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‘BESTEED AANDACHT AAN DE ZINTUIGEN,  
DAN VOLGEN DE WOORDEN VANZELF’

— LEWIS CAROLL



Waarnemen en beschrijven

WAAR BEN JE MET JOUW BOEK?
Je hebt al wat bladzijden liggen voor je boek. 
Je hebt fragmenten geschreven waar je 
redelijk tevreden over bent. Misschien heb 
je je hoofdpersonage geïntroduceerd. Of je 
bent begonnen om de eerste gebeurtenissen te 
beschrijven in de geschiedenis van je voorouders. 
Misschien heb je de plek beschreven waar het 
verhaal zich afspeelt. Of je hebt al een paar 
hoofdstukken af.

Maar nu beginnen de twijfels. Je vraagt je af of 
je beschrijvingen wel zo duidelijk zijn. Is het niet 
saai wat ik tot nu toe geschreven heb? Krijgt mijn 
lezer wel helder voor ogen wat ik probeer te laten 
zien? Is het wel interessant om te lezen, ook als er 
nog niks gebeurt? Of legt de lezer mijn boek na 
een halve bladzijde opzij?

Hoe breng je indrukken over, zodat het de lezer 
raakt? Zodat het interessant is en herkenbaar, 
spannend genoeg om door te lezen. Hoe breng je 
gevoelens over op je lezer?

In Stap 2: waarnemen en beschrijven leer je alles 
over een goede beschrijving. Je gaat zien hoe 
de werking van onze zintuigen ten grondslag 
ligt aan onze waarneming en kan leiden tot een 
heldere observatie. Je krijgt oefeningen die je 
direct kunt toepassen op jouw boek, ongeacht 
waar je boek over gaat.

LEREN WAARNEMEN
Schrijven is in de eerste plaats waarnemen. Voor 
je een letter op papier hebt gezet, is er al heel veel 
gebeurd. Je hebt beelden gezien, opgeslagen en 
weer opgevist uit je geheugen. Je hebt je herinnerd 
hoe de dingen eruit zagen, welke geluiden er 
klinken op die plek. Je hebt erbij stilgestaan  
welke geuren of gevoelens er door je heen gingen. 
Al dat materiaal moet je eerst hebben opgeslagen 
om het nu tevoorschijn te kunnen halen voor  
je verhaal.

Om goed te schrijven moet je eerst weer goed leren 
waarnemen.

WAT IS WAARNEMING?
Alle prikkels die wij als mensen van de 
buitenwereld via ons lichaam ontvangen, noemen 
we waarneming. Daartoe staan ons vijf zintuigen 
ter beschikking, namelijk:
1. Zien
2. Horen
3. Ruiken
4. Voelen
5. Proeven.

Hierbij moet je onthouden dat ons reukvermogen 
een belangrijk deel uitmaakt van wat we proeven. 
Daarnaast is het belangrijk om onderscheid te 
maken tussen het voelen als tastzintuig en het 
voelen waaronder we de emoties verstaan.  
In dit verband betekent voelen ons vermogen  
om waar te nemen, of iets warm is of koud,  
droog of vochtig, ruw of glad. Onze tastzin 
waarmee we de aanraking met onze omgeving  
registreren.

Het voelen waaronder we onze emoties verstaan, 
is meer een afgeleide van onze zintuiglijke 
waarnemingen en ons denken en vormt daarom 
een hoofdstuk apart.

ZIEN EN HOREN
In onze westerse cultuur leggen we in onze 
waarneming vooral de nadruk op zien en horen. 
Voelen, proeven en ruiken worden daarbij 
vaak overgeslagen of vergeten. Horen en zien 
worden over het algemeen beoordeeld als de 
meest objectieve en daarmee meest betrouwbare 
zintuigen. Ze hebben daardoor een hogere status 
dan de andere drie zintuigen.

Ook als je de meeste boeken leest, zou je haast 
vergeten dat we vijf zintuigen hebben. In de 
westerse cultuur wordt de meeste nadruk gelegd 
op de beleving via ons gezichtsvermogen en onze 
oren. Het ruiken en proeven en voelen wordt 
daarbij vaak overgeslagen, ook in de literatuur. Ga 
maar eens na in hoeveel verhalen je geur of smaak 
tegenkomt. 

In andere culturen ligt die nadruk soms anders. 
Zo valt er in Afrikaanse of oosterse romans meer 
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te ruiken en te proeven. Buitenlandse literatuur 
krijgt hierdoor iets zinnelijks en exotisch.

MET HUID EN HAAR
Als schrijver zou je er eens op kunnen letten in 
hoeverre je in je beschrijvingen ook aandacht 
besteedt aan geur en smaak. Het is een manier om 
je verhalen kracht bij te zetten en je lezer met al 
zijn zintuigen bij je verhaal te betrekken.

Door ook eens aandacht te schenken aan geur 
en smaak en tastzin, maak je dat je verhaal veel 
dichter op de huid van je lezer komt, dat je lezer 
veel meer ervaart alsof hij zelf in je verhaal 
rondloopt. Je lezer kan zich makkelijk in je 
verhaal verplaatsen en je verhaal wordt meteen 
spannender. Zelfs als er nog niks gebeurd is. 
Probeer het eens en ‘proef het verschil’. 

VOELEN, NIET DENKEN
Er is nog iets anders aan de hand met onze 
zintuiglijke waarneming. Veel waarnemingen 
worden meteen overruled door ons denken.  
We voelen en voor we goed en wel ons gevoel 
hebben geregistreerd, plakken we er een label  
op. In plaats van je te realiseren dat je het warm 
hebt en dat er af en toe ineens koude rillingen 
langs je rug lopen, heb je al geconcludeerd: ik  
krijg vast griep.

Grieperig zijn is geen gevoel. Grieperig zijn is 
een ziekte. Als je het gevoel van griep ervaarbaar 
wilt beschrijven, dan moet je bij jezelf de griep 
als het ware opnieuw opdelen in alle kleine 
gewaarwordingen die erbij horen. Koude golfjes 
die door je huid trekken. Spieren die voelen  
alsof er zandzakjes aan hangen. Een keel alsof  
je zand probeert door te slikken. Dat is voelen.  
Een dergelijke beschrijving brengt meer de 
ervaring over dan het label ‘grieperig’ ooit  
kan.

CLICHÉS
Veel van dergelijke labels zijn containerbegrippen 
geworden. Iedereen gebruikt ze en ze zijn zó  
plat getreden, dat niemand meer weet wat er  

nu eigenlijk mee wordt bedoeld. Het zijn clichés 
geworden die hun betekenis verloren hebben.  
Ze brengen een idee over in plaats van de  
ervaring.

In eerste instantie schrijf je misschien zulke 
clichés op. Dat is niet erg. Als je beeldend en 
interessant wilt schrijven, kun je die clichés bij een 
volgende herschrijving vervangen door woorden 
die je oorspronkelijke waarneming veel dichter 
benaderen.
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Maak een lijstje van een aantal veelgehoorde 
clichés of containerwoorden. Om een paar 
voorbeelden te noemen:
• Gepassioneerd
• Zo groen als gras
• Heftig
• Bloedmooi
• Oerlelijk
• Waanzinnig.

Zoek voor elk begrip minstens tien andere 
omschrijvingen. Bedenk die omschrijvingen 
zelf en baseer ze op je eigen waarneming. Op je 
eigen ervaringen.

ZINTUIGLIJKE OVERVLOED
In het dagelijks leven is het ook fijn om met  
zulke clichés te werken. Je kunt immers niet  
steeds stilstaan bij wat je allemaal ziet, hoort of 
voelt.

Maar om helder te kunnen beschrijven moet je 
eigenlijk opnieuw leren om geconcentreerd en 
gedetailleerd waar te nemen. Want we nemen  
wel veel waar, maar alles heel vluchtig. Er is 
immers zoveel om ons heen te horen, te zien,  
te voelen, te ruiken, te proeven. De hele dag 
worden we gebombardeerd door allerlei 
gewaarwordingen en als bescherming leren we 
het overgrote deel van die gewaarwordingen te 
negeren. We merken nauwelijks meer op dat de 
wind langs ons gezicht strijkt. Of dat het in ons 
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huis naar wc-reiniger en vaste vloerbedekking 
ruikt (en hoe ruikt vloerbedekking?).

Voor ons dagelijks functioneren is het heel nuttig 
dat we dat allemaal negeren of heel vluchtig 
constateren. Maar om te schrijven moet je 
opnieuw met heel je aandacht stil gaan staan bij 
wat je in een gegeven situatie hoort, ziet, aanraakt, 
ruikt. Of proeft. Daarom is het goed om je 
waarneming te oefenen.
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Bij deze oefening zul je merken dat echt kijken 
moeilijker is dan je denkt.

Kijk een paar minuten aandachtig naar een 
bepaald voorwerp of persoon. Probeer voorbij 
te gaan aan wat je denkt te weten en kijk alleen. 
Zoek naar de details en wees niet tevreden tot 
je precies weet hoe iets eruit ziet.

Kijk dan weg en beschrijf wat je hebt gezien in 
de meest exacte en concrete woorden. Dus niet 
in termen van een oordeel als mooi of lelijk. 
Maar heel feitelijk. Bruin, kronkelig. Bleek. Of 
glanzend, goudgeel, slingerend. 

HOREN
In onze gehoorgang zit een soort slakkenhuis 
waarin minuscule haartjes in trilling worden 
gebracht door de trillingen in de lucht. Die 
haartjes brengen weer een hamertje in werking dat 
op zijn beurt tegen een soort trommelvelletje slaat 
en daarmee signalen doorgeeft die in de hersenen 
worden verwerkt.

Wat we horen, hoe goed we geluiden kunnen 
onthouden, is sterk afhankelijk van de persoon. En 
veel geluiden horen we na een poos niet meer. Je 
moet er als het ware weer naar gaan zoeken.

Ook stilte is geluid Wat we stilte noemen, is 
in werkelijkheid het geraas van heel veel kleine 
geluiden. Luister maar eens in de relatieve stilte 
van je auto. Of als je even alleen bent in huis.

Welke geluiden maken samen dat geluid van stilte? 
Hoor je het suizen van de centrale verwarming? 
Een uitroep buiten op straat? Of is er het gekras 
van een tak tegen je raam? Het getjilp van vogeltjes 
aan de andere kant van het glas?

Juist door je bewust te worden van die kleine 
geluiden en de omgeving waarin ze klinken, 
kun je ze leren gebruiken om een sfeer op te 
roepen in een van je romans. Een stilte tijdens 
een pijnlijke conversatie kun je uitbeelden door 
de achtergrondgeluiden die ineens nadrukkelijk 
hoorbaar zijn.

GELUID BESCHRIJVEN
Maar hoe beschrijf je een geluid, als je het  
geluid vooral wilt laten horen en het niet wilt 
noemen? Veel geluiden zijn moeilijk te beschrij-
ven. Sla voor de grap eens een vogelboek open.  
Daarin vind je allerlei vondsten waarmee 
vogelaars de roep van verschillende vogels  
kunnen herkennen.

Een andere manier is om je geluid met een ander 
geluid te vergelijken. Waar doet het geluid van 
je aan denken? Aan het raspen van een wortel? 
Of aan het geluid van zand tegen een ruit? 
Voetstappen op een grindpad?

In het volgende fragment uit Vals licht van Joost 
Zwagerman komt een flinke dosis geluid voor.

‘…En er was niets dat hem ontging. Auto’s 
claxonneerden. Achter hem stonden inmiddels 
twee andere trams. Buiten had een omstander 
zijn fiets bij de tram weggehaald en op de 
stoep gezet. Anderen bleven staan kijken. 
Voor in de tram begon een hond te blaffen. 
Er hoestte iemand. Simon bleef Jasper 
aankijken. Tegelijkertijd zag hij – een fysieke 
onmogelijkheid maar hij zag het – alle ogen 
van de trampassagiers. Toen begon Jasper 
zacht te lachen. Diens lang ontblootte al zijn 
Boventanden die nog witter waren dan Simon ze 
had herinnerd. “Kom op Simon, wat lul je nou 
allemaal? Ik ben ook maar gewoon een arme 
student, hoor.” Simon ademde zwaar. Vanaf het 
moment van Lizzies telefoontje had het hem aan 
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een reële aandrang tot geweld ontbroken. Nu niet 
meer… Agressie elektrocuteerde zijn bloedbaan. 
De verleiding om die blozende kop tegen de 
tramruit te beuken… Alle twaalf glimwitte 
tanden die, krakend als brekend gebeente,  
of het metaal van de tramzitting zouden splijten, 
en ten slotte – Simon zou hem bij zijn haar 
grijpen en er zijn hoofd in streng en hevig ritme 
tegenaan slaan – een tweede reeks stoten tegen 
de ruit, net zolang het glas zou versplinteren  
en vergruizen.’
Uit: Vals licht van Joost Zwagerman

SYNESTHESIE
Of moet je het nog verder weg zoeken. Sommige 
geluiden zijn stroperig. Of juist droog. Misschien 
is het een zoet geluid. Of scherp als nagels op een 
bord.

Het door elkaar gebruiken van verschillende 
zintuigen wordt ook wel synesthesie genoemd. Als 
je geen vergelijkbare geluiden kunt bedenken om 
je geluid te beschrijven, kun je het bij de andere 
zintuigen proberen.
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Ga ergens zitten en luister naar de geluiden  
om je heen. Welke geluiden kun je onder-
scheiden?

Probeer daarbij niet zozeer op te schrijven wat 
je weet, maar wat je hoort. Dus als je op een 
terras in de zon zit en je hoort het voorbijrijden 
van auto’s, probeer dan die kennis te negeren 
en beschrijf het geluid in termen van andere 
geluiden die je kent.

Waar lijkt het geluid van al die motoren op? 
Is het laag? Hoog? Ronkend? Brommend? 
Aanhoudend of met pauzes? Met welke 
woorden is dat geluid het beste te kenmerken? 
Ontleed op die manier zoveel mogelijk  
geluiden en schrijf op wat je waargenomen 
hebt.

TAST EN GEVOEL
In je huid en je lichaam zitten receptoren die druk 
en temperatuur registreren en signalen doorgeven 
aan je hersenen. Je hersenen zetten die signalen 
om in gedachten, handelingen.

Met tast breng je de wereld dichterbij dan bij zien 
of horen. Door te beschrijven wat je personage 
voelt bij een aanraking, laat je je lezer in de 
huid van je personage kruipen. Gebruik dat op 
momenten dat je verhaal spannend wordt. Of 
intens.

Iemand loopt in het donker en is aangewezen 
op wat hij hoort en voelt. De vloer die plotseling 
afloopt. Cement dat korrelig en vochtig wordt 
onder zijn vingertoppen. Een plotselinge koude 
luchtstroom, het gevoel van huid die zich 
samentrekt.

Het zijn subtiele voorbodes, spannend, omdat 
je een klein stukje suggereert van wat er staat te 
gebeuren, maar nog niet alles weggeeft.

PROEVEN 
Smaak is een van de moeilijkste dingen om te 
beschrijven. Want hoe beschrijf je de smaak van 
citroenen zonder de woorden ‘zuur’ of ‘citroen’ te 
gebruiken? Wat is dat gevoel op je tong en in de 
speekselklieren achter je kaakgewricht? En hoe 
verwoord je de smaak van chocolade? Waar lijkt 
dat op?

Zoek in een wijnalmanak of kookrecensie naar 
woorden waarmee je je smaakpalet kunt vergroten. 
Wijnproevers hebben een heel scala aan woorden 
waar je zelf nog niet aan had gedacht.

VIER BASISSMAKEN
Terwijl geur eindeloos veel variaties kent, bestaat 
onze smaak uit vier basissmaken. Je zou in dit 
verband kunnen spreken van een palet waarbij de 
smaak de primaire kleuren omvat en de geur de 
secundaire en tertiaire kleuren.

De smaakpapillen voor de vier basissmaken zitten 
verspreid over onze tong en lopen min of meer 
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door elkaar. Niet, zoals lang werd gedacht, in vier 
duidelijk afgescheiden zones. Die vier basissmaken 
zijn:
1. Zoet
2. Bitter
3. Zout
4. Zuur.

Umami Een Japanse wetenschapper ontdekte 
nog een vijfde basissmaak die geen samenstelling 
is van de andere basissmaken, maar een eigen 
smaak is op zich.

Hoe moeilijk het is om een smaak te omschrijven 
blijkt ook hier weer. Want hoe noem je een nieuwe 
smaak waarbij je niet terug kunt vallen op een van 
de bekende basissmaken? Hij noemde de smaak 
daarom ‘umami’ wat in het Japans ‘smakelijk’ 
betekent. De smaak wordt vaak omschreven als 
hartig, bouillon- of vleessmaak. Bij gebrek aan  
een goede benaming gebruiken we in het westen 
nog steeds de Japanse naam voor deze vijfde 
 smaak.

RUIKEN
Ruiken is een belangrijk onderdeel van proeven. 
Tachtig procent van wat we denken te proeven 
komt binnen via onze neus en vermengt zich 
met de smaken die we via onze tong kunnen 
onderscheiden.

De geuren die we kennen, zijn talloos. Geur kent 
eindeloos veel vermengingen en variaties. Van 
vies tot hemels lekker. Net als smaak vaak lastig 
te omschrijven, maar de moeite waard om bij stil 
te staan. David Susskind beschreef in zijn roman 
Het parfum op overtuigende manier hoe de wereld 
‘eruitziet’ voor een kind dat alles via zijn geurzin 
ondergaat.

Geur roept herinneringen op Geur heeft nog 
een andere, krachtige werking. Door voor jezelf 
geuren op te roepen, kun je toegang krijgen tot 
oudere herinneringen. Herinneringen zelfs van 
voor de tijd dat je alles met taal kon benoemen.

Heel heftige emoties kunnen soms ook weer 
levend worden door een geur. Het centrum voor 

geur ligt namelijk heel dicht bij ons reptielenbrein, 
een primitief brein dat onze basisemoties verwerkt 
en bewaart.

Ga eens op zoek naar geuren van vroeger. 
Babylotion, babyvoeding. Het zou je een glimp 
kunnen geven van wat je als kind ervaarde. Schrijf 
dat op.

Koekje van Marcel Proust Marcel Proust is een 
Franse schrijver uit het begin van de twintigste 
eeuw die zijn belangrijkste werk te danken heeft 
aan een geur. Zijn romancyclus Op zoek naar 
de verloren tijd bevat ongeveer tweehonderd 
personages. Het is opgebouwd uit zeven delen en 
beslaat drieduizend pagina’s. Hoofdpersonage 
Marcel vertelt associatief vanuit de eerste persoon 
enkelvoud over zijn ouders, zijn verliefdheden 
en zijn leven in de Franse society van eind 
negentienhonderd. Centraal staat zijn eigen 
geestelijke ontwikkeling tot hij in het laatste deel 
De tijd hervonden schrijver wordt.

Bekend is vooral de ‘Madeleine-scène’: de 
verteller doopt een Madeleine-cakeje in de 
lindebloesemthee. De geur en smaak die hij lang 
niet heeft ervaren, activeert zijn geheugen en 
brengt een stroom aan herinneringen op gang. 
Herinneringen aan zijn jeugd, toen hij veel tijd 
doorbracht bij zijn oudtante Léonie, kwamen 
naar boven. Het luidt het begin in van zijn 
schrijverschap. En het vormt de grondstof voor 
zijn grootste werk waaraan hij schreef van begin 
1909 tot aan zijn dood in 1922.

Op zoek naar de verloren tijd is een ode aan de 
vluchtigheid van geur en van de tijd. Helemaal als 
je weet hoe de eerste inspiratie voor het werk tot 
stand kwam. Mede dankzij zijn neus wordt Marcel 
Proust als een van de grootste romanschrijvers van 
de twintigste eeuw gezien.

EMOTIES
Onze emoties maken een cruciaal onderdeel 
uit van onze beleving. Ze kleuren onze 
waarnemingen, en staan op hun beurt weer onder 
invloed van onze manier van denken. Onze 
emoties zijn een soort knooppunt waarin onze 
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waarneming, ons denken, onze interpretaties  
en onze belevenissen samenkomen. Op hun  
beurt kunnen ze de aanzet zijn tot handelingen  
die voor een buitenstaander soms moeilijk te 
begrijpen zijn.

Ook een hoofdpersonage neemt waar, denkt en 
handelt onder invloed van emoties. Soms doet 
hij rare, ongelofelijke of stomme dingen. En juist 
die, soms onbegrijpelijke, keuzes of handelingen 
vormen de krachtigste stof voor verhalen.

Inzicht in de werking van emoties op je eigen 
waarneming, denken en handelen, levert je de 
stof waar romans van gemaakt zijn. Daarom is 
het belangrijk wat meer inzicht te krijgen in hoe 
emoties in elkaar zitten.

Eigen ervaring goud waard In ons dagelijks 
leven gooien we vaak allerlei gevoelens en 
ervaringen op één hoop. Maar als schrijver 
moet je emoties overbrengen op je lezer, je moet 
waarnemingen helder weer kunnen geven, je moet 
de handelingen van je personages aannemelijk 
maken.

Daarvoor moet je in de eerste plaats onderscheid 
kunnen maken tussen zuiver waarnemen en de 
gedachten die daarbij ontstaan. Ze vormen een 
keten van innerlijke ervaringen die je als schrijver 
enigszins moet kunnen ontwarren. Je moet iets 
weten over hoe ze elkaar beïnvloeden en over het 
verband tussen emoties, daden, omstandigheden 
en onderliggende drijfveren. Je eigen ervaring 
levert daarbij een schat aan inzichten en 
ervaringen op.

VIJF BASISEMOTIES
Net als bij onze zintuigen is er sprake van vijf 
basisemoties. Hieronder verstaan we emoties 
waarvoor in de wetenschap een fysiologische basis 
aan te wijzen is: stofjes en gebieden in de hersenen 
die actief worden, als we een bepaald gevoel 
ondergaan. We onderscheiden vijf basisemoties:
1. Angst
2. Vreugde
3. Woede
4. Pijn
5. Verdriet.

Deze emoties gaan in eerste instantie gepaard 
met verschillende gevoelens in verschillende 
delen van ons lichaam. Ga bij jezelf na. Waar 
voel je angst? Hoe voelt woede? Hoe manifesteert 
zich blijdschap? Waar kun je die gevoelens mee 
vergelijken?

Secundaire emoties Emoties zijn van invloed op 
ons denken en handelen. Maar andersom is ons 
denken weer van invloed op ons gevoel. Er is dus 
een sterke wisselwerking tussen ons denken en ons 
gevoel.

Naast de vijf basisemoties bestaat er nog een heel 
scala aan andere gewaarwordingen die we ook als 
emotie labelen, maar die in werkelijkheid ontstaan 
uit een keten van gevoelens, gedachten, oordelen 
en sociale conventies. Schuldgevoel, schaamte, 
plaatsvervangende schaamte, twijfel, opluchting 
et cetera zijn in werkelijkheid een constructie van 
denken, labelen en voelen.

Ga maar na bij jezelf hoe het werkt. Bij sterke 
gevoelens van woede of blijdschap komen al snel 
allerlei gedachten in je op. Wat zijn die gedachten? 
En hoe beïnvloeden ze op hun beurt weer wat je 
voelt? Wat merk jij daarvan? Hoe komt het dat je 
jezelf angstig kunt denken door de conclusies die 
je trekt? En wat kun je daarmee voor een van je 
personages?

LABORATORIUM EN LABORANT
Als schrijver doe je dus onderzoek in je eigen 
denk- en gevoelsleven. Je bent dus eigenlijk 
laborant en laboratorium tegelijk. Je moet een 
gevoel in jezelf kunnen isoleren en waarnemen, je 
moet dat gevoel kunnen herleiden en opdelen in de 
elementen waaruit het bestaat. En zien waar je toe 
in staat bent onder invloed van bepaalde emoties 
en ervaringen.

Je moet onderscheid leren maken tussen 
verschillende emoties, ze als het ware in stukjes uit 
elkaar halen, zodat je ze kunt herleiden. Alleen op 
die manier ben je in staat je eigen gevoelens − en 
daarmee die van je personages − zo te beschrijven 
dat een lezer ze op zijn beurt kan ervaren en 
zich kan identificeren met je personages. Want 
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waar voel je angst? Waar in je lichaam ervaar je 
woede? En welk deel van je verdriet komt voort 
uit de manier waarop je naar een situatie kijkt? 
Welke ervaringen spelen daarbij een rol? Juist 
door emotieloos naar je emoties te gaan kijken, 
kun je ze op de juiste manier beschrijven. Je eigen 
waarneming is dus de eerste basis voor welke 
beschrijving ook. Of je nu een bezoek aan de 
kapper beschrijft, een afdaling langs een skipiste 
of het sterven van je hoofdpersonage (zie Stap 6: 
autobiografisch schrijven).

Het is niet de bedoeling dat je dat als schrijver 
allemaal haarfijn gaat analyseren voor je lezer. 
Maar hoe beter je begrijpt hoe dat bij jou in zijn 
werk gaat, des te beter ben je in staat gevoelens en 
emoties die je personage ervaart, over te brengen 
op je lezer.

Maar als je eenmaal een beetje weet hoe het werkt? 
Hoe zorg je er dan voor dat wat je ziet of ruikt net 
zo op de lezer overkomt als je zelf hebt ervaren? 
Hoe breng je emoties over op je lezer? Zijn daar 
regels voor te geven?

BESCHRIJVEN VAN EMOTIES
Paradoxaal genoeg levert een feitelijke niet-
emotionele beschrijving van een ervaring de meest 
emotionele reactie bij de lezer op. Voor een goede 
beschrijving zijn geen absolute regels te geven. Wel 
zijn er vijf richtlijnen om je beschrijving zo zuiver 
en zo direct mogelijk over te brengen op je lezer. 
Ze komen min of meer uit elkaar voort:
• Tonen, niet noemen
• Wees vooral zintuiglijk
• Blijf concreet 
• Vermijd emotionele taal
• Gebruik waardevrije woorden.

In het volgende fragment zijn vijf jongetjes 
getuige van de zelfmoord van een meisje 
uit hun buurt. Het bestaat voornamelijk uit 
feitelijke gebeurtenissen, maar hun emotie wordt 
adembenemend helder.

‘…We konden haar voeten precies boven ons 
horen. Halverwege de trap maakten haar voeten 
geen lawaai meer, maar pas dertig seconden 

later hoorden we het slome geluid van haar 
lichaam dat op het hek naast het huis viel. Eerst 
kwam het geluid van een windvlaag, een gesuis 
waarvan we later bedachten dat het veroorzaakt 
moest zijn door haar trouwjurk die zich met 
lucht vulde…’
Uit: De zelfmoord van de meisjes van Jeffrey Eugenides

TONEN, NIET NOEMEN
‘Tonen, niet noemen’ is misschien wel het 
belangrijkste uitgangspunt voor wie goed wil 
schrijven. Je lezer heeft er namelijk niks aan als je 
hem meedeelt (benoemt) dat je personage stuk is 
van verdriet. Of woedend is. Of verliefd tot over 
zijn oren.

In plaats van het benoemen van de emotie 
die je personage ondergaat, moet je proberen 
om de emotie voelbaar te maken (te tonen). 
Daarvoor moet je de onderdelen van die emotie te 
beschrijven. Want wat voelt iemand die verdrietig 
is? Welke gewaarwordingen horen daar allemaal 
bij? Alleen op die manier maak je een emotie 
voelbaar. Laat je lezer zelf ervaren wat er waar te 
nemen valt. En laat je lezer zelf tot de conclusie 
komen dat je personage boos is of wanhopig.

Puur tonen is lang niet altijd mogelijk en ook 
niet nodig. Maar wees je bewust wat je op je 
lezer loslaat. Een soort eindconclusie van je eigen 
waarnemingen? Of de ervaring zelf?

Zintuiglijk Blijf zo dicht mogelijk bij je zintuigen. 
De wereld in en om ons heen is het materiaal waar 
we als schrijver uit putten. Onze waarneming 
van de wereld in en om ons heen is eigenlijk een 
keten van gewaarwordingen die begint bij puur 
zintuiglijk ervaren en eindigt in een mengeling 
van waarnemen, voelen, oordelen, verklaren, waar 
we dan een woord op plakken. Geef weer wat er 
via je vijf zintuigen waar te nemen valt.

Vraag jezelf af: in hoeverre praat je na wat 
algemeen wordt aangenomen en geef je je lezer 
de algemeen aanvaarde eindconclusie (Mathilde 
is verliefd)? En in hoeverre baseer je je op je eigen 
waarnemingen en probeer je die over te brengen 
op je lezer? Train jezelf dus om onderscheid te 
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maken tussen pure waarneming en de oordelen, 
conclusies, verklaringen die je geneigd bent eraan 
te verbinden.

Ga daarom bij jezelf na in welke fase van die 
keten jij naar woorden zoekt. Blijf je bij je eerste 
zintuiglijke indrukken? Of ga je pas aan het eind 
van die keten op zoek naar je woorden? In het 
eerste geval geef je je voor je lezer min of meer je 
eerste zintuiglijke indruk in woorden weer. In het 
laatste geval is het enkel je eindconclusie waarmee 
je je lezer lastigvalt.

Concreet beschrijven Deze regel komt in grote 
lijnen op hetzelfde neer als de hiervoor genoemde. 
Blijf in je beschrijving zo dicht mogelijk bij 
een feitelijke waarneming via je vijf zintuigen. 
Daarmee laat je je lezer vooral zien, horen, voelen, 
proeven of ruiken wat er te ervaren valt.

Een vrouw die op het punt staat van een dak te 
springen beschrijf je het beste door de details te 
laten zien. Beschrijf de blauwe kleur van haar 
tenen. Hoe haar nagels net over de rand van de 
dakgoot steken. Hoe koud het zink is van de rand. 
Dat ze tranen in haar ogen krijgt, niet van verdriet 
maar van de wind die ze beneden niet kon voelen.

Een man die verliefd is, speelt misschien een 
spelletje met een rood stoplicht. Als het stoplicht 
op groen springt voor hij het bereikt, betekent 
dat ze ook op hem is. Als hij een vrouw ziet met 
eenzelfde loopje, kijkt hij om. Laat emoties zien 
aan de hand van concrete dingen of handelingen.

Om die reden is een goede beschrijving allereerst 
gebaseerd op een concrete, feitelijke waarneming. 
Daarbij is het belangrijk het verschil te leren 
tussen wat we denken dat we waarnemen en wat er 
feitelijk waar te nemen is. Onze geest is namelijk 
een meester in het invullen van ontbrekende 
informatie of het peilsnel trekken van conclusies, 
nog voor we goed gekeken, geluisterd, gevoeld, 
geproefd of geroken hebben.

Toon aan je lezer wat er te zien, te horen, te voelen, 
te proeven of te ruiken is en laat het oordeel over 
emotie, waarde, reden of betekenis aan je lezer 
over.

Niet emotioneel Vermijd elke vermelding van 
een emotie. Als je wilt beschrijven hoe grappig 
iets is, schrijf dan niet dat de mensen in een deuk 
gelegen hebben of nog een half uur pijn in hun 
buik hadden van het lachen. Humor en vrolijkheid 
wordt pas duidelijk als je de situatie duidelijk 
schetst, die tot die hilariteit leidde. 

Alleen door aandacht te besteden aan je eigen 
waarneming kun je het onderscheid maken tussen 
wat je waarneemt en wat je denkt. Feitelijke 
waarnemingen zijn de beste basis om tot heldere 
beschrijvingen te komen.
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Ga na bij welke alinea je als lezer de meeste 
emotie voelt en waarom.

Overmand door liefde valt ze in zijn armen. 
Tranen van ontroering staan in haar ogen als ze 
hem omarmt. ‘Laat me nooit alleen,’ zegt ze met 
een vurige blik. 

De man zit aan de tafel en kijkt voor zich uit. 
Aan de muur hangt een schilderij in overwegend 
blauwe tinten. Een vrouw zit voorovergebogen 
over een mand. Aardappelen in haar schoot. 
Een aardappelschil hangt neer uit haar hand. 
Een poos tuurt hij naar het tafereel. Dan staat 
hij op en sloft met gebogen schouders naar het 
kookstelletje. 

Wanhopig gaat hij zitten aan de bar. Hij weet 
zich geen raad. Waarom moet het altijd weer 
hetzelfde aflopen? Opnieuw is hij zijn baan kwijt. 
Opnieuw zit hij hier.
Hij wil zijn eerste pils van de dag bestellen. Hij 
kijkt om zich heen. Maar niemand let op hem. 
Zelfs de barman schenkt hem geen aandacht. 
Hij voelt zich een nietsnut. Een waardeloze prul. 
Moedeloos probeert hij de aandacht van de 
barkeeper te trekken. 

Het regent al negen dagen aan een stuk door. Met 
grote stappen komt ze de klas binnen. Ze smakt 
haar schooltas neer en zucht. 
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Ze knikt naar de regen op de ruiten als de leraar 
vraagt waarom ze deze keer te laat is voor de les. 
‘Moet je dat kutweer zien, man.’

Waardevrij Laat alle bijvoeglijk naamwoorden 
die een oordeel inhouden achterwege. De 
mededeling dat je hoofdpersonage mooi, goed, 
wijs, lelijk of dapper is, heeft voor een lezer geen 
waarde. Dat je hoofdpersonage blond krullend 
haar heeft en amandelvormige ogen met de kleur 
van een zomerlucht, roept al een duidelijker beeld 
op. Toon de wijsheid door een handeling of een 
uitspraak van je hoofdpersonage, zonder die 
wijsheid te benoemen. Illustreer zijn lelijkheid  
of moed. 

Vaak ook hebben we de neiging na een 
beschrijving het beeld voor alle duidelijkheid  
nog eens samen te vatten voor de lezer. Als een 
soort eindcommentaar benoemen we alsnog het 
gevoel dat we op wilden roepen. Maar daarmee 
ontkracht je het beeld dat je eerder hebt geschetst. 
Schrap dus elk benoemen en vertrouw op het 
concrete beeld.

Beeldspraak Het is niet altijd makkelijk om de 
heftigheid van bepaalde emoties of waarnemingen 
in woorden te vatten. Als iets echt overweldigend 
is kun je, bij gebrek aan woorden, gebruik maken 
van beeldspraak. Veel gewaarwordingen kunnen 
weergegeven worden door de ervaring ervan met 
een andere ervaring te vergelijken.

Hij balde zijn vuisten. Even werd het zwart 
voor zijn ogen en toen sloeg hij in het wilde weg 
van zich af. Het was of een zomeronweer door 
hem heen rolde. Toen hij weer om zich heen 
keek, waren ze weg. De steeg lag er verlaten bij. 
Trillend stak hij zijn handen in zijn zakken en 
vervolgde zijn weg.
Ze moesten niet denken dat ze hem zomaar te 
pakken kregen.

Maar hoed je daarbij voor het soort beeldspraak 
die je al teveel tegenkomt. Zoek je eigen verge-
lijkingen. Op welke ervaring lijkt je emotie het 
meest? Is jouw woede als een trein die over je  
heen dendert? Of meer als een op slot gaan of  
een brandend wierookstokje? Is het verdriet dat  

je wilt beschrijven alsof je in een oceaan bent 
beland? Of lijkt het op de rotte plek in een 
sinasappel? Zo’n plek waar je zo met je vinger 
doorheen zit? Lijkt de vreugde van je personage op 
het gevoel van Seven-up in je slokdarm? Of is hij 
als een lentebui? Het zijn allemaal vergelijkingen 
die een emotie over kunnen brengen. Op die 
manier roep je eerst het gevoel op bij je lezer, 
zonder dat je er een naam aan verbindt.

BESCHRIJVING VAN PERSONAGES
Ook voor de beschrijving van een personage 
gelden dezelfde regels. Met name als het de eerste 
keer is dat je personage verschijnt, is het belangrijk 
om meteen een duidelijk beeld te scheppen. 
Dat kan aan de hand van het uiterlijk. Wil je je 
personage allereerst van buitenaf beschrijven, dan 
laat je iemands uiterlijk of gebaren zien. In dat 
geval zul je je vooral baseren op zien en horen en 
eventueel je tastzin.

Maar je kunt je personage ook ten tonele voeren 
door haar gedachten of woorden weer te geven. 
Aan de hand van de gedachten en de taal van 
je personage vormt de lezer zich net zo goed 
een beeld. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
monoloog aan het begin van het boek Moby Dick 
van de Amerikaanse schrijver Herman Melville, 
waarin de verteller zichzelf voorstelt aan zijn 
lezers. Zoek het maar eens op in de bieb en lees op 
je gemak de eerste paar bladzijden.

BESCHRIJVING TIJDENS  
DE ROMANTIEK
Tijdens de Romantiek had men nog geen kennis 
van psychologie. Sigmund Freud (de grondlegger 
van de psychoanalyse) was nog niet geboren en het 
innerlijk van de mens werd nog niet als een wereld 
op zich beschouwd. Om toch iets van het innerlijk 
van personages weer te geven werd dat vaak 
gedaan aan de hand van de natuur of de omgeving 
waarin het verhaal zich afspeelde. De stemming 
waarin het hoofdpersonage zich bevond, werd 
op de omgeving geprojecteerd. Om die reden 
vind je in die tijd uitgebreide beschrijvingen van 
de omgeving, van de straat of de stad waar het 
verhaal zich afspeelt.
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Wuthering Heights van Emily Brontë speelt zich 
niet voor niets af in de sombere, woeste natuur van 
rotsen en heidevelden. Het geeft de troosteloosheid 
en de ontembare wildheid weer waar het verhaal 
in wezen over gaat.

Maar ook moderne verhalen bedienen zich nog 
steeds heel effectief van natuurbeschrijvingen. In 
Ceders in de sneeuw van David Guterson wordt 
het eindeloze vallen van de sneeuw beschreven. 
Het verhaal gaat over een Japanse man die onder 
invloed van achterdocht en vreemdelingenhaat 
van moord beschuldigd raakt. De sneeuw voegt 
een sfeer van verstilling en tijdloosheid toe en 
verbeeldt daarmee de isolatie waarin de man zich 
bevindt.

In De blauwe bergen van Charles Frazier gaat 
het om een soldaat die tijdens de Burgeroorlog 
deserteert. In de natuurbeschrijvingen klinkt de 
grote liefde door voor zijn land en voor de vrouw 
die hij achterliet.

BESCHRIJVING INBEDDEN IN ACTIE 
OF HANDELING
Tegenwoordig hebben we geen geduld met lange 
beschrijvingen. De beschrijving van iemands 
uiterlijk of het interieur van een kamer wordt 
vervlochten met de handeling. Tijdens de 
gebeurtenis geven we mondjesmaat de zichtbare, 
hoorbare of tastbare details.

Hij zette zijn kop op het gekerfde tafelblad en 
snoof. 

Ze schudde het blonde haar uit haar ogen en 
keek naar de blauwgeverfde muren.

Hij liep tastend door het donker. Aan zijn voeten 
klonk geritsel. De grond werd zachter. De lucht 
vochtig naarmate hij verder kwam.

HET DEEL VOOR HET GEHEEL
Om een duidelijk beeld te scheppen, hoef je een 
omgeving of een persoon ook nooit in zijn geheel 
te beschrijven. Daarbij is het meestal genoeg 
om een klein kenmerkend deel van het geheel te 

laten zien (Latijn: Pars pro toto, het deel voor het 
geheel). De lezer vult de rest wel in.

Zo hoeft Roald Dahl alleen maar de wrat en de 
nagels te beschrijven om het beeld van een heks te 
schetsen. 

Een vervallen raam kan laten zien dat het met de 
rest van het huis ook niet best is.

In de film The pianist van Roman Polański ligt een 
aardappel in de vensterbank te verschrompelen. 
Dat enkele beeld van een aardappel vertelt het hele 
verhaal van de man die ondergedoken het einde 
van de oorlog afwacht.

Veel beschrijvingen in de literatuur van 
tegenwoordig zijn een combinatie van een 
aantal manieren. Omdat er in de literatuur van 
tegenwoordig veel meer vaart zit dan vroeger, 
worden uiterlijk, handeling, karakter en eventueel 
dialoog vaak gelijktijdig beschreven. 

Nog meer inspiratie en schrijftips krijg je via de 
audio-schrijftraining van Stap 2: waarnemen en 
beschrijven. Deze vind je op de USB-stick. Het  
mp3-bestand kun je beluisteren via je computer  
en iedere mp3-speler. Tip: beluister de schrijf- 
training voordat je aan de schrijfopdrachten 
begint.

De schrijfopdrachten van Stap 2 vind je in het 
werkboek vanaf pagina 54.

Veel plezier met het schrijven van jouw boek!

Notities 
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