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Stap 3

‘EEN ROMANSCHRIJVER IS IEMAND  
DIE IN DE HUID VAN ANDEREN LEEFT’

— E. L. DOCTOROW



Personage bedenken

WAAR BEN JE MET JOUW BOEK?
Je wilt een roman schrijven. Maar je hebt alleen 
nog maar een vaag idee waar je verhaal over 
moet gaan. Misschien moet het gaan over een 
gebeurtenis uit je eigen leven. Of misschien 
weet je al dat het gaat over een vrouw in de 
woestijn. Misschien weet je alleen de titel. Bij de 
Nigeriaanse dichter en schrijver Ben Okri begon 
het met één regel:

‘In het begin was er een rivier.’

Die regel wilde maar niet uit zijn gedachten 
verdwijnen. Pas tien jaar later bleek het de 
eerste zin te zijn van zijn vuistdikke roman 
De hongerende weg. Het boek gaat over de 
ervaringen van een opgroeiend jongetje in 
hongerend Nigeria. Een letterlijk hallucinerend 
boek. Ook als je het boek niet kent, blijft dit een 
tekenend en hoopgevend voorbeeld van hoe klein 
de eerste aanleiding kan zijn voor een roman. Elk 
idee kan het zaad zijn voor je boek. 

In Stap 3: personage bedenken echter ga je niet  
op zoek naar je eerste zin, al zou je die ongemerkt 
kunnen schrijven. Je gaat nu het grondmateriaal 
verzamelen voor een stevig personage. Je geeft  
je personage een naam, een uiterlijk, een achter-
grond en verzamelt de eerste ideeën die de  
basis kunnen vormen voor een verhaal. Hierbij 
gebruik je je eigen biografisch materiaal als 
uitgangspunt.

VOERTUIG VOOR JE VERHAAL
Waarom beginnen bij een personage? Waarom 
niet eerst een schema uitwerken van de 
gebeurtenissen? Of stevig research plegen over  
het thema of de tijd waarin je roman moet spelen?

In principe kun je overal beginnen. Elke schrijver 
werkt anders, elk schrijfproces voltrekt zich weer 
anders. En elke roman begint met een andere 
eerste ingeving. Maar je (hoofd)personage is het 
belangrijkste voertuig, zowel voor de lezer en het 
verhaal, als voor jezelf als schrijver.

Voor de lezer Het is een klein wonder dat  
26 letters in staat zijn personages tot leven te 

roepen die zo levensecht zijn, dat je als lezer  
bereid bent je in zijn situatie te verplaatsen. Dat 
je zelfs zozeer met hem mee gaat leven, dat zijn 
lotgevallen je meer boeien dan de realiteit om je 
heen. Je bent in staat je eigen realiteit te vergeten, 
of die via een omweg te beleven.

Wat maakt dat je je als lezer aan de hand van 
een personage mee laat nemen in een avontuur? 
Dat je je de moeite wilt getroosten om urenlang 
die kleine, zwarte symbooltjes op wit papier te 
vertalen naar woord en beeld?

Wat maakt dat J.K. Rowling in staat is kinderen 
aan het lezen te krijgen? Wat is dat voor 
heksentoer? Magie? Kunst? Ambacht? Een  
beetje van alle drie? Wat maakt dat een personage 
van papier en inkt daartoe in staat is? En wat  
moet jij als schrijver doen om dat teweeg te 
brengen?

Voor de lezer is het personage het bindmiddel bij 
uitstek. Een goed personage stelt de lezer  
niet alleen in staat in zijn huid te kruipen. Hij 
verleidt de lezer zelfs om dat te doen. Hij neemt 
de lezer bij de hand en voert hem mee door het 
verhaal. Soms wandelend. Soms ook sleurt hij de 
lezer mee. Als je personage daar tenminste toe in 
staat is.

DE BINDKRACHT VAN EEN  
PERSONAGE
Wat maakt dat een personage daartoe in  
staat is? Twee schijnbaar tegenstrijdige kanten  
maken een personage tot iemand waar de  
lezer zich mee wil identificeren. Met andere 
woorden, de lezer is in staat in de huid van het 
personage te kruipen en zich in te leven in  
zijn lot. Om dat te bewerkstelligen moet een 
personage beslist over twee ingrediënten 
beschikken.

Herkenbaarheid Herkenbare eigenschappen 
of omstandigheden zorgen ervoor dat de lezer 
zich met het personage kan identificeren. Een 
personage moet aan de ene kant herkenbaar 
genoeg zijn, wil de lezer zich met hem kunnen 
identificeren.
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Harry Potter is zo’n succesvol personage,  
omdat hij, net als een heleboel kinderen, maar  
een gewone jongen is met een hoop onzekerheden 
en verwarring over wie hij is en waar hij vandaan 
komt. En Zweinstein heeft veel kenmerken van  
een gewone Engelse kostschool. De lezer kan 
zichzelf herkennen in Harry Potter en is daardoor 
ook geneigd in hem te geloven als een personage 
van vlees en bloed. Hij voelt sympathie en begrip 
voor zijn worstelingen.

Exotisch Aan de andere kant wil een lezer  
niet alleen geconfronteerd worden met zichzelf  
en zijn dagelijkse beslommeringen. Er moet  
ook een aspect zijn waarin het karakter hem 
overstijgt, hem meeneemt naar ervaringen die  
hij niet kent. Er moet een element van avontuur  
aanwezig zijn, waardoor de lezer als het ware 
boven zichzelf uitgetild wordt en er dingen 
mogelijk worden die zich in het echte leven 
(nog) niet hebben voorgedaan. Exotische of 
onbereikbare eigenschappen of omstandigheden 
zorgen ervoor dat er voor de lezer iets  
nieuws te beleven valt, iets avontuurlijks of  
engs dat in het echte leven moeilijk of niet te  
verwezenlijken valt.

Een gewone jongen met een ongewoon 
talent Harry Potter is een heel gewone  
jongen, maar beschikt tot zijn eigen verrassing 
over een hele bijzondere afkomst en speciale 
eigenschappen. Door onvermoede krachten en 
omstandigheden wordt Harry Potter er bovendien 
toe gedwongen zijn grenzen ver te overschrijden. 
Iets wat we allemaal wel zouden willen, vooral als 
het gevaar beperkt blijft tot de pagina’s van een 
boek. Het personage stelt ons in staat avonturen 
te beleven, zonder dat we echt gevaar hoeven te 
lopen. Heerlijk, toch?

De combinatie van deze twee eigenschappen, 
herkenbaar en exotisch, bepalen voor een 
belangrijk deel de bindkracht van dit ongekend 
populaire personage.
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Ga voor jezelf eens na wat de personages in je 
favoriete romans zo onweerstaanbaar maakt. 
Welke combinaties van eigenschappen en 
omstandigheden maakte dat je in hun huid 
wilde kruipen? Welk element zorgde ervoor 
dat het verhaal het ene moment zo lekker 
knus aandeed en het andere moment zo 
avontuurlijk? Benoem die elementen en bedenk 
je eigen variant.

PERSONAGE ONTWIKKELT HET VERHAAL
Het personage is de motor voor je verhaal. Daarom 
is het personage je belangrijkste instrument voor 
het ontwikkelen van je verhaal. In het personage 
liggen de elementen (karaktereigenschappen, 
afkomst en omstandigheden) besloten waardoor 
een verhaal ontstaat. Naarmate je meer inzicht 
krijgt in je personage, zul je steeds beter antwoord 
kunnen geven op de volgende drie vragen:
1. Wat is het streven van het hoofdpersonage?
2. Wat zijn de hindernissen op zijn weg om zijn 

doel te bereiken? 
3. Wat is de einduitkomst van zijn strijd? 

Het antwoord op deze drie vragen vormt de plot 
van je verhaal. (Voor meer informatie over plot zie 
Stap 5: verhaallijn creëren.)

Talentvol personage Elk personage is een 
complex van eigenschappen, mogelijkheden, 
aangeleerde vaardigheden, handicaps, 
geschiedenis, tekortkomingen en verlangens. Een 
deel van die kenmerken stemt prettig met elkaar 
overeen.

Zo is meisje X niet alleen getalenteerd genoeg 
op de piano, ze heeft ook nog eens fantastische 
ouders die haar talent onderkennen, haar alle 
ruimte geven om haar talent te ontwikkelen en 
genoeg geld hebben om haar naar het allerbeste 
conservatorium te laten gaan. Bovendien wordt ze 
verliefd op een fantastische man die bereid is op de 
achtergrond te blijven en haar steun en toeverlaat 
te zijn. Geen vuiltje aan de lucht dus en grappig 
genoeg levert dat geen interessante verhalen op.
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Een personage met gebreken Interessanter 
wordt het pas als een deel van de kenmerken of 
omstandigheden van ons personage haaks op 
elkaar staat. Of roet in het eten gooit. Het zorgt 
ervoor dat ons personage met zichzelf overhoop 
ligt. Of met iets of iemand uit de wereld om zich 
heen. En daar begint het verhaal pas goed.

Op een dag hoort meisje X haar mobiel niet 
afgaan. En drie dagen later merkt ze dat ze 
bepaalde hoge tonen niet kan horen.

Als lezer wil je nu eenmaal op een of ander  
niveau in spanning zitten, of een personage gaat 
slagen of niet. Er moet iets op het spel staan. Met 
andere woorden: er moet een vraag in je verhaal 
zitten waar de lezer tergend langzaam antwoord 
op krijgt, liefst pas tegen het einde van het  
verhaal.

Lukt het Bridget Jones, in de gelijknamige 
roman van Helen Fieldinig om, ondanks haar 
stunteligheid en slechte inschatting van mannen, 
toch de Ware Jacob te vinden?

Slaagt Carry Slee in de autobiografische roman 
Moederkruid erin om zich te ontworstelen  
aan haar onveilige jeugd en een stabiel leven te  
leiden?

Vinden patholoog anatoom Maura en rechercheur 
Jane Rizzoli de moordenaar in de thriller 
Zustermoord van de Chinees-Amerikaanse auteur 
Tess Gerritsen?

PERSONAGE = PLOT
Lukt het? Of lukt het niet? Dat is de vraag waar 
het in elk verhaal om draait. Het antwoord op die 
vraag is de kortste formulering van je verhaallijn, 
ook wel ‘plot’ genoemd. Het is de spanningsboog 
waarmee je je lezer op het puntje van zijn stoel laat 
zitten.

Om je verhaal die spanningsboog te kunnen geven 
moet je in staat zijn in drie zinnen te formuleren 
of je hoofdpersonage zal slagen in zijn missie, met 
welke middelen en hulp, en die korte formulering 
van de verhaallijn is je plot. 

Aangezien de verhaallijn en de afloop van een 
verhaal nauw samenhangen met het wezen en de 
omstandigheden van een personage en de plot 
dus eigenlijk voortkomt uit je personage, wordt er 
gesproken van personage = plot.

Om tot een goede spanningsboog te komen is 
het dus essentieel om je personage goed te leren 
kennen. En in elk personage zijn een of meer 
verhalen te ontdekken die voortkomen uit wie hij 
is en wat zijn omstandigheden zijn. 

Als je meer wilt lezen over de samenhang tussen 
karakter en plot dan is The art of dramatic 
writing een aanrader. In dit standaardwerk voor 
dramaschrijvers legt Lajos Egri uit hoe personage 
en plot met elkaar verweven zijn. Hoe je het ene 
ontwikkelt vanuit het ander en andersom. Zie 
hiervoor ook Stap 5: verhaallijn creëren.

Voor de schrijver Met het ontwikkelen van 
je personage heb je dus de kern beet voor een 
verhaal. Want het verhaal komt uit het personage 
voort. Hierover zegt de Britse schrijfster Phyllis 
Bottome:

‘Mits een schrijver trouw is aan zijn personages, 
zullen ze hem de plot voor zijn verhaal 
verschaffen.’

Met zijn eigenschappen, afkomst en omstan-
digheden draagt je personage de kiem in zich 
voor zijn eigen verhaal. Of anders gezegd: zijn 
specifieke eigenschappen en omstandigheden zijn 
de veroorzakers van het dilemma of het conflict 
waarin het personage zich bevindt.

Het is dus vooral een kwestie van heel goed 
luisteren naar wie je personage is, wat hij wil en 
wat hij kan en waar hij hulp bij nodig heeft. Goed 
luisteren naar het karakter van je personage leidt je 
naar zijn grootste gemis, zijn grootste verlangen en 
zijn grootste worsteling. 

PERSONAGE ALS UITGANGSPUNT
Een personage uitwerken is dus misschien wel de 
beste manier om aan een verhaal te beginnen. Het 
geeft jou als schrijver dieper inzicht in waar  
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je verhaal in wezen over moet gaan. En het  
levert je een schat aan ruw materiaal op. Voor  
het verhaal dat je in gedachten hebt. Of voor  
een ander, onvermoed verhaal. Maar hoe vind  
je dat interessante personage? Waar moet je 
zoeken?

Begin dicht bij jezelf Veel schrijvers twijfelen 
aan hun fantasie. Ze geloven niet dat ze in staat 
zijn zomaar een personage of verhaal te verzinnen. 
Nu is het geheim van de schrijver hetzelfde als 
het geheim van heel veel koks, namelijk dat alle 
fantasie voor een belangrijk deel stoelt op de 
werkelijkheid. Een beetje van jezelf en een beetje 
van Maggi zou je het kunnen noemen.

Je eigen leven, hoe ‘normaal’ ook, is een 
atoombom van ervaring, emotie, gedachten, 
strijd. Niets evenaart de eigen ervaring. Het eten 
van een boterham. De gedachten op weg naar 
het postkantoor. Alles is materiaal. Gooi het niet 
weg, omdat het voor jou de gewoonste zaak van 
de wereld is. Als je het echt beschrijft zoals jij het 
ervaart, tot en met de kleinste, meest authentieke 
details, dan is het boeiend voor de lezer. Fantasie 
is gewoon een kwestie van die eigen ervaring leren 
vermommen. Zelfs de meest fantasierijke figuren 
en avonturen zijn vertalingen van de werkelijkheid 
van de schrijver.

Blijf dus om te beginnen heel dicht bij jezelf, 
dicht bij wat je kent en zelf hebt meegemaakt. En 
schroom niet om je eigen ervaringen in te zetten 
in het verhaal van je personage. Want het gewone 
intieme van jezelf is vaak veel authentieker en 
interessanter dan het spectaculaire.

PERSOONLIJKE BETROKKENHEID
Als je maar diep genoeg graaft in je personage, dan 
stuit je vroeg of laat op zaken die moeilijk, of zelfs 
niet met elkaar te verenigen zijn. Mits je personage 
jou als schrijver voldoende aan het hart gaat. Want 
dat is een voorwaarde.

Als schrijver moet je een sterke emotionele link 
hebben met je personage. Je personage moet voor 
jou van grote betekenis zijn, wil je er alle tijd en 
energie aan geven die nodig is voor het schrijven 

van je verhaal. Begin dus met een personage dat je 
fascineert. Een personage met wie je graag veel tijd 
zou willen doorbrengen.

INLEVINGSVERMOGEN
Om dat kleine wonder tot stand te brengen, 
waarbij papier en inkt veranderen in vlees en 
bloed, moet je als schrijver allereerst als mens  
een grote interesse hebben voor de drijfveren van 
jezelf en van anderen. Je moet gefascineerd zijn 
door het gedrag van mensen en de achterliggende, 
soms tegengestelde bedoelingen. Maar dat ben  
je, anders zou je niet aan deze schrijfcursus 
begonnen zijn. Dus daar hoef je je niet druk over 
te maken.

ONVERVULDE DROMEN
Neem een personage dat je hebt gekend of altijd 
al hebt willen zijn. Je geeft hem of haar een van je 
eigen onvervulde dromen. Je verandert haar/zijn 
naam. Je geeft haar/hem een karaktertrek die je 
zelf niet in huis denkt te hebben. Je verzint dat dat 
personage in een huis woont waar je zelf altijd in 
hebt willen wonen. En je bent al hard op weg naar 
fictie. 

Zorg ervoor dat je liefde of fascinatie voelt voor je 
hoofdpersonage. Dat je personage een stukje van 
jezelf in zich heeft. Op die manier blijf je makkelijk 
met je personage in contact.

Een tweede leven leiden Schrijven kent nog 
een prachtige bonus. Het is namelijk een ideale 
manier om je dromen uit te leven, in elk geval 
op papier. Bovendien brengt de research je soms 
op terreinen waar je je anders misschien nooit 
had gewaagd. Het feit dat schrijvers al schrijvend 
de levens leiden die ze in de realiteit soms maar 
moeilijk kunnen verwezenlijken, is misschien wel 
‘the best kept secret’ van de literaire wereld. En, 
interessant genoeg, al schrijvend ontdek je vaak 
dat je misschien meer van je fantasiepersoon in je 
hebt dan je dacht.

Dus wie zou jij willen zijn? Wat zou jij nog altijd 
willen beleven? 
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HOE KOM JE TOT EEN GOED  
PERSONAGE?
Personages zijn niet werkelijk van vlees en bloed. 
Bridget Jones zal nooit bij je aanbellen en op 
haar karakteristieke manier struikelen over 
de schoenen in je hal. Carmen uit de bestseller 
Er komt een vrouw bij de dokter van Kluun zal 
nooit voor je in de rij staan bij de kassa van je 
buurtsuper. Hij of zij blijft van papier en inkt. Hun 
karaktertrekken zijn abstracte begrippen, die door 
jou als schrijver uitgebeeld, zichtbaar gemaakt 
moeten worden. Je moet je personage als het ware 
aan gaan kleden. Daarvoor staan de volgende 
aspecten tot je beschikking.

Een naam ‘What’s in a name’ staat er in William 
Shakespeares Romeo en Julia geschreven. In het 
werkelijke leven is een naam slechts gegeven, een 
kwestie van toeval. Je grootmoeder heette zo. 
Of je moeder zag een film toen ze zwanger was, 
waarin de heldin zo heette.

In de wereld van de literatuur echter is een naam 
een middel om je personage, al is het maar door 
middel van suggestie, te karakteriseren. Een naam 
in een roman is geen toeval. Het is een middel 
waarmee je je personage al de eerste kenmerken 
meegeeft die hem in het verdere verhaal parten 
zullen spelen.

De Engelse schrijver Charles Dickens staat er 
bekend om dat de namen van zijn personages vaak 
typeringen zijn van hun belangrijkste eigenschap. 
Hun gierigheid. Hun knulligheid.

In zijn roman David Copperfield uit 1850 
bijvoorbeeld, wemelt het van de merkwaardige 
namen. Mr. Creakle, voor het harde, norse 
schoolhoofd van Davids kostschool. Mr. 
Murdstone is de wrede stiefvader die 
hem mishandelt. En James Steerforth is 
zijn schoolvriend die zich ontpopt als een 
nietsontziende man die meisjes verleidt en  
onteert.

Ook Harry Mulisch maakt gebruik van namen 
om zijn hoofdpersonage te karakteriseren. 
In zijn roman Archibald Strohalm is het 
hoofdpersonage een zonderlinge man die met zijn 

voortdurend gepeins over zijn eigen leven en − 
met zijn achternaam als enig houvast − zijn eigen 
ondergang bewerkstelligt.

In het voorwoord van zijn roman New York legt de 
Engelse schrijver Edward Rutherford uit hoe hij tot 
de keuze van de familienamen is gekomen:

‘De achternamen van de families die de 
voornaamste rol spelen in het verhaal zijn 
gekozen om de nationale tradities waar ze uit 
voort komen te vertegenwoordigen.
Van Dyck is een gewone Nederlandse en 
eenvoudig te onthouden naam. Master is een 
vrij veel voorkomende Engelse achternaam, al 
moet ik bekennen dat bij het overwegen van de 
positie die de familie in het verhaal zou gaan 
innemen als mannen van handel en Wallstreet, 
de zin ‘Master of the universe’ als vanzelf in me 
opkwam.’
Uit: New York van Edward Rutherford

Je kunt ook een vergelijkende naam kiezen.  
Zo doet de naam ‘Droogstoppel’ in Max Havelaar 
al meteen weinig goeds vermoeden over het 
inlevingsvermogen van de drager van die  
naam.

Multatuli (een van pseudoniem van de 
Nederlandse schrijver Eduard Douwes Dekker) 
heeft hem gekozen om de Hollandse handelsgeest 
te vertegenwoordigen die Holland rijk heeft 
gemaakt en die verantwoordelijk is voor de 
grootschalige uitbuiting van de bevolking 
van Indonesië. Het boek Max Havelaar is een 
aanklacht tegen het machtsmisbruik op de 
koffieplantages van voormalig Nederlands-Indië 
en tegen het kolonialisme.

Veel namen hebben een minder letterlijke 
betekenis, ze zijn slechts de dragers van een klank 
die een gevoel weergeeft. Ga bij jezelf na welke 
namen welke betekenis voor jou hebben. Sommige 
namen doen je denken aan iemand die je niet 
mocht. Of die een bepaalde bijsmaak hebben. Of 
de herinnering wekken aan een zacht dromerig 
iemand. Proef de naam als het ware op je tong. 
Is jouw hoofdpersonage een Carla of eerder een 
Veronique? Of een Tess?
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Maak gebruik van je eerste persoonlijke 
associaties. De kans is dat hij voor de lezer ook 
zo werkt. Hoewel, dat is van later zorg. In eerste 
instantie helpt de naam jou als schrijver om je 
personage voor jezelf smoel te geven. Je eigen 
verbeelding aan te scherpen. Want voor je lezer 
überhaupt geïnteresseerd kan raken in jouw 
personage, moet jij je personage haarscherp voor 
ogen zien. En als je de juiste naam hebt gevonden, 
dan zul je als schrijver merken dat je je personage 
naar je toe kunt roepen.
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Sla eens een namenwoordenboek open of 
een telefoonboek en noteer de namen die je 
interessant vindt voor een mogelijk personage. 
Kijk ook naar de betekenis van de naam.  
Kun je daar iets mee voor je personage? Geeft 
dat je extra houvast bij het zoeken naar zijn 
verhaal?

Een uiterlijk Voor het uiterlijk van je personage 
geldt hetzelfde. Stel jezelf elke vraag die je te 
binnen schiet wat betreft het uiterlijk van je 
personage. En wat je nog niet weet, laat dat open. 
Door de vraag alvast te stellen, zul je zien dat je 
vroeg of laat een antwoord krijgt. Soms door een 
foto die je tegenkomt. Of iemand die je ontmoet. 
Zorg dat je steeds een kladblokje bij je hebt en stel 
jezelf de volgende vragen.

• Welk soort gezicht, lichaamsbouw, haarkleur, 
oogopslag, gezichtsuitdrukking maakt jouw 
personage tot wat hij/zij moet zijn?

• Wat is zijn/haar typerende kleding? Bedenk 
jezelf wat haar/zijn favoriete kleding is.

• Welke kleuren draagt hij/zij het liefst?
• Welke karakteristieke bewegingen of 

gezichtsuitdrukkingen?
• Hoe zien haar/zijn handen eruit?
• Hoe praat mijn personage?

Maak bij het uiteindelijke beschrijven van je 
personage wel een keuze uit de vele details. In 
het volgende fragment zie je hoe een enkel detail 
voldoende is om het hele beeld te schetsen:

‘In de askleurige schemering van een gore 
straat liep leutenant Heinrich von Losch. Drie 
onderscheidingen op zijn borst, zijn kepi recht op 
zijn hoofd als een kroon van de duisternis. Hij 
voelde zijn spieren soepel bewegen en moest zich 
inhouden om niet te marcheren.’
Uit: De getatoeëerde Lorelei van Jaap Harten

In het volgende fragment wordt het personage 
Josephine uitgebreid beschreven. Door de 
beschrijving blijkt duidelijk hoe de verteller haar 
in zijn jeugd stiekem bewonderde:

‘…Ze was toen dertien jaar, bijna even groot 
als ik, zo zwart als een Nubische, ogen donker 
als sawohpitten en zo groot dat ze vaak ‘mata 
djengkol’ werd genoemd, helwitte gaven tanden. 
Ze was even mager, taai, elastisch en beweeglijk 
als wij jongens. En ze deed in alles met ons 
mee…
…Djos had natuurlijk haar poppen, bikkels, 
haakpennen en zo, maar ze was net zo’n  
badjing als haar broers en deed met ze mee.  
Ze vocht even wild, verbeten, tranenloos, ze 
kende alle trucjes van banting en piting,  
ze klom bomen, zwom in kali’s, vliegerde en  
viste en ging mee op jacht. Als wij liep ze altijd  
op blote voeten, als wij had ze altijd wondjes  
en schrammen aan benen en voeten, als  
wij floot ze schel op haar vingers en als wij  
rende ze zonder ooit mis te stappen over de 
dwarsliggers van de lange spoorbrug over de  
Tjitaroem…’
Uit: Adieu aan Josephine van Vincent Mahieu

Omstandigheden Ook omstandigheden 
behoren tot de uiterlijke kenmerken waarmee je 
het innerlijke karakter van je personage zichtbaar 
kunt maken. In welke tijd leeft je personage? 
In welke omgeving? Bestonden er al brillen en 
mobieltjes? Of heeft hij alleen een mes van steen? 
En woont hij in de stad of op het platteland? Is hij 
opgegroeid in weelde of heeft hij armoede  
gekend?

Al deze omstandigheden worden een deel van de 
psychische gesteldheid van je personage. En ze 
stellen hem in staat of beperken hem in wat hij wil 
bereiken.
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Maak een lijst van alles wat je personage 
al tot haar/zijn beschikking heeft: aanzien, 
rijkdom, handicaps of talent, een hutje of 
een kasteel, vrienden, vijanden, tijd van 
oorlog, economische crisis of middeleeuwse 
omstandigheden. 

Al deze elementen hebben iets te zeggen over 
het vermogen van je personage om de wereld 
naar zijn hand te zetten. En over de manier 
waarop hij dat probeert.

Kijk vervolgens welke elementen er strijdig  
zijn met elkaar. Of wat er nog ontbreekt. 
Wat levert de meest schrijnende tegenstelling 
op? Want daar ligt het sappigste materiaal voor  
een verhaal.

Stereotypen en clichés De eerste typeringen  
van je personage zullen waarschijnlijk nogal 
stereotiep uitvallen. Maak je geen zorgen. 
Wees bij je eerste omschrijving niet bang om 
clichématig te zijn. Dat kun je later allemaal 
aanscherpen, nuanceren. (Zie Stap 4: personage 
tot leven brengen.)

Stereotypen zijn in feite de eerste hoofdlijnen 
van een tekening. Als je de eerste schets hebt kun 
je de nuances aan gaan brengen. Een wat al te 
bangelijk personage blijkt in latere instantie toch 
wel over een sprank moed te beschikken. En dat 
altijd opgewekte, babbelende meisje verbergt bij 
tweede inspectie wel een heel donker geheim. De 
nuancering volgt vanzelf. Als je maar blijft zoeken.

Een voorgeschiedenis De schrijver moet veel 
meer weten over zijn personage dan er uiteindelijk 
op papier komt. Met andere woorden, verdiep je 
allereerst in het leven van je personage.

Tachtig procent van wat we als schrijvers op papier 
zetten, is niet voor de lezer bedoeld, maar is enkel 
en alleen om er zelf achter te komen waar ons 
verhaal over gaat. Hoe de wereld eruit ziet waarin 
het verhaal zich afspeelt. J.K. Rowling is allereerst 
jaren bezig geweest het Harry Potter Universum 

schrijvend en fantaserend op te bouwen, voor ze de 
uiteindelijke boeken schreef. Per boek vulde ze een 
dikke map met aantekeningen, tekeningen. Foto’s. 
Noem maar op.

Je hebt alle vrijheid om je te wentelen in je fantasie. 
Alles wat je hierbij op papier zet, is goed en hoeft 
nog nergens aan te voldoen. Je bent enkel het 
ruwe materiaal aan het vormen voor een mogelijk 
verhaal. Dus laat je hierbij niet hinderen door 
allerlei gedachten over hoe het uiteindelijke 
resultaat moet zijn. Of hoe de zinnen moeten 
lopen. Schrijf om de inhoud, niet de vorm.
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Maak een tijdlijn voor je personage. Trek een 
lijn op een groot vel papier. En zet aan het 
begin de datum en het jaartal van zijn geboorte 
en aan het eind datum en jaartal van zijn 
dood. Hoeveel jaar zit daar tussen? Markeer 
de jaren met streepjes. Noteer een aantal 
van de belangrijke, of minder belangrijke 
gebeurtenissen op de tijdlijn.

Neem de tijd om steeds meer invallen in te 
vullen. Dat kunnen hele banale voorvallen zijn 
en grote ervaringen.
• Haar eerste kies
• Zijn huwelijksnacht
• Haar zwemles
• Zijn eerste kennismaking met… 
Vul zelf maar in.

In veel romans wordt gebruikgemaakt van een 
stamboom om de verschillende generaties en 
familierelaties te verduidelijken. Daarnaast 
versterkt het ook de illusie dat deze mensen echt 
hebben bestaan.

Invullen met verbeeldingskracht Wat je nog 
niet weet over je personage is grappig genoeg het 
meest prikkelende gebied voor jou als schrijver. 
(Niet alleen voor schrijvers, maar ook voor lezers, 
zoals we later nog zullen bespreken.) Deze vragen 
bieden je als schrijver immers het blanco veld 
waarin je naar hartelust mag gaan fantaseren, of 
onderzoeken als je dat wilt.
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Hier kun je de sprong maken van non-fictie naar 
fictie. En daarin kun je ervoor kiezen zo dicht 
mogelijk bij de feitelijk realiteit te blijven, zoals 
bijvoorbeeld Judith Koelemeijer, of je fantasie 
de vrije loop te laten, zoals een Robin Hobb of 
een Isabel Allende. Het maakt niet uit, zolang je 
personages levensecht overkomen.

Heel veel vragen stellen Stel jezelf dus zoveel 
mogelijk vragen over de concrete omstandigheden 
van je personage. Jaartallen, data, zelfs dagen van 
de week, maar ook exacte adressen − fictief of 
niet − en concrete plekken zullen je alleen maar 
helpen om je personage en de wereld van zijn 
verhaal gestalte te geven. Dat kan bijvoorbeeld  
zo gaan:

Zat Gerard Zelverman niet op de een na achterste 
bank in het biologielokaal? Die bank waarop de 
leraar later de ingekraste naam ‘Sylvia’ vond?

En was de deur van zijn laatste adres niet groen 
geverfd? Met een postbus waarop een met de 
hand geschreven sticker zat ‘Niet aanbellen, 
doe niet open.’ 

Juist uit de kleine, concrete details kan een verhaal 
voortvloeien.
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Stel een vragenlijst samen met vragen die  
je aan je hoofdpersonage zou willen stellen.  
Dat kunnen hele banale vragen zijn over  
zijn lievelingskleur tot en met indringende  
vragen over zijn meest intense of intieme 
ervaringen.

Laat je personage nu plaatsnemen tegenover 
je en op zijn eigen manier antwoord geven. 
Beschrijf zijn woorden, maar ook zijn gebaren, 
zijn lichaamstaal en zijn zwijgen.

Dit was allemaal theorie Vergeet dit nu allemaal 
en vertrouw erop dat alle theorie wel ergens op 
een goede plaats terechtkomt in je geheugen. Het 
is nu tijd om aan de slag te gaan. Want personages 

creëren is vooral ook ontzettend leuk. Het is 
als toneelspelen zonder dat iemand je ziet. Met 
andere woorden, je kunt je wildste fantasieën 
uitproberen in de veiligheid van je eigen hoofd.

Nog meer inspiratie en schrijftips krijg je via 
de audio-schrijftraining van Stap 3: personage 
bedenken. 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 3 vind je in het 
werkboek vanaf pagina 75.

Veel plezier met het schrijven van jouw boek!

Notities 
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