.’
Uit: Over leven en schrijven van Stephen King

Alinea’s brengen orde aan in een blok tekst dat 
anders van begin tot einde door zou lopen zonder 
ordening of rustmoment. De witte stukjes aan het 
eind of begin van een regel brengen lucht in de 
tekst. En over het algemeen kun je zeggen dat een 
tekst makkelijker te lezen is naarmate er meer wit 
tussen de regels verschijnt. Des te zwarter de tekst, 
des te dichter en veeleisender is ook de inhoud van 
de tekst.

Wanneer begin je een nieuwe alinea?  
Tijdens het schrijven hoef je niet na te denken  
over de opbouw in alinea’s. Als je goed luistert 
naar de manier waarop de zinnen opborrelen in 
je hoofd, klinkt er tussen de ene en de volgende 
alinea iets als een zucht. Een moment waar je,  
als je je verhaal voor zou lezen, heel even pauzeert. 
Want na die zucht volgt er een kleine verandering. 
Tijdens het schrijven ontstaat zo waarschijnlijk 
vanzelf een ritme in de manier waarop je 
gebruikmaakt van nieuwe regels en alineá s.  
Als dat niet zo is, dan kun je daar achteraf nog 
orde in scheppen.

Inspringen of niet? Over het algemeen wordt 
in Europa het begin van een nieuwe alinea aan-
gegeven, wanneer een zin eindigt vóór het eind 
van de regel en de nieuwe zin op een nieuwe regel 
begint. In Amerika zie je vaker dat een nieuwe 
alinea wordt ingeluid, doordat een nieuwe zin op 
een nieuwe regel wordt voorafgegaan door een 
stukje wit. De nieuwe regel śpringt iń .

Alinea’s in non-fictie Bij verklarend proza, dat 
wil zeggen proza dat niet zozeer een verhaal vertelt 
als iets uit wil leggen, is een alinea opgebouwd 
volgens een strak patroon. Een goede alinea 
bestaat dan uit:
• Een zin met een mededeling over wie, wat en 

waar
• Een of meer zinnen met een voorbeeld of 

beschrijving die antwoord geeft op de vraag naar 
het hoe

• Meerdere zinnen met een verklaring van het 
waarom van de meegedeelde feiten.

Alinea’s in non-fictie helpen de schrijver niet 
af te dwalen van zijn hoofdonderwerp. Ook 
voor de lezer is de alinea een hulpmiddel om de 
gedachtegang van de schrijver te kunnen volgen. 
Elke alinea vormt als het ware een trappetje in zijn 
redenering.

Alinea’s in fictie Bij verhalend proza zijn de 
alinea’s minder duidelijk gestructureerd, maar  
ook daar hebben ze tot doel een verhaal te 
ordenen. Als de alinea’s bij non-fictie elkaar 
opvolgen als de blokjes van een ruitjesschrift, 
dan hebben alinea’s in fictie meer de vorm van 
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een rivier die slingert en zachte bochten maakt, 
nu eens naar links, dan naar rechts of ineens stijl 
naar beneden. Zulke overgangen hebben meerdere 
functies.

Stroomlijnen van het verhaal Binnen die ene 
scène op die ene plaats en dat ene tijdstip vinden 
talloze kleine wisselingen plaats. 
Over het algemeen betekent een nieuwe alinea: 
‘Pas op, hier begint iets nieuws!’ Dat nieuwe kan 
een verandering zijn in tempo, in degene die aan 
het woord is, of een aanwijzing dat het verhaal een 
andere wending neemt.

Alinea’s zijn een soort TomTom. Ze sturen de 
aandacht van de lezer bij. Nu naar links. Nu een 
beetje naar rechts. En nu een beetje meer vaart. 
Alinea’s geven veranderingen aan binnen dezelfde 
plaats of tijd. Tussen alinea’s wordt er in principe 
niet van tijdstip of van plaats gewisseld. Het  
gaat steeds om dezelfde scène met dezelfde  
spelers.

Ritme in een verhaal De eerste zin van een 
nieuwe alinea krijgt telkens, op een subtiele 
manier, iets meer nadruk dan de voorgaande 
zinnen. Hij geeft de overgang aan in de  
prozalijn van de ene naar een andere fase  
in de tekst. Soms is er sprake van een overgang 
van heden naar flashback. Of er komt, binnen  
een dialoog, een ander personage aan het  
woord. Of het verhaal gaat over van handeling 
naar gesproken tekst. Of naar innerlijke  
monoloog. Er kan een wisseling van tempo 
plaatsvinden. In de voorgaande alinea werd 
de handeling nog van seconde tot seconde 
weergegeven en in de volgende alinea wordt  
een langere tijd in paar zinnen samengevat  
(tijdverdichting).

Extra nadruk Als er uitgebreider wordt  
ingegaan op een beeld of herinnering, dan kan 
dat een nieuwe alinea worden. Daarmee zet je het 
beeld of de herinnering even apart van de rest van 
de tekst, als iets belangrijks, wat extra aandacht 
vergt. Met een aparte alinea kun je een beeld 
extra nadruk geven. De lezer weet dan dat dit 
een belangrijker thema is dat later nog terug kan 
komen.

Spanning wekken In een nieuwe alinea kan er 
een versnelling optreden in het verhaal. Zo stond 
het hoofdpersonage in de voorgaande alinea 
misschien nog te aarzelen welke straat hij in zou  
slaan. In de volgende alinea gebeurt er iets, waar-
door hij het op een lopen zet. Als lezer krijg je 
ongemerkt het signaal dat er iets te gebeuren staat.

DE ZIN
De zin en de woorden ten slotte vormen de 
allerkleinste tekstonderdelen. Maar de opbouw 
van de zin en elementen binnen de zin, zoals 
woordkeuze en beeldspraak, vallen onder het 
begrip stijl. En daarover gaan we het in Stap 11: 
schrijfstijl vinden en verfijnen nog uitgebreid 
hebben.

Nog meer inspiratie en schrijftips krijg je via de 
audio-schrijftraining van Stap 10: structuur en tijd. 
Deze vind je op de USB-stick. Het mp3-bestand 
kun je beluisteren via je computer en iedere  
mp3-speler. Tip: beluister de schrijftraining 
voordat je aan de schrijfopdrachten begint.

De schrijfopdrachten van Stap 10 vind je in het 
werkboek vanaf pagina 185.

Veel plezier met het schrijven van jouw boek!

Notities 
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