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‘STIJL BETEKENT ALLES EN TEGELIJKERTIJD NIETS. 

HET IS NIET, ZOALS ALGEMEEN WORDT 
AANGENOMEN, EEN KWESTIE VAN DE INHOUD  

EEN BEETJE VERFRAAIEN MET EEN MOOIE STIJL. 

STIJL KOMT DIRECT VOORT UIT DE MANIER 
WAAROP JE NAAR DE DINGEN KIJKT’

— MARTIN AMIS
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WAAR BEN JE MET JOUW BOEK?
In de tien voorgaande stappen kreeg je 
aanwijzingen hoe je je verhaal boven water 
krijgt en hoe je het vorm kunt geven. De 
volgorde waarin je die stappen kunt toepassen 
lag niet altijd vast. Maar in tegenstelling tot 
de voorgaande tien stappen kun je Stap 11: 
schrijfstijl vinden en verfijnen alleen toepassen als 
je alle tien eerdere stappen hebt doorgewerkt. Of 
als je je boek of verhaal in ruwe vorm, maar wel 
in zijn totaliteit op papier hebt staan.

Want schaven aan je stijl doe je pas achteraf. Als 
alles in je verhaal staat wat erin moet staan en als 
alles min of meer op zijn plaats staat. Als je je niet 
aan die volgorde houdt, loop je het risico dat je je 
schrijfstroom stopzet en je je een schrijversblok 
op de hals haalt. In elk geval maak je dan een 
martelend proces van het schrijven. (Zie ook  
Stap 1: beginnen met schrijven.) 

In Stap 11: schrijfstijl vinden en verfijnen besteden 
we aandacht aan de kleinste eenheden van tekst: 
de zinnen en de woorden. We gaan kijken welke 
aspecten er allemaal onder schrijfstijl vallen. 
We geven je een methode om je natuurlijke 
stijl te leren ontdekken, te versterken en uit te 
breiden. Daarbij zul je ontdekken dat je het van je 
zogenaamd zwakke kanten moet hebben.

SCHRIJVEN IS GEEN REDIGEREN
Mensen denken bij schrijven meestal aan zinnen 
die moeizaam, woord voor woord, worden 
geformuleerd en weer worden geschrapt. Maar het 
woord voor woord formuleren en herformuleren 
van je zinnen valt eigenlijk al onder redigeren. En 
dat doe je pas aan het eind.

Er is een groot verschil tussen schrijven en 
redigeren en het allergrootste deel van je schrijftijd 
gaat, als het goed is, zitten in het voor de vuist 
weg opschrijven van de ideeën zoals ze allereerst 
in je opkomen, het zogenaamde ‘losschrijven’ (zie 
Stap 1: beginnen met schrijven). De stappen 1 tot 
en met 10 dienen niet zozeer om de uiteindelijke 
tekst voor je lezer op papier te zetten, maar meer 
voor jezelf, om door middel van schrijven en 
herschrijven je verhaal boven tafel te krijgen.

Van zin naar inhoud Bij je eerste versie  
gaat het eigenlijk alleen om communicatie met 
jezelf. Je zinnen zijn enkel het gereedschap om 
erachter te komen wat er in je verhaal moet 
gebeuren. Je beweegt door middel van je zinnen 
naar steeds meer inhoud. De lezer − en dus ook 
je stijl − mag je daarbij nog vergeten. Je tekst 
is een soort eerste feedback aan jezelf, zodat je 
jezelf al lezend vragen kunt stellen. Staat er wat 
ik wil vertellen? Is dit het verhaal zoals ik het in 
gedachten had?

Van inhoud terug naar zin Net zoals een 
stukadoor pas de muren kan afwerken als het huis 
afgebouwd is en de muren zijn afgetimmerd, zo 
kun je pas aan je stijl werken, als je hele verhaal 
geschreven is. Voor het zover is en je die eerste 
versie hebt, zou het letten op je schrijfstijl alleen 
maar in de weg staan van het ontdekken van je 
verhaal. 

Pas als je weet waar je verhaal over moet gaan, 
ga je slijpen aan je taal. Feitelijk keer je het 
proces daarna om. Vanuit de gevonden inhoud 
keer je terug naar de zinnen waarin je verhaal 
geschreven staat en slijp je ze bij. Pas in allerlaatste 
instantie wordt schrijven een kwestie van de juiste 
woordkeus, van passende zinnen en een goede 
stijl. En dat is waar we in dit hoofdstuk naar gaan 
kijken.

JOUW STIJL ONTDEKKEN
Als relatief beginnend schrijver kijk je misschien 
vol bewondering naar de ‘echte schrijvers’ en je 
grote voorbeelden vanuit het gevoel dat je daar 
nog lang niet aan kunt tippen. Al te snel trek je de 
conclusie dat je nog niet beschikt over een eigen 
stijl. Maar is dat ook zo?

Misschien schrijf je niet zoals je grote helden, 
maar dat wil nog niet zeggen dat je tekst geen 
eigen stijl heeft, of op zijn minst de aanzet vertoont 
tot een eigen stijl. Een eigen stijl hebben is een 
kwestie van je bewust worden van jouw manier 
van kijken. En daarmee samenhangend van de 
eigenschappen van je eigen taal. Je moet je eigen 
stijl dus eerst leren kennen.



Stap 11

STIJL STAAT NIET LOS VAN INHOUD
Er bestaat geen objectieve standaard voor een 
goede stijl. Je schrijfstijl is goed, omdat hij bij 
de inhoud past die je beschrijft en bij de manier 
waarop je naar die inhoud kijkt. Zo kan kromme 
taal heel functioneel en beeldend zijn.

In zijn roman Alles is verlicht laat Jonathan Saffran 
Foer een reisgids aan het woord. Juist  
door middel van diens kromme taal schetst 
Saffran Foer zijn gebrekkige opgepikte Engels, zijn 
overmoedige natuur en zijn kijk op de wereld ten 
voeten uit.

‘Mijn wetmatige naam is Alexander Pertsjov. 
Maar mijn vele vrienden titelen mij Alex, omdat 
deze versie van mijn naam gladder te spreken 
is. Moeder titelt my Alexi-verdriet-me-niet!, 
omdat ik haar altijd zo verdriet. Als u wilt weten 
waarom ik haar altijd zo verdriet, dit komt 
omdat ik altijd uit ben met mijn vrienden, en 
omdat ik zoveel valuta uitreik, en zoveel dingen 
doe die een moeder verdrieten…’
Uit: Alles is verlicht van Jonathan Saffran Foer

Een goede stijl voegt iets toe aan de inhoud die  
je beschrijft. Door het gevoel te versterken met 
lange uitweidende of juist kortademige zinnen. 
Doordat het taalgebruik het karakter van een 
personage of de verteller weerspiegelt of versterkt. 
En doordat het de lezer wakker houdt, omdat de 
dingen net anders beschreven worden dan hij 
gewend is. Het ligt er dus maar net aan wat je wilt 
vertellen en vanuit welk gezichtspunt je het verhaal 
beschrijft.

Als algemene regel geldt dat je als schrijver 
moet streven naar een maximaal effect met een 
minimum aan woorden. En dat hoeft niet altijd te 
betekenen dat je zinnen allemaal kort en bondig 
moeten zijn.

EIGEN STIJL ALS UITGANGSPUNT
Stijl staat niet los van de inhoud van je verhaal. 
En de inhoud staat niet los van de manier waarop 
jij als schrijver naar de wereld kijkt. En jouw 
manier van naar de wereld kijken staat niet los 
van je karakter, de jeugd die je hebt gehad en je 

ervaringen. De kern van je stijl zal dus altijd een 
onvervreemdbaar onderdeel blijven van de manier 
waarop je schrijft.

Het heeft dus geen zin om jezelf te dwingen 
heel anders te schrijven dan je bent. En je hoeft 
ook niet bang te zijn dat je je eigen stijl verliest. 
Hooguit raakt hij bedolven onder een hoop regels 
die je tijdens je scholing hebt opgepikt. Als je gaat 
werken aan je eigen stijl dan moet je aansluiten 
bij de stijl die je van huis uit hebt ontwikkeld. Je 
eigen huisstijl moet het uitgangspunt zijn voor 
het verder ontwikkelen van je stijl, niet iets wat 
bestreden wordt.

STIJL IS EEN GEWOONTE
Stijl is een kwestie van gewoonte waar je je vaak 
niet bewust van bent. Zo begin je misschien 
ongemerkt elke zin met het onderwerp waardoor 
er een eentonige cadans in je tekst ontstaat.  
Of je gebruikt steeds dezelfde soort beeldspraak. 
Als je je daarvan bewust wordt, kun je dat 
omdraaien of juist versterken. Dit hangt af van 
wat het meeste effect sorteert voor wat je wilt 
beschrijven.

Aan je stijl werken is in eerste instantie een proces 
van je gewoontes in de gaten krijgen. Alleen op 
die manier ontstaat de keuzevrijheid om het zo te 
doen, of juist anders. 

Je eigen stijl leren kennen Voor de meeste 
schrijvers is het kijken naar eigen schrijfstijl een 
pijnlijk proces; alsof je voor de spiegel staat en de 
neiging krijgt je buik in te houden.

Er is bijna niets waarover schrijvers zoveel 
innerlijk oordeel ervaren als over hun eigen stijl. 
Veel van die oordelen zijn echter geen betrouwbare 
maatstaven. Ze komen voort uit dingen die je op 
school zijn ingeprent. Of die je jezelf, uit angst 
voor afkeuring, hebt aangeleerd. Misschien is 
er een voorbeeld in je nabije omgeving aan wie 
je je eigen stijl afmeet. Een schrijver die het in 
jouw ogen doet zoals het wèl hoort: mooie lange 
golvende zinnen. Of juist van die sterke bondige 
zinnen die als waarheden klinken. Of zo’n zin 
met woordenboekwoorden die altijd goed staan 
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gespeld. Of zinnen met veel bijzinnen, waar jij 
je hoofd over zou breken als je het zo op moest 
schrijven.

Door al die ideeën in je hoofd ben je gewend 
geraakt je eigen manier van de dingen schrijven af 
te keuren, of minstens maar ‘zo zo’ te vinden. Als 
je daar geen last van hebt, prijs jezelf dan gelukkig. 
Of onderzoek jezelf toch nog eens met behulp van 
de volgende oefening.
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Zoek een tekst, bijvoorbeeld een e-mail, waarin 
je aan een vriend of vriendin hebt geschreven 
over een gebeurtenis die jou is overkomen. 
Dit is je natuurlijke stijl, een stijl waar je niet 
speciaal je best op hebt gedaan om het mooi op 
te schrijven. Print die tekst.

Lees je tekst nu door alsof het een pagina is uit 
een nog ongepubliceerd boek van jou. Schrijf 
op welke gedachten er allemaal in je opkomen. 
Breid die gedachten uit en dik ze maar flink 
aan. Maak er maar een tirade van. Laat die 
stemmen maar flink tekeer gaan over je 
tekstfragment, wat er allemaal aan mankeert, 
krom is en fout.

Lees vervolgens terug wat er kennelijk tijdens 
het schrijven allemaal door je hoofd speelt. Het 
is belangrijk dat je die gedachten opschrijft, 
want alleen dan ga je zien wat ze eigenlijk 
zeggen. Het lijkt eng, maar je zult merken dat 
het heel erg meevalt. Wees om te beginnen 
onder de indruk van jezelf dat je sowieso nog 
durft te schrijven.

Realistisch beeld van jouw stijl Door alle 
oordelen en onzekerheden over je eigen stijl is het 
vaak moeilijk om er een realistisch beeld van te 
krijgen.

Alles heeft zijn eigen aard, of je het nu over 
taal hebt, over mensen, over hout of steen. Gek 
genoeg vinden we het geen probleem dat hout 
de eigenschap heeft brandbaar te zijn en dat 

steen hard is en koud. We beschouwen ze als 
verschillende materialen die je voor verschillende 
doeleinden kunt gebruiken. Geen mens haalt  
het in zijn hoofd zich te ergeren aan het feit dat 
steen niet blijft drijven en geen goede brandstof 
is. Op dezelfde neutrale manier kun je ook naar 
je eigen huisstijl leren kijken. Doe daarom de 
volgende test.
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Lees het tekstfragment uit schrijfoefening 11A nog eens door, maar vanuit 
een neutrale houding. Een houding waarbij je objectief gaat vaststellen welke 
kenmerken jouw natuurlijke stijl bezit. Doe dat met behulp van de onderstaande 
checklist en scoor je stijl van 1 tot 5. Dit is geen rapport. De checklist geeft geen 
waarde aan, alleen de vaststelling waar je je bevindt op de schaal tussen twee 
uitersten.

ZINNEN
Weinig zinnen  1  2  3  4  5  Veel zinnen
Korte zinnen  1  2  3  4  5  Lange zinnen
Bondig  1  2  3  4  5  Met veel woorden
Weinig bijzinnen  1  2  3  4  5  Veel bijzinnen
Zinnen met steeds hetzelfde ritme 1  2  3  4  5  Wisselend ritme van de zinnen
Eentonige zinsmelodie  1  2  3  4  5  Wisselende melodie
Steeds dezelfde zinsvolgorde  1  2  3  4  5  Wisselende zinsvolgorde (inversie)

WOORDENSCHAT
Weinig dezelfde woorden   1  2  3  4  5  Veel dezelfde woorden
Korte woorden  1  2  3  4  5  Lange woorden
Makkelijke woorden  1  2  3  4  5  Moeilijke woorden
Bekende woorden  1  2  3  4  5  Onbekende woorden
Plastische woorden  1  2  3  4  5  Subtiele woorden
Noodzakelijke woorden   1  2  3  4  5  Overbodige woorden

TAAL
Spreektaal   1  2  3  4  5  Boekentaal
Prozaïsch  1  2  3  4  5  Poëtisch 
Weinig beeldspraak  1  2  3  4  5  Veel beeldspraak
Bekende beeldspraak   1  2  3  4  5  Nieuwe beeldspraak
Sobere beeldspraak   1  2  3  4  5  Overdadige beeldspraak
Zintuiglijke beeldspraak   1  2  3  4  5  Abstracte beeldspraak
Directe rede  1  2  3  4  5  Indirecte rede
Tegenwoordige tijd  1  2  3  4  5  Verleden tijd

TOON
Lichte humoristische toon  1  2  3  4  5  Zware ernstige toon
Droge toon  1  2  3  4  5  Emotionele toon
Blijmoedige toon  1  2  3  4  5  Melancholieke toon
Denkende toon  1  2  3  4  5  Zintuiglijke toon
Moralistische toon  1  2  3  4  5  Beschrijvende toon

Bekijk je score.
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Welke kenmerken vallen je op in je eigen 
stijl? Welke stijlkenmerken heeft je tekst niet? 
Bij welke aspecten zit je steeds precies in het 
midden? Welke kenmerken hebben je verrast? 
Welke had je wel verwacht? In hoeverre is het 
waar wat je denkt over je eigen stijl? Stel jezelf 
zoveel mogelijk vragen.

Als je deze oefening vaker doet, zal je steeds 
meer oog voor je eigen huisstijl krijgen. In het 
werkboek hebben we de checklist meerdere keren 
afgedrukt, zodat je deze vaker kunt gebruiken.
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Laat als extra test je fragment in huisstijl nog 
eens lezen door iemand die jou niet goed kent. 
Of een vriend die zich niet verplicht voelt om 
aardig te zijn. En stel van tevoren de vragen 
waar je het meest bang voor bent. Vraag daarbij 
of hij of zij concrete voorbeelden aan wil wijzen 
in je tekst. Dan haal je het maximale profijt uit 
hun opmerkingen. Stel bijvoorbeeld vragen als:

WOORDKEUZE
• Zijn er woorden in mijn verhaal die je 

speciaal zijn opgevallen?
• Zijn er woorden in mijn verhaal die overbodig 

waren?
• Gebruik ik teveel moeilijke woorden?
• Gebruik ik teveel woorden om iets simpels uit 

te leggen?

ZINNEN EN ZINSBOUW
• Welke zin vind je het mooist? Waarom?
• Welke zin vind je het minst goed? Waarom?
• Zijn mijn zinnen niet te lang of te kort?
• Was er genoeg afwisseling in de volgorde van 

de zinnen?
• Paste het tempo en het ritme van mijn zinnen 

bij wat er gebeurde?
• Hebben mijn zinnen steeds dezelfde cadans?
• Zijn er zinnen die net zo goed weg kunnen uit 

mijn verhaal?
• Was er een zin die je niet helemaal begreep?
• Hoe is de melodie van mijn zinnen?
• Zijn mijn zinnen saai of langdradig?
• Zijn mijn zinnen wel te volgen?

BEELD EN BEELDSPRAAK
• Welk beeld sprak je het meest aan?
• Zie je voor je wat er beschreven werd? Was 

het beeldend genoeg?
• Waar in mijn beschrijving ben ik niet langer 

bezig met tonen, maar met noemen?
• Welk beeld was eventueel te omslachtig of te 

ingewikkeld?
• Sluit mijn beeldspraak aan bij het thema of 

onderwerp van het verhaal?

Er zijn vast nog veel meer vragen te bedenken, 
want aan je onzekerheden omtrent je 
schrijverschap komt nu eenmaal niet snel een 
einde. Wen er maar aan. Het is een teken dat 
het schrijven belangrijk voor je is. Formuleer 
dus vooral ook je eigen vragen en voeg ze toe 
aan de lijst. Juist door deze vragen te stellen 
leer je je eigen stijl op een realistische manier 
kennen. 

NIET AFKEUREN, MAAR OMARMEN
Je eigen huisstijl moet het uitgangspunt zijn, niet 
iets wat bestreden wordt. Je kunt hem niet radicaal 
veranderen, maar je kunt hem wel oprekken. 
Alleen in gradaties aan je eigen huisstijl gaan 
sleutelen.
Dus, stel dat het waar is wat je altijd over je tekst 
hebt gedacht. Is dat wel zo erg? 

Misschien ga je zo gebukt onder alle grote 
voorbeelden die je jezelf voorhoudt dat je de 
charmes van je eigen taal niet meer kunt zien. 
Misschien probeer je wel een schrijver te zijn die 
je niet bent. Wat jij als je tekortkomingen ziet, 
zouden best eens karakteristieke eigenschappen 
kunnen zijn die jouw verhaal nou net die eigen 
toon geven. 

Een kwestie van mode Een lezer die een tijdlang 
alleen maar verhalen met hippe ‘kreetzinnen’ heeft 
gelezen, wil op den duur weer verrast worden door 
uitgebreide golvende zinnen. En in een tijd waarin 
boekentaal altijd hoogdravend en poëtisch hoorde 
te zijn was een roman in het ‘slang’ van jeugd een 
verademing. Stijl is ook gewoon een kwestie van 
mode.
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De vanger in het graan van J.D. Salinger verscheen 
in een tijd waarin er nog een enorme kloof bestond 
tussen spreektaal en de taal van literatuur. Met 
de spreektaal van het hoofdpersonage en verteller 
overschreed de schrijver de scherpe lijn die tot 
dan toe had bestaan tussen de ‘lage’ taal van het 
gewone leven en de ‘hogere’ taal van de literatuur. 
Het boek geldt nu als een klassieker.

‘Als je het echt allemaal wilt horen, dan wil je 
waarschijnlijk eerst weten waar ik geboren ben 
en wat een waardeloze jeugd ik heb gehad en wat 
mijn ouders allemaal gedaan hebben voordat ze 
mij kregen en meer van dat soort sentimenteel 
gelul, maar eerlijk gezegd heb ik geen zin om het 
daarover te hebben. In de eerste plaats vind ik 
dat soort dingen stomvervelend, en in de tweede 
plaats zouden mijn ouders allebei zowat een 
dubbele hartstilstand krijgen als ik iets een beetje 
persoonlijks over ze vertelde. Ze zijn behoorlijk 
gevoelig op dat punt, vooral mijn vader. Ze zijn 
wel aardig en zo – daar niet van - maar ze zijn 
zo gevoelig als de pest…’
Uit: Vanger in het graan van J.D. Salinger

Tegenwoordig is het heel gewoon om een roman 
tegen te komen die geschreven is in een stijl alsof 
je beste vriendin tegen je aan zit te babbelen. Als 
reactie daarop gaan lezers vanzelf weer verlangen 
naar een boek in een wat afstandelijker of meer 
literaire stijl geschreven zijn, zoals de boeken van 
Paul Claudel of Adriaan van Dis. Of juist barokker 
en fantastischer zoals Carlos Ruiz Zafón in De 
schaduw van de wind. Of nonchalanter als in een 
e-mail:

ha mensen!
Je ooit afgevraagd hoe het leven van de 
uitverkorenen eruitziet? Oké, ik zal het je 
vertellen, want ik ben er een van. Ik heb het niet 
over mooie modellen of filmsterren of muzikale 
wonderkinderen of wiskundige genieën. Ik heb 
het over mensen die het hebben − mensen die 
alles hebben wat je je maar kunt wensen en dat 
volkomen vanzelfsprekend vinden.
Welkom in de Upper East Side, New York, waar 
mijn vrienden en ik wonen, uitgaan en slapen 
– soms zelfs met elkaar. We wonen allemaal 
in gigantische appartementen, met een eigen 

slaapkamer en badkamer en telefoonaansluiting. 
We kunnen onbeperkt beschikken over geld en 
drank en wat we maar willen, en omdat onze 
ouders bijna nooit thuis zijn hebben we bergen 
privacy. We zijn slim, zien er goed uit, we dragen 
fantastische kleren en we weten hoe je lol maakt. 
Onze stront stinkt ook, maar je ruikt het niet, 
want de meid spuit elk uur in de wc met een fris 
geurtje dat Franse parfumeurs speciaal voor ons 
hebben gemaakt…’
Uit: Gossip Girl van Cecily von Ziegesar

De jury van de Tzum-prijs houdt juist weer van 
lange zinnen. Zij looft jaarlijks een prijs uit aan 
de schrijver van de mooiste zin. Zo viel in 2012 de 
volgende zin in de prijzen:

‘Ik zou mijn moeder nog wel eens in die dikke 
Velsense vissersneus van haar willen knijpen, een 
neus die van geen ophouden wist, in tegenstelling 
tot mijn moeders nieren, die het begaven onder 
de druk van alle medicijnen - nu ja, niet echt 
knijpen, want een beetje zoon die knijpt zijn 
moeder niet, die eert het wijf dat moeder heet, 
maar die dikke kokkerd van een gok van haar, 
dus, tussen mijn wijs- en middelvinger en duim 
pakken, zoals ik vroeger vaak deed, om te plagen, 
als een soortement van liefkneuzing, dat zou ik 
graag nog een keertje doen.’
Uit: Shanghai massage van L.H. Wiener

De jury schreef: ´Het lijkt in de Nederlandse 
literatuur tegenwoordig gebruikelijk te zijn om 
bang te zijn voor een lange zin, alsof tien woorden 
de maximale woordhoeveelheid is die de lezer 
aankan. Wiener gaat godzijdank tegen die stroom 
anorexiaproza in.́  De prijs voor zijn zin bestond 
uit 99 euro, 1 euro voor elk woord.
 

VAN JE ZWAKKE KANTEN MOET  
JE HET HEBBEN
Werken aan je stijl doe je niet door je eigen stijl 
af te keuren, maar juist door je eigen stijl aan te 
scherpen. Als je weet wat je stijleigenschappen zijn 
− en als je die eigenschappen leert waarderen voor 
wat ze zijn − kun je je huisstijl uit gaan buiten. Je 
kunt de kenmerken verder aanscherpen en tot een 
eigen stijlkenmerk maken.
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Kader Abdollah Kader Abdollah moest het 
stellen met het Nederlands dat hij aan de hand van 
Jip en Janneke leerde. Met die taal kon hij  
vast niet doen wat hij in zijn eigen taal, het 
Pashtoe, wel zou kunnen. Zijn Nederlands was 
onbeholpen, zijn woordkeuze beperkt. Maar juist 
die beperking dwong hem om heel geconcen-
treerd gebruik te maken van wat hij tot zijn 
beschikking had. Het is juist zijn beperking die 
zijn verhalen die eenvoudige, doeltreffende toon  
gaven.

‘Als je uit je land vlucht, snijd je je wortels af. 
Dan neemt de wind je mee, soms hier, soms 
daar naar toe, soms naar een opvangcentrum. 
Ik moest gewoon ergens slapen, eventjes rust 
hebben.
‘Kom je hier wonen?’ vroeg een jonge vrouw, die 
voor de deur van het opvangcentrum stond.
‘Als het kan,’ zei ik.
‘Ik woon hier ook. Ik ben de enige vrouw die hier 
woont.’ Ze had een lief gezicht en kauwde losjes 
op een kauwgompje.
‘Het is vijf uur. Het is al laat, maar… Je moet je 
daar melden, daar bij die kamer,’ zei ze.
Uit: De adelaars van Kader Abdollah

Schrijf je lange omzichtige zinnen? Maak ze nog 
maar wat langer en wijdlopender. Gebruik je veel 
stopwoorden? Doe het nog maar eens dunnetjes 
over. Of schrijf je vooral in spreektaal? Maak het 
extra hip en voeg nog wat kreten toe. Maak een 
gimmick van je langewoordenmanie. Of zet die 
korte, hakkelende zinnen nog eens extra aan. Dik 
je gewoontes waar je je voor geneert nog maar 
een beetje aan. Experimenteer ermee en kijk of je 
er een kenmerk van kunt maken, een heel eigen 
karakter.

Herschrijf je tekstfragment uit de vorige 
oefeningen, zodat je de stijleigenschappen van 
jezelf nog eens extra benadrukt. 

HUISSTIJL UITBREIDEN
Als je je eigen huisstijl hebt verkend en je er 
enigszins mee verzoend hebt, ben je er klaar voor 
om je eigen stijl voorzichtig een andere kant op te 
rekken. Je verandert niet zozeer je eigen stijl, maar 

je probeert andere stijlen uit. Door vertrouwd te 
raken met die andere manier van ‘praten’ maak 
je je een andere manier van kijken eigen en 
voeg je ongemerkt nieuwe gewoontes toe aan je 
oorspronkelijke palet.

Zoals een schilder beschikt over meerdere 
kleurpaletten, zo kun je als schrijver over een 
verschillend aantal stijlen gaan beschikken. Je 
kunt ze naast elkaar gebruiken of ze door elkaar 
laten lopen tot er een eigen stijlpalet ontstaat.

DOMPEL JE ONDER IN EEN ANDERE 
SCHRIJVER
Misschien herken je dit: je bent een boek aan het 
lezen en je merkt dat de stem van de verteller, zijn 
manier van praten, kijken en redeneren, door je 
hoofd gaat spelen. Je merkt bijvoorbeeld, terwijl 
je schrijft, dat je de dingen ineens in eenzelfde 
toon beschrijft. Je zinnen nemen dezelfde cadans 
aan. Het is of je nog door de bril van de gelezen 
schrijver kijkt.

Hetzelfde effect ken je misschien van je vakantie 
in Frankrijk of een ander land. Na een paar dagen 
volop Frans om je heen te horen, begint er een 
Frans accent door je hoofd te spelen. Allerlei 
uitdrukkingen en woorden weerklinken in je 
hoofd waar je met je beste schoolfrans nooit op 
zou komen. Het lijkt wel of je doordrenkt raakt 
van de taal die je overal om je heen hoort.

Schrijvers zijn sponzen van taal. Ook jij. Er 
zijn bijvoorbeeld schrijvers geweest die in hun 
jeugd geen geld hadden om de boeken van hun 
favoriete schrijvers te kopen. Uit nood schreven 
ze die boeken dan maar over en zo raakten ze 
doordrenkt van de stijl van hun grote voorbeelden.

De vader van James Baldwin was dominee. Door 
zijn kerkelijke opvoeding en de vele uren in de 
kerk absorbeerde Baldwin de beeldspraak van de 
Bijbel en de taal in zijn vroegste roman Verkondig 
het over de bergen staat vol met beelden van vuur, 
afgronden en water.

Op dezelfde manier kun jij je, als beginnend 
schrijver, onderdompelen in de stijl van een andere 
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schrijver. Het steeds weer horen van een bepaald 
soort taal beïnvloedt je manier van kijken en je 
taalgebruik. Zo’n geabsorbeerde stijl heeft na 
verloop van tijd de neiging in je na te klinken.  
Hij sijpelt door in je eigen stijl, waardoor je 
huisstijl rijker wordt en meer variatie kent. Door 
veel verschillende schrijvers en stijlen te lezen  
zuig je ongemerkt heel veel stijlmogelijkheden in 
je op.

EXPERIMENTEREN DOOR IMITEREN
Na-apen is een van de belangrijkste manieren  
om iets te leren. Kinderen leren het grootste 
deel van hun vaardigheden door volwassenen 
na te doen. Hetzelfde geldt voor een schrijver in 
training.

Een goede manier om je stijlpalet uit te breiden is 
om andere schrijvers te gaan imiteren. Niet omdat 
je per se moet leren schrijven als zij, maar meer om 
door het nadoen je stijlgewoontes op te rekken. 
Door een stijl te imiteren die heel anders is dan 
die van jezelf, leer je andere gewoontes aan. Als 
vanzelf pik je de stijlaspecten op die aansluiten bij 
je huisstijl. Op den duur worden ze een onderdeel 
van je eigen stijlpalet. 

De taal van je personages Een heel ander aspect 
van de stijl waarin je schrijft, is de spreekstijl 
van je personages. Als je personages zelf aan het 
woord komen in je verhaal, of als je verteller zich 
vereenzelvigt met een of meer van je personages  
en het verhaal vanuit diens perspectief vertelt, 
moet de taal waarin je personage aan het woord 
komt, overeenstemmen met zijn karakter.

Universiteit of emmer sop? Misschien is je 
hoofdpersonage iemand met een universitaire 
baan en vertel je het verhaal door haar ogen en 
dus in de taal van iemand die heeft gestudeerd. 
Maar wat gebeurt er als de werkster van je 
hoofdpersonage tijdens het verhaal een monoloog 
houdt over de eigenaardige gewoontes van haar 
werkgeefster?

Om die werkster geloofwaardig te maken zul je 
haar een eigen taal moeten geven. Een taal die 
vooral getuigt van de nuchtere werkelijkheid van 

emmers en schoonmaakmiddelen. Niet alleen 
inhoudelijk moet je tekst veranderen. Ook de taal 
waarin je werkster een boekje opendoet, moet 
anders klinken.

Monoloog, dialoog of lichaamstaal Communi-
catie van en tussen de verschillende personages 
vormt een belangrijk onderdeel van elk verhaal. 
Maar communicatie bestaat uit meer dan alleen 
uitgesproken woorden. Bij het weergeven van de 
communicatie van personages is het belangrijk 
om onderscheid te maken tussen de drie vormen 
waaruit communicatie kan bestaan:
1. Dialoog: het (twee)gesprek dat personages met 

elkaar voeren.
2. Innerlijke monoloog: de gedachten van een 

personage die weliswaar niet uitgesproken 
(kunnen) worden, maar die gebruikt worden om 
te communiceren met de lezer. 

3. Lichaamstaal: de min of meer onbewuste 
bewegingen en handelingen die weergeven 
wat iemand werkelijk vindt of voelt en die het 
tegenovergestelde kunnen uitdrukken van wat 
iemand zegt.

1: DIALOOG
Hoe je de gesprekken tussen personages weergeeft, 
heeft grote gevolgen voor de stijl van je boek. 
Dialogen tussen personages kunnen op 
verschillende manieren worden weergegeven en 
wel op een directe en een indirecte manier.

Directe weergave Als je de woorden van je 
personages direct weergeeft, geef je de letterlijke 
tekst weer, zoals die uitgesproken is, compleet  
met mmm’s en eh’s en ah’s. Het is gebruikelijk  
om die woorden tussen aanhalingstekens te  
zetten. Wie van de gesprekspartners aan het 
woord is, kun je duidelijk maken door steeds  
‘zei hij’ of ‘zij zei’ toe te voegen, maar dat wordt 
gauw heel saai. Eleganter is om hem of haar 
voorafgaand of aansluitend op de woorden iets  
te laten doen: 

Hij keek haar aan over het formica tafelblad. 
‘Waarom zou je zoiets doen?’
‘Nou, daarom…’ Ze keek hem met een halve 
glimlach aan. ‘Wie niet waagt die niet wint, 
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zeggen ze toch?’ Hij liet zijn bierflesje tussen zijn 
vingers draaien en haalde zijn schouders op.

Je kunt het bondiger doen. Als je bij elke wisseling 
van spreker op een nieuwe regel begint, blijft ook 
helder wie er op dat moment spreekt.

‘Waarom zou je zoiets doen?’
‘Nou, daarom… Wie niet waagt die niet wint, 
zeggen ze toch?’

Indirecte weergave Bij indirecte weergave geef je 
niet de letterlijke tekst weer zoals die uitgesproken 
wordt, maar meer zoals de verteller de inhoud 
onthouden heeft. De woorden van de spreker staan 
ook niet tussen aanhalingstekens. Dezelfde inhoud 
op indirecte wijze weergegeven, zou er als volgt uit 
kunnen zien:

Ze zaten aan weerszijden van een formica tafeltje. 
Toen hij haar vroeg waarom ze dat zou willen 
doen, keek ze hem uitdagend aan en zei dat je 
soms wat risico moet durven nemen, als je iets wilt 
bereiken. Hierop reageerde hij onverschillig.

Merk je hoe het bij de indirecte weergave niet 
langer duidelijk is wiens mening hier wordt 
geïmpliceerd, die van de sprekers of die van de 
verteller van het verhaal?

Levendige taal De taal van een gesprek is heel 
anders dan geschreven taal. Geschreven taal 
bestaat uit goed opgebouwde, hele zinnen, met 
hoofd- en bijzinnen die grammaticaal kloppen. 
Maar voor gesproken taal geldt het tegengestelde.

Een gesprek bestaat uit fragmentarische zinnen. 
De spreker begint vaak meerdere keren achter 
elkaar aan een zin. Hij springt van de hak op de 
tak, gebruikt herhaaldelijk stopwoorden als ‘dus’ 
en ‘nou’ en tussenwerpsels als ‘ah’ en ‘uhm’ en hij 
maakt zijn zinnen vaak niet af. Kortom, spreektaal 
is veel rommeliger en fragmentarischer dan 
geschreven taal.

Om een levensechte dialoog te schrijven moet 
je dat fragmentarische karakter van een gesprek 
imiteren. Je moet flarden van zinnen afwisselen 
met een stopwoord. Soms spreken je personages in 

een soort telegraafstijl waarbij ze alle informatie 
weglaten die ze bekend achten. Ze beginnen 
meermalen aan een zin als het moeilijk voor ze is 
iets te vertellen. Ze maken hun zinnen niet af. Ze 
interrumperen elkaar. Geven zelden antwoord op 
elkaars vragen. En hun zinnen bevatten zelden 
een onderwerp, persoonsvorm, of een lijdend 
of meewerkend voorwerp zoals bij geschreven 
zinnen.

Bij het schrijven van een dialoog gaat het erom 
de informatie die je als schrijver aan je lezer mee 
wilt delen te verpakken in een soort telegramstijl 
van het gesproken woord. Je moet de inhoud van 
het gesprek suggereren door middel van een paar 
kernwoorden in de fragmentarische stijl van het 
gesproken woord. Elk overtollig woord moet je 
daarbij schrappen.

‘…ónze Arnold? Vanmorgen zag ik ‘m nog. Zei 
dat hij op vakantie ging. Canarische eilanden of 
zoiets.’
‘Ergens op de A12. Gewoon botte pech. Politie 
langs bij zijn vriendin.… eenzijdig, zeiden ze, 
tegen de vangrails aangebotst.’

2: INNERLIJKE MONOLOOG
De innerlijke monoloog kan gezien worden als een 
soort interne communicatie van een personage 
met zichzelf. Vaak zijn het gedachten van het 
hoofdpersonage die niet uitgesproken kunnen 
worden. In het kader van het verhaal maakt de 
schrijver gebruik van die interne communicatie 
om de lezer te informeren. Met het middel van 
de innerlijke monoloog geeft hij gestalte aan 
de gedachten en de innerlijke wereld van het 
personage. Hij laat een innerlijke worsteling zien, 
onthult een geheim of geeft een terugblik op zijn 
verleden.

Wat voor de dialoog opgaat, geldt in nog sterkere 
mate voor de innerlijke monoloog. De taal van 
de innerlijke monoloog moet aansluiten bij het 
karakter van het personage. Daarbij is de ‘taal’  
van gedachten nog meer gefragmenteerd dan 
de taal tussen twee mensen. Er blijft heel veel 
ongezegd, je personage weet immers het meeste 
zelf wel. 



Stap 11

Er is geen sprake van volledige zinnen. Het denken 
vindt zelfs grotendeels plaats zonder woorden, 
maar in beelden, sferen en vluchtige zintuiglijke 
indrukken. De verschillende invallen en beelden 
volgen elkaar niet logisch op, maar zijn associatief 
met elkaar verbonden. Zo kan de gedachte 
aan bloemen een beeld van geel oproepen en 
vervolgens de herinnering wekken aan een jurk 
die je als kind gedragen hebt.

In het volgende fragment zit professor Blum op  
de wc, de enige plek waar hij met rust wordt 
gelaten door zijn vrouw. Terwijl hij zich ontlast, 
leest hij de krant en gaan er allerlei gedachten  
door zijn hoofd:

‘…Hij ging op het gemak zitten, vouwde het 
tijdschrift open en sloeg de bladzijden op zijn 
blote knieën om. Iets nieuws en leesbaars. 
Helemaal geen haast. Een beetje ophouden. Ons 
bekroonde stukje: De meesterzet van Matcham. 
Door Mr. Philip Beaufoy, Playgoers’ Club, 
Londen. Aan de schrijver is een honorarium van 
een guinea per kolom betaald. Drie en een halve. 
Drie pond drie. Drie pond dertien shilling en zes 
pence.
Rustig las hij, terwijl hij het ophield, de eerste 
kolom en begon, terwijl hij het liet komen maar 
nog tegenhield, aan de tweede. Halverwege 
gaf hij helemaal toe aan de druk en ontlastte 
zich rustig terwijl hij doorlas, geduldig doorlas 
die lichte verstopping van gisteren helemaal 
verdwenen. Als hij maar niet te dik is of ik krijg 
er weer aambeien van. Nee, precies goed. Zo. Ah! 
Hardlijvig. Een tablet cascara sagrada. Uit het 
leven gegrepen. Hij werd er niet door ontroerd 
of meegesleept maar het was vlot en puik 
geschreven. Publiceren tegenwoordig toch alles. 
Komkommertijd. Rustig boven zijn eigen walm 
gezeten las hij voort…’
Uit: Ulysses van James Joyce

3: LICHAAMSTAAL
Lichaamstaal bestaat uit alles wat we min of 
meer onbewust met ons lichaam doen, terwijl 
we iets vertellen. Voorbeelden van lichaamstaal 
zijn: zuchten, met vingers trommelen, frunniken 
aan een label, het zoutvaatje verzetten, een slok 

nemen, wegkijken, achterover leunen, geen 
antwoord geven op de net gestelde vraag, over 
iets anders beginnen, glimlachen, doordringend 
aankijken, knipperen met de ogen, opstaan, de 
kamer uitlopen et cetera. De mogelijkheden zijn 
eindeloos.

Tachtig procent van onze taal bestaat uit 
lichaamstaal. Lichaamstaal vormt dus een 
essentieel onderdeel van de communicatie van 
je personages. Bij het schrijven van je dialogen is 
het daarom een goede vuistregel om de gesproken 
tekst zo kort en samengebald mogelijk te houden 
en die af te wisselen met dingen die je personage 
doet.

Vervang woorden door handeling Handeling 
is in de meeste gevallen doeltreffender dan een 
uitgebreide verhandeling van je personage. 
Lees daarom je dialogen door en onderstreep 
elk gesproken woord dat je maar even door 
lichaamstaal zou kunnen vervangen. Vervang die 
gesproken tekst door lichaamstaal met dezelfde 
strekking.

Vervang ‘ik vind er geen bal aan’ door een geeuw, 
het friemelen aan een armband, het veranderen 
van onderwerp.

Vervang ‘ik ben zo verdrietig’ door het zoeken 
naar een zakdoek, voorover buigen, het wegstaren 
door een raam.

Vervang ‘godver…’ door het verkruimelen van  
een bierviltje, het opstaan en heen en weer  
ijsberen of het met een klap neerzetten van een 
glas.

Tegenspraak tussen woorden en handeling  
Zorg er ook voor dat iemands handeling en 
woorden niet hetzelfde zeggen. De woorden en 
daden van je personage moeten een aanvulling 
zijn op elkaar, niet nog meer van hetzelfde. Je 
vertelt dan immers nog eens wat de lezer al lang 
begrepen had. Daardoor worden je dialogen 
onecht en saai.

Je tekst wordt echt spannend als je personage iets 
zegt en tegelijk iets doet wat in tegenspraak is met 
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zijn woorden. Mensen − en personages − zeggen 
zelden wat ze voelen of waar het werkelijk op  
staat. Maar ze doen des te meer. Laat dat  
gebeuren waar het van pas komt in je verhaal. 
Bijvoorbeeld als je personage een verborgen 
agenda heeft, of zich groter voordoet dan hij is.  
Of zich voor zijn werkelijke gevoelens schaamt. 
Dan wordt het meteen spannend, want je lezer 
weet dat er meer aan de hand is dan op het  
eerste gezicht lijkt. Er ontstaat een onderlaag in  
je verhaal waar je lezer nieuwsgierig naar  
wordt.

SLIJPEN AAN DE STIJL VAN JE VERHAAL 
Eerder hadden we het over het werken aan je  
eigen huisstijl in het algemeen. Dat doe je het  
beste buiten het werken aan je roman om. Zo 
voorkom je dat je boek halverwege van stijl 
verandert. Maar nu is het tijd om te gaan schaven 
aan de stijl van je boek. Vanaf dit moment heb  
je je manuscript van je boek of verhaal voor je  
liggen en ga je de taal aan een kritisch oog  
onderwerpen. 

SCHRIJVEN IS HERSCHRIJVEN
De meeste boeken ontstaan pas tijdens het proces 
van herschrijven. Dat herschrijven is al een poos 
aan de gang, al vanaf pakweg Stap 3: personage 
bedenken ben je bezig dingen te bedenken en te 
heroverwegen. En ook tijdens het redigeren in  
Stap 11: schrijfstijl vinden en verfijnen is het  
niet anders. Je boek blijft groeien en veranderen, 
omdat je het steeds weer opnieuw zin voor zin  
overweegt.

De allereerste versie van De avonden van Gerard 
Reve leek in geen enkel opzicht op de uiteindelijke 
versie die uitgegeven werd. De avonden kreeg 
zijn inhoud en zijn vorm tijdens het eindeloze 
herschrijven. Door duizenden hele kleine 
verschuivingen in woordkeuze en zinsvolgorde 
ontstond het verhaal zoals Gerard Reve dat voor 
ogen had. 

Van klein naar groot In de beginfase van 
het herschrijven stuit je vaak nog op nieuwe 
inhoudelijke vondsten. Maar naarmate je je  

tekst vaker hebt doorgewerkt, merk je dat de 
wijzigingen steeds kleiner en gedetailleerder 
worden. Het wordt steeds meer redigeren wat 
je doet. Waar je eerst nog inhoudelijke dingen 
wijzigde, ga je vervolgens meer op de zinsloop 
letten, dan op de volgorde binnen de zin en 
ten slotte gaat het enkel over de keuze van een 
woord of de komma’s en de punten. Net als bij 
het uitkammen van samengeklit haar worden de 
knopen kleiner en kun je werken met een steeds 
fijnere kam.
 

NOG EEN CHECKLIST
Deze checklist gebruik je bij Schrijfopdracht 4 
op pagina 215.
Het helpt als er wat tijd verstreken is tussen 
het schrijven van je eerste versie en het 
herschrijven en schaven aan je stijl. Hoe meer 
tijd er sindsdien verstreken is, des te frisser is 
de blik waarmee je naar je verhaal gaat kijken.

Voor de eerste stap van het herschrijven en het 
schaven ga je je verhaal min of meer hoorbaar 
voor jezelf doorlezen. Je tekst weerklinkt in je 
hoofd, je luistert heel precies naar je zinnen 
en je stelt jezelf de vragen uit de checklist die 
hieronder volgt.

Maar werk niet alle onderdelen in een keer af. 
Per leesronde neem je één onderdeel tegelijk 
onder de loep. (In totaal werk je je manuscript 
dus zeven keer door.)

ONDERDEEL 1: INHOUD
• Staat alles erin wat ik wilde vertellen of mis ik 

nog dingen in mijn verhaal? 
• Komt het over wat ik schrijf? Is het helder?
• Zijn er na sommige fragmenten of zinnen nog 

plekken waar iets ontbreekt en waar nog iets 
tussen moet? 

• Spreek het tot de verbeelding? Is het spannend?
• Zijn er plekken in mijn verhaal waar het saai 

wordt of te lang voortkabbelt? 
• Moet ik sommige stukken inkorten of 

weghalen?
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ONDERDEEL 2: TOON
• Welke toon heeft mijn tekst? 
• Ben ik tevreden met die toon? 
• Past die toon bij mijn verteller of 

hoofdpersonage? 
• Stemt de toon overeen met wat ik wil 

vertellen met dit verhaal?
• Of wil ik dat mijn toon humoristischer, 

bijtender, cynischer, milder, wereldvreemder, 
naïever, berustender, opstandiger, zoeter, 
kritischer, enzovoort is?

• Welke woorden kloppen met dat gevoel dat ik 
erin wil leggen? Welke niet?

ONDERDEEL 3: ZINSLENGTE
• Is de lengte van mijn zinnen zoals ik dat wil? 

Moeten ze langer of korter? 
• Is er genoeg variatie in lengte? 
• Leest dit fijn voor een (eventuele) lezer?

ONDERDEEL 4: RITME EN  
MELODIE
• Is de cadans of het ritme van mijn zinnen 

naar mijn zin? 
• Is de cadans in overeenstemming met het 

gevoel dat ik over wil brengen? 
• Op welke woorden moet de nadruk liggen?
• Klopt de melodie van mijn zinnen met  

het gevoel dat ik over wil brengen? Gaan  
mijn zinnen op de juiste plek omhoog of  
omlaag?

• Krijgen de juiste woorden hierdoor nadruk?
• Is er genoeg afwisseling in het ritme van mijn 

zinnen of wordt het een dreun?

ONDERDEEL 5: ZINSBOUW EN 
ZINSVOLGORDE
• Begin ik mijn zinnen steeds op dezelfde 

manier, bijvoorbeeld met het onderwerp, 
of met een bijwoord? Moet ik daarin meer 
afwisseling aanbrengen?

• Komt de volgorde van de woorden natuurlijk 
over? Welke woorden krijgen dan de nadruk? 
Welke woorden moeten juist minder nadruk 
krijgen?

ONDERDEEL 6: BEELDSPRAAK
• Wat vind ik van de beeldspraak die ik 

gebruik? Zou ik meer beeldspraak willen of 
moet ik juist beeldspraak schrappen, omdat 
mijn stijl te overladen is?

• Is de beeldspraak raak? Is de beeldspraak 
in overeenstemming met het algemene 
thema van mijn boek? Gebruik ik teveel 
verschillende soorten beeldspraak?

• Is mijn beeldspraak te nadrukkelijk of te vaak 
herhaald?

• Past de beeldspraak bij de belevingswereld 
van mijn personage?

ONDERDEEL 7: WOORDKEUZE
• Geven de woorden die ik gekozen heb precies 

genoeg weer wat ik wil zeggen of zijn er 
betere, rakere woorden voor? Hebben de 
woorden de juiste smaak en kleur, passend bij 
het gevoel dat ik in gedachten had? 

• Zijn er woorden die ik weg kan laten of moet 
vervangen?

• Zijn er woorden die nietszeggend of clichéma- 
tig zijn? Kan ik die op een spannender of 
onverwachtere manier beschrijven?

• Gebruik ik teveel boekentaal? Is mijn 
woordenschat beperkt of kan die rijker?

• Zijn er nog andere domeinen die te maken 
hebben met het thema van het boek of het 
beroep van mijn hoofdpersonage waaraan ik 
nieuwe woorden kan ontlenen? 

• Is de woordkeuze van mijn personages in 
overeenstemming met hun karakter?

Nog meer inspiratie en schrijftips krijg je via 
de audio-schrijftraining van Stap 11: schrijfstijl 
vinden en verfijnen. 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 11 vind je in het 
werkboek vanaf pagina 210.

Veel plezier met het schrijven van jouw boek!
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