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Stap 4

‘ALS SCHRIJVER BEGIN JE MET HET  
BLAZEN VAN LEVEN IN JE PERSONAGES.

  
EN ALS JE GELUK HEBT, BLAZEN ZIJ  
OP HUN BEURT WEER LEVEN IN JOU’

— CARYL PHILLIPS



Personage tot leven brengen

WAAR BEN JE MET JOUW BOEK?
Voor je aan Stap 4: personage tot leven brengen 
begint, heb je in elk geval de hoofdlijnen voor een 
personage voor ogen. Je hebt nagedacht over zijn 
uiterlijk, achtergrond, geschiedenis en karakter. 
Daarmee heb je, als het goed is, ook al een aanzet 
tot een verhaal. Want, zoals we zagen in Stap 3: 
personage bedenken, komen lot en plot voort uit 
alle facetten die een karakter maken tot wat het is.

Maar misschien kom je op de een of andere 
manier niet verder. Misschien wil je personage 
maar niet van vlees en bloed worden. Het lukt 
je niet hem/haar in beweging te zetten. Of om 
aan het schrijven te raken. Geen nood. In Stap 4 
leer je hoe je je personage in beweging zet. En 
je schrijft een aantal fragmenten waarin je 
personage tot leven komt.

VAN PAPIER NAAR VLEES EN BLOED
Vaak blijft een personage na de eerste verkennende 
fase hangen in een soort schetsmatigheid. Je hebt 
de belangrijkste achtergrond en eigenschappen op 
een rijtje gezet, maar je personage wil maar niet 
tot leven komen. Dit probleem kan zich aandienen 
in de volgende vormen:

• Je personage blijft clichématig en verveelt je.  
(En als het jou al verveelt, wat zal de lezer dan 
wel niet vinden?)

• Het lukt je niet je personage in een situatie te 
plaatsen en tot een eerste scène te komen.

• Je krijgt maar niet de toon te pakken voor je 
eerste fragmenten. 

• Je krijgt je karakter maar niet aan het praten. 
Het lukt je niet zijn/haar taal te vinden. 

• Je hebt nog geen vat op een plot.

Dit zijn vervelende problemen, want een schrijver 
die net begint, heeft nog niet veel materiaal om 
moed uit te putten.

Gelukkig hangen al deze problemen nauw met 
elkaar samen. Want om een personage te kunnen 
introduceren moet hij in beweging komen. En om 
hem in beweging te krijgen heb je een plot nodig. 
En voor een plot is het nodig dat het karakter 
van je personage voldoende complexiteit bevat. 

Hij moet een karakter hebben waarin voldoende 
tegenstrijdigheid aanwezig is, of onvervulde 
wensen. 

Met andere woorden, voor een levensvatbaar 
verhaal heb je een levensecht personage nodig. 
Maar wat maakt een personage levensecht? 
Waarmee krijg je je een personage in beweging?

LEVENSECHTHEID
Vanuit de biologie onderscheiden we zeven 
levenskenmerken:
1. Ademen
2. Eten
3. Groeien
4. Uitscheiden
5. Waarnemen
6. Bewegen
7. Groeien.

Het zijn de tekens dat een organisme leeft, naar 
overleving streeft.

Iets dergelijks geldt ook voor een romanpersonage. 
Om tot een verhaal te kunnen komen moet je 
personage:
• Dingen in zich op kunnen nemen 

(ademhaling en eten)
• Kunnen groeien of veranderen 

(groeien en bewegen)
• Dingen voort of teweeg kunnen brengen in 

reactie op zijn/haar omgeving (uitscheiden)
• Kunnen voelen en denken (waarnemen).

Daarnaast moet je personage:
• Een karakter hebben en een voorgeschiedenis 

waarmee hij zich duidelijk onderscheidt van de 
omringende mensen

• Verlangens kennen die in voldoende mate in 
strijd zijn met zijn mogelijkheden of omgeving.

Al deze kenmerken zijn voorwaarden voor de 
levensechtheid van je personage, maar met name de 
laatste twee zijn voorwaarden voor het ontstaan van 
een verhaallijn. Anders gezegd: er moet iets in je 
personage aanwezig zijn, waardoor zij/hij in conflict 
kan komen. Dat conflict is de motor van je verhaal. 
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CONFLICT ALS MOTOR VOOR PLOT
Om in conflict te kunnen komen moet er sprake 
zijn van een tegenstelling. Een tegenstelling 
tussen wat je personage mag, kan en wil. Of een 
tegenstelling tussen wat je personage heeft en mist. 
Er moet strijd geleverd worden.

Maar waar vind je die tegenstelling? Het antwoord 
ligt in je personage.

Hoe onaf hij ook is, hoe vlak je personage ook 
lijkt, als je goed ‘luistert’ naar wat je personage 
te zeggen heeft, als je nog eens goed kijkt naar de 
eerste indruk die je van hem gekregen hebt, ontdek 
je op den duur de kleine tegenstrijdigheden, of 
de dingen die missen in zijn leven. Hoeveel een 
personage ook heeft meegekregen, er is altijd wel 
iets wat mist, zoals:
• Een tegendeel van wat hij/zij ervaren heeft
• Een verlangen naar wat hij/zij niet kent
• Verveling, onvrede
• Het onvermogen bang te zijn of bedroefd
• Het verlangen naar avontuur.

ER MOET IETS MISSEN OF  
VERKEERD GAAN
Er valt altijd wel iets te verlangen. Al is het maar 
om te weten wat verdriet is of angst. Siddhartha 
begon zijn leven als een jongen met alles wat 
zijn hartje begeerde. Alle verdriet en pijn waren 
succesvol geweerd uit zijn bestaan. Tot hij op 
een dag aan de andere kant van de muur om zijn 
koninkrijk belandde en een werkelijkheid zag die 
hij tot dan toe niet had gekend. Zijn verlangen 
bracht hem tot verlichting.

Maar het kan veel kleiner. Een jongen die  
naar een hond verlangt, terwijl zijn moeder 
allergisch is. Of een vrouw die naast werk en 
huishouden op zoek is naar een uurtje voor 
zichzelf. Een man die het horloge van zijn vader 
kwijt is.

En ook als je hoofdpersonage alles heeft wat zijn 
hartje begeert, zijn er voldoende mogelijkheden 
voor een vet conflict. Soms moet er iets in de 
omgeving gebeuren dat hem/haar dwarsboomt 
in haar/zijn streven naar geluk. Een gebeurtenis 

waardoor de vredige status quo wordt verstoord en 
de balans zoek raakt.
Een bezoek.
Een reis.
Een ontmoeting.

Om die tekorten of tegenstrijdigheden is het ons 
te doen, want een verhaal ontstaat daar waar er 
gemis bestaat of strijd geleverd moet worden. 
Immers, je hoofdpersonage wil iets wat onmogelijk 
lijkt, gegeven zijn karakter, mogelijkheden, 
omstandigheden en afkomst.

Dit heeft tot gevolg dat hij iets moet gaan 
veranderen. Hij/zij moet de strijd aangaan, hetzij 
met haar/zijn omgeving, hetzij met haar/zijn lot, 
met haar/zijn beperkingen of met zichzelf om te 
bereiken waar hij/zij naar verlangt. Zonder een 
dergelijk streven is er geen verhaal.

Een geschikt personage bestaat altijd uit twee 
min of meer onverzoenbare aspecten. Aan jou de 
taak om een ogenschijnlijk onmogelijk streven 
zo geloofwaardig mogelijk af te schilderen. Uit 
de realiteit weten we dat er genoeg van dergelijke 
verhalen zijn. De werkelijkheid is zelfs vele malen 
ongelofelijker dan wat je ooit in een verhaal zou 
kunnen vertellen.
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Maak een lijstje van dingen die er mis kunnen 
zijn of gaan in het leven van je personage. 
Omschrijf die dingen zo specifiek en concreet 
mogelijk, compleet met omstandigheden en 
details.

VERSCHILLENDE SOORTEN  
PERSONAGES
Niet elk personage hoeft even gedetailleerd of 
genuanceerd te worden uitgewerkt. Afhankelijk 
van zijn/haar rol in het verhaal dat je wilt 
vertellen, zul je een ander soort personage  
als voertuig nodig hebben. Elk in meer of  
mindere mate met een complex aan eigen- 
schappen.
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Elk personage moet geloofwaardig zijn, maar 
niet elk personage hoeft even levensecht, even 
gedetailleerd en complex neergezet te worden.

Archetype Een archetype is bijvoorbeeld 
een personage dat gekenmerkt wordt door één 
karaktereigenschap. In sprookjes zijn er veel van 
te vinden. Hun hele wezen wordt bepaald door een 
karaktertrek.

Van de heks weet iedereen meteen wat haar 
voornaamste karaktertrekken zijn. En ook van de 
simpele boerenzoon. De dappere prins. De mooie 
koningsdochter. De goede fee. Ze zijn allemaal 
de verpersoonlijking van een eigenschap. De 
verhalen waarin ze voorkomen, gaan allemaal over 
de overwinning van het goede over het kwade, 
waarbij van elk karakter duidelijk is aan welke 
kant hij/zij staat. Maar ook in andere verhalen 
spelen ze vaak een rol, als bijfiguur. Als helper.

Archetypen zijn de verpersoonlijking van de 
verschillende kanten van onze menselijke aard. 
Ze bestaan al zolang er verhalen worden verteld 
en komen over de gehele wereld in min of meer 
vergelijkbare vormen voor.

Flat character Een flat character is een 
personage dat iets meer diepgang en complexiteit 
heeft, maar nog steeds is zijn karakter vrij 
eendimensionaal, dat wil zeggen één karaktertrek 
bepaalt het geheel, maar er is wel sprake van enige 
onvoorspelbaarheid, iets meer diepte.

Zo is Superman een verlegen kantoortype met 
een wel zeer verrassende, tegengestelde andere 
kant. Buiten werktijd redt hij de wereld van de 
ondergang. Hij maakt veel mee, maar in wezen 
verandert hij niet door al zijn avonturen. Hij blijft 
dezelfde man, overdag een kantoormannetje en ’s 
nachts de bestrijder van het kwaad. Ook de relatie 
tussen hem en Lois zal nooit wezenlijk veranderen. 
Zij blijft op jacht naar zijn ware identiteit. Hij blijft 
ongrijpbaar.

Ook in de cartoons komen ze graag voor. 
Dagobert Duck. De neefjes Kwik, Kwek en Kwak. 
De zware Jongens. Spiderman. Asterix en Obelix. 

Round character Een round character is het 
meest complexe character. In dit karakter zijn 
tegenstrijdige eigenschappen aanwezig. Een 
round character is niet zomaar te duiden en 
heeft meerdere lagen die je als lezer gedurende 
het verhaal ontdekt, net als bij een persoonlijke 
ontmoeting.

Een round character twijfelt en handelt lang 
niet altijd rationeel, al moet die handeling wel 
altijd geloofwaardig blijven. Geen van hun 
karaktertrekken is van doorslaande betekenis. Net 
als echte mensen slingeren ze heen en weer, tussen 
twijfel en doortastendheid. Tussen wijsheid en 
gebrek aan zelfbeheersing. 

Mooie voorbeelden van round characters zijn: 
• Heathcliff uit Wuthering Heights van Emily 
Brontë.
• Emma uit de gelijknamige roman van Jane 
Austen. 
• Meester computerkraakster Lisbeth Salander uit 
de Milleniumreeks van Stieg Larsson.
• Celie uit Alice Walkers De kleur paars.
• Hedwig in Van de koele meren des doods van 
Frederik van Eeden.
• Agaat uit de gelijknamige roman van Marlene 
van Niekerk.

Behalve dat hun karakters meerduidig zijn, zijn ze 
ook in staat door hun ervaringen te veranderen. Ze 
kunnen omstandigheden overwinnen of tenminste 
wijzer worden van hun verlies. Tot acceptatie 
komen. Of juist ten onder gaan in verbittering. 
Vergeven wat ze eerst onvergeeflijk vonden. Naast 
de uiterlijke overwinningen is er ook sprake van 
een innerlijke verandering of groei.
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Neem een bekend flat character in gedachten 
en verander dat personage tot er sprake is 
van een grotere complexiteit en nuance. 
Welke eigenschappen waren ervoor nodig om 
dat karakter ronder te maken? Door welke 
eigenschappen is het oude flat character nog 
steeds herkenbaar?
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Natuurlijk bewegen veel personages zich ergens 
tussen die categorieën in. Jane Rizzoli uit de 
thrillers van de Chinees-Amerikaanse schrijfster 
Tess Gerritsen zit ergens tussen het round en 
flat character in. Gedurende de verschillende 
avonturen verandert ze niet wezenlijk van 
karakter. Wel is er meer met haar aan de hand 
dan alleen de driftige, onverschrokken kant die 
ze tijdens haar werk als detective laat zien. Ze is 
ook moeder en vrouw. En kwetsbaar, als het gaat 
om haar eigen confrontatie met geweld of om haar 
gezin. 

HELDEN EN ANTIHELDEN
Naast de verschillende gradaties in complexiteit, 
zijn er nog de helden en antihelden. De held 
of antiheld, eventueel omringd door meerdere 
helden (De drie Musketiers, de Vijf), heeft altijd de 
hoofdrol.

In de oudste verhaalvorm was er lang sprake 
van een held die een of ander probleem wist 
te overwinnen: een monster in een ver en 
ondoordringbaar bos verslaan of een moeilijke 
opdracht oplossen voor zijn koning, en natuurlijk 
en passant nog liefde en een aanzienlijk fortuin 
bemachtigen.

Op een gegeven moment, als die held al te 
voorspelbaar wordt, zie je de verhalen ontstaan 
waarin een antiheld de hoofdrol krijgt. James 
Dean is misschien wel de meest succesvolle 
vertolker van de antiheld. Hij werd in elk geval 
de antiheld bij uitstek, met zijn wat onbeholpen 
charme, zijn tegendraadsheid en zijn schuine 
glimlach.

Een antiheld overwint niet altijd in letterlijke 
zin. Vaak gaat hij roemrijk of eervol ten onder. 
Hij heeft karaktertrekken die hem minder ideaal 
maken. Slungelig en dwars gedrag, zoals in East of 
Eden van de Amerikaan John Steinbeck. Nors of 
niet mooi in de klassieke zin van het woord, zoals 
Humphrey Bogart in Casablanca. Onaanzienlijk 
met een brilletje, zoals Harry Potter. Dikkig 
en onhandig als Bridget Jones. Eeuwig het 
bruidsmeisje en nooit de bruid, zoals in Sense and 
sensibility van de Engelse schrijfster Jane Austen. 

Of niets bijzonders, zoals Frodo Balings uit de 
boek van J.R.R. Tolkien. Nou ja, voor een Hobbit 
dan.

HOOFDPERSONAGE OF BIJPERSONAGE?
Hoe gecompliceerd je personage moet zijn, 
hangt af van de rol die hij/zij in je verhaal moet 
gaan vervullen. Naast hoofdpersonen zijn 
er tegenstanders, helpers, boodschappers of 
bemiddelaars.

De tegenstanders moeten voldoende tegenwicht 
bieden aan je hoofdpersonage en zullen om die 
reden over tegengestelde en min of meer even 
krachtige eigenschappen moeten beschikken als je 
hoofdpersonage. Ze hoeven niet even gedetailleerd 
uitgewerkt te worden in je uiteindelijke verhaal. 
Wel moeten ze geloofwaardig zijn en zul je als 
schrijver evenveel over ze moeten weten als over je 
hoofdpersonage.

De andere personages − de helper, bemiddelaar 
of boodschapper − zijn vaak de olie tussen de 
tandwielen van je verhaal. Een helper als Sam, 
de vriend van Frodo Balings uit de trilogie 
The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien, is een 
tamelijk simpele jongen die door zijn voornaamste 
eigenschap van trouw wel de beste metgezel is voor 
Frodo. Hij is in die zin een deel van Frodo. Hij 
staat als extra kracht aan de kant van de held, om 
die voort te helpen als de held het even niet meer 
in huis heeft.

Op dezelfde manier heeft ook het kwaad zijn 
helpers. Grappig genoeg is Gollem het meest 
complexe personage in het geheel. Bij hem zijn 
slechtheid en onschuld in gelijke mate aanwezig. 
De balans is nooit in evenwicht tussen zijn 
twee kanten. Nog meer dan Frodo, laat hij de 
tweeslachtigheid zien van de menselijke natuur.

LUISTER NAAR WAT JE PERSONAGE WIL
Maar maak je in eerste instantie niet te druk over 
de bijpersonages. Heb je een sterk personage beet, 
onder bepaalde haaks staande omstandigheden, 
dan heb je een stevig uitgangspunt voor een goed 
verhaal. Daarbij hoef je nog niet te weten welke rol 
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dit personage in je verhaal zal krijgen. Misschien 
blijkt na verloop van tijd dat hij/zij niet de hoofdrol 
krijgt, maar de verteller wordt. Of een belangrijke 
getuige. Of de tegenstander van een heel andere 
hoofdpersonage. Je zult merken dat personages 
geregeld hun eigen leven gaan leiden.

Sommige personages weigeren gewoonweg om 
te veranderen in een gecompliceerd persoontje. 
En andere personages eisen meteen de hoofdrol 
op, of de rol van getuige aan de zijlijn, omdat ze 
overal een zeer besliste mening bij laten horen. 
Niet jij bent zozeer degene die beslist welke rol je 
personage inneemt in je verhaal.

Begin gewoon met goed te kijken en te luisteren 
naar wat je personage van je wil. En wees daar 
trouw aan, ook als jij iets anders in gedachten had. 
Soms zal je personage de tegenstander blijken te 
zijn. Of de getuige. Of de boodschapper. Soms 
ook moet een personage gewoon nog een poos 
in je rijpen. Niet elk personage is levensvatbaar. 
Sommige personages sterven een vroege dood. Of 
ze reïncarneren weer, later, in een ander, nieuw 
personage, waar ineens een duidelijker verhaal aan 
hangt.

VAN CLICHÉ NAAR NUANCE
Maar hoe breng je nu je personage tot leven? 
Misschien is je personage nog wat clichématig. 
Misschien mist je personage nog complexiteit of 
tegenstrijdigheid. Dat is niet erg.

Veel eerste ontwerpen van een karakter beginnen 
met grote, generaliserende lijnen. Er ontstaat een 
stereotype: de stoere bouwvakker. Het lieve blonde 
meisje. De gemene stiefmoeder. Het schetsmatige 
is de noodzakelijke eerste stap op weg naar een 
karakter van vlees en bloed. Streep die clichés dus 
niet door, maar gebruik ze als eerste grove lijn die 
je kunt gaan nuanceren.

VOORBIJ DE EERSTE INDRUK
Tot nu toe hebben we enkel een schets van 
een personage gemaakt. We hebben een eerste 
indruk van ons personage gekregen. En eerste 
indrukken zijn vaak misleidend. Misschien lijkt 

je personage aan de oppervlakte een meegaand 
typje te zijn, zo’n veertien-in-een-dozijnfiguur. 
Of een voorspelbare, eendimensionale figuur die 
beantwoordt aan de bekende stereotypen.

Om die schets leven in te blazen en 
tegenstrijdigheid op te sporen, hoef je als schrijver 
vaak maar even dieper te gaan, net voorbij 
de eerste algemene indruk van je personage. 
Want vroeg of laat verbergt elk personage een 
tegenstrijdigheid, een eigenschap waar hij/zij zich 
voor schaamt of een verlangen waar hij/zij niet 
voor uit wil komen. Twee voorbeelden.

De stoere visser Zoals we zagen, kan de eerste 
tegenstrijdigheid in een karakter de aanzet zijn 
tot een drijfveer en een verhaallijn. Neem nu de 
stoere visser. Alle clichés zijn aanwezig. Hij is 
breedgeschouderd. Heeft een blauwe kabeltrui en 
een ongeschoren kop. En natuurlijk tatoeages. Tot 
nu toe is de nieuwsgierigheid van de lezer nog niet 
gewekt, want alles verloopt volgens het algemeen 
aanvaarde verwachtingspatroon.

Het wordt pas interessant als hij bij het uitvaren 
van de haven een traantje wegpinkt. Want wat  
is daar aan de hand? Mist hij zijn dochtertje  
van drie? Ook dat is al min of meer verworden  
tot een cliché. Beter nog, huilt hij om zijn cavia  
die hij naar het asiel moest brengen? Of is er  
nog iets anders aan de hand. Iets wat je op het 
eerste gezicht helemaal niet zou verwachten bij  
zo’n man.

Vaak is het maar een kwestie van een klein detail 
in zijn uiterlijk of karakter dat je op het spoor 
brengt naar meer complexiteit. Op deze manier 
kom je al snel bij een eerste scène.

De gelukkige huisvrouw Ook de gelukkige 
vrouw die getrouwd is met de man van haar leven 
en twee gezonde, lieve kinderen heeft en een mooi 
huisje en tuintje, levert op het eerste oog weinig 
romanstof op. Een dergelijk personage moet voor 
het blok gezet worden. Je moet op zoek gaan naar 
roet in het eten:
• Een nare ziekte.
• Een ongeluk.
• Een plotselinge, allesverwoestende verliefdheid.
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• Een verlies.
• Een ontdekking.
• Een onverwachte reis.
• Een lot uit de loterij dat minder gelukkig uitpakt.
• Of, zoals bij Heleen van Royens heldin, een 

stevige postnatale depressie doet wonderen voor 
je verhaal.

In elk van die gevallen moet er wel een kern 
aanwezig zijn in het karakter van je personage die 
dat geloofwaardig maakt. 

Dus, ga er maar aan staan. Gooi de bus met 
ellende maar leeg. Kies een mooie, passende ramp. 
Of een lekkere tegenvaller die scherp contrasteert 
met het gelukkige aanzien van de hele situatie. En 
kies er niet meer dan één, al gaat dat in het leven 
vaak anders. Een enkel conflict geeft een duidelijke 
lijn aan je verhaal.

EEN PERSONAGE INTRODUCEREN
Stel je een toneelpodium voor. Als schrijver ben 
je de regisseur en het is aan jou om te bepalen 
hoe je personage opkomt op het toneel. Nu zijn er 
verschillende manieren waarop je je personage op 
kunt laten komen.

De volgorde waarin je personage zich voor jou 
aandient, hoeft niet de volgorde te zijn waarin 
hij aan de lezer moet verschijnen. Die volgorde 
ontstaat pas schrijvenderwijs. Geef jezelf nu dus 
alle ruimte om vrijuit te schrijven, zonder zorg 
over hoe en in welke volgorde het op de pagina 
staat.

1: DOOR EEN BESCHRIJVING
In Pnin van de Russische schrijver Vladimir 
Nabokov vind je meteen op de eerste bladzijde  
een prachtige beschrijving van het hoofdpersonage 
en je hebt meteen een idee met wie je te maken 
hebt:

Aangezien hij op een ideale manier kaal was, 
door de zon gebruind en glad geschoren, begon 
hij nogal indrukwekkend, met die grote, bruine 
schedel van hem, bril met schildpadmontuur (die 
een infantiele afwezigheid van wenkbrauwen 

maskeerde), aapachtige bovenlip, dikke nek en 
het torso van een krachtpatser, gehuld in een vrij 
krappe tweed jas, maar hij eindigde op ietwat 
teleurstellende wijze met een paar spillebenen 
(nu over elkaar geslagen en met flanel bekleed) 
en broos uitziende, bijna vrouwelijke voeten.
Zijn slobberige sokken waren van vuurrode 
wol met lila ruiten; zijn degelijke, lage zwarte 
schoenen hadden hem ongeveer evenveel gekost 
als al zijn andere kleren bij elkaar (de opzichtige, 
krachtpatserige das incluis).
Uit: Pnin van Vladimir Nabokov

Het is alsof je zelf tegenover hem hebt gezeten in 
diezelfde coupé. Zonder dat hij iets heeft gedaan 
of gezegd, heb je al een beeld van wie Pnin is. 
Als lezer vul je het beeld moeiteloos aan. Om 
gedurende het verhaal je gevoelens omtrent 
Pnin langzaam te zien veranderen in ontroering 
en mededogen. Dat alles is reeds in de kern 
aanwezig in de vreemde tegenstellingen tussen 
de verschillende onderdelen in zijn kleding en 
lichaamsdelen. 

2: DOOR EEN HANDELING
Hoe iemand een sigaret opsteekt, aarzelt voor  
ze aanbelt, haar haar naar achteren strijkt. Hoe  
een ander het trottoir over beent. De non-verbale 
taal van mensen, hun gedragingen, is een hele 
mooie, potentieel subtiele manier om iemand te 
schetsen.

Door te tonen hoe mensen iets doen, kun je hun 
karaktertrekken tonen, zonder ze te hoeven 
benoemen en dat is nog altijd de meest effectieve 
manier om een karakter neer te zetten. De lezer 
wordt onverhoeds getroffen door daden, zonder 
voorkennis van wat de eigenschappen van het 
personage moeten zijn. Daardoor komen die 
eigenschappen des te treffender aan. De lezer kan 
ze voelen, en voelen gaat dieper dan weten. Het 
glipt voorbij het bewustzijn en maakt voelbaar wat 
er speelt.

Tonen in plaats van noemen is dan ook in 
veel gevallen een heel effectieve manier om je 
personage voor de lezer neer te zetten.
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3: DOOR HET PERSONAGE SAMEN  
TE VATTEN
Sommige personages worden geïntroduceerd 
aan de hand van een korte samenvatting van 
hun karakter of omstandigheden. De schrijver 
of verteller geeft een kort exposé waarin hij zijn 
personage toelicht. Vooral voor de wat kortere 
verhalen is het een manier om heel bondig met 
de deur in huis te vallen. Dat kan een poëtisch 
beeld opleveren, zoals in Death in the woods van 
Sherwood Anderson:

‘Ze was een oude vrouw en woonde op een 
boerderij vlakbij het dorp waar ik leefde.
Alle mensen van dorp en platteland hebben 
zulke oude vrouwen wel eens gezien, maar 
niemand weet het fijne van ze. 
Zo’n oude vrouw komt het dorp in op een oud 
versleten paard, of ze komt te voet met een  
mand aan haar arm. Soms heeft ze wat kippen 
en verkoopt ze de eieren. Ze brengt ze in haar 
mand naar de kruidenier. Daar ruilt ze ze.  
Voor wat gezouten varkensvlees en wat bonen. 
En ze koopt een pond of twee suiker en wat 
bloem.’
Uit: Death in the woods van Sherwood Anderson

De oude vrouwen van onze tijd komen allang 
niet meer met paard en wagen. Maar zonder 
moeite vervangen we haar mand door een 
boodschappenkarretje en haar paard door een 
oude fiets. We halen ze zonder moeite voor de 
geest en weten zelfs ongeveer hoe haar huiskamer 
eruitziet. Wat er in haar vensterbank staat. Zonder 
dat die beschreven is. Deze beschrijving maakt 
gebruik van een cliché waar we allemaal wel  
een voorstelling van hebben. Maar het blijven  
de details die het personage toch levensecht  
maken.

In Het vriendje van de rups van Vincent Mahieu 
wordt van beeldspraak uitgegaan, waar vervolgens 
een draai aan wordt gegeven die veelzeggend is 
over de ik, het hoofdpersonage:

’Heb je ooit gehoord dat een vlinder in een cocon 
werd gestopt en eruit kwam als een valse, lelijke, 
jeukende rups? Kijk naar mij. Ik was een vlinder. 
Tot mijn achtste jaar. Ik werd gestopt in de cocon 

van Kemajoran en ik kwam eruit als een valse 
rups.’
Uit: Het vriendje van de rups van Vincent Mahieu

Psychologische analyse Ook de psychologische 
analyse is een manier om het karakter van je 
personage samen te vatten voor je lezer.

Het ontstaan van de psychologie en de 
verspreiding van de ideeën van Sigmund Freud 
zijn van grote betekenis voor de techniek waarmee 
een personage kan worden afgeschilderd. Het 
wordt mogelijk om een doorsnede te tonen 
van iemands karakter door middel van een 
psychologische samenvatting. Termen als neurose, 
psychose, brengen een heel nieuw perspectief op 
de complexiteit van de mens en een scala aan 
nieuw materiaal voor een verhaal.

Een psychologische analyse van hoe iemands 
karakter in elkaar zit, of hoe iemand tot zijn daden 
komt, is veel minder beeldend dan de voorgaande 
technieken. Echter, in een roman waarin 
psychologisch onderzoek een rol speelt, een 
politieroman, een verhaal dat zich afspeelt in een 
psychiatrische inrichting, of in een hoger opgeleid 
milieu, zet een psychologische duiding meteen 
de sfeer neer en het bepaalt de manier waarop er 
naar een personage gekeken wordt. Of hoe het 
personage naar zichzelf kijkt.

4: DOOR TE PRATEN
Ook door zijn/haar woorden kun je snel een 
indruk neerzetten van je personage. Niet alleen 
zijn emoties en meningen, maar vooral ook de 
soort taal die je personage gebruikt, tekent hem/ 
haar ten voeten uit.

Uit de monoloog van Molly Bloom begrijpt de 
lezer meteen dat ze de volkse echtgenote van 
Professor Bloom is in Ulysses van de Ierse  
schrijver James Joyce. Ze is het complete tegendeel 
van haar man. De lezer begrijpt meteen dat die 
twee geen daverend huwelijk kunnen hebben. Dat 
het in elk geval niet hun geestelijke verwantschap 
is die dit huwelijk in stand houdt. Dat alles 
spreekt voor zich en hoeft nergens meer te worden 
uitgelegd.
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Ook Batavus Droogstoppel uit Max Havelaar, de 
bijtende roman van Multatuli (een pseudoniem 
van Eduard Douwes Dekker), laat door zijn 
toespraakje en de manier waarop hij de lezer 
toespreekt, zien met wie we te maken hebben. Een 
pennenlikker van de bovenste plank die daarmee 
ook de mentaliteit laat zien van de koopmansgeest 
waar Nederland rijk mee werd.
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Ga zitten in een café of bus en luister naar  
de gesprekken om je heen. Noteer zo’n  
gesprek.

Wat zeggen mensen en hoe zeggen ze het? 
Praten ze in hele zinnen of losse kreten? Welke 
woorden keren geregeld terug? In hoeverre 
reageren ze op elkaar? Geven ze antwoord  
op elkaars vragen of is er meer sprake van  
twee monologen door elkaar?

Innerlijke monoloog Ook de innerlijke 
monoloog is een soort praten, al heeft het 
personage het vooral tegen zichzelf. 

In de Romantiek was het gebruikelijk een roman 
in te leiden met een uitgebreide beschrijving van 
de omgeving waarin het hoofdpersonage zich 
bevindt. Dat had niet alleen de functie om de lezer 
bekend te maken met zijn/haar omstandigheden. 
De psychologie was nog niet uitgevonden en de 
omgeving fungeerde als spiegel voor de innerlijke 
gemoedstoestand van het hoofdpersonage.
Een natuurbeschrijving, de weersomstandigheden, 
de kleuren, de lichtval, de geluiden, het waren de 
instrumenten waarmee stemming geschilderd kon 
worden.

Sinds de verspreiding van de ideeën van Sigmund 
Freud is in de literatuur de natuurbeschrijving 
als spiegel van het innerlijk naar de achtergrond 
gedrongen. Inzicht ontstaat in de werking en 
de betekenis van ons innerlijk. Daardoor zijn 
we meer te weten gekomen over de werking van 
gekte. Maar ook over het alledaags functioneren 
van onze geest. Ons onbewuste blijkt zich aan 

te dienen in vaak kleine, onbetekenende halve 
gedachten, onuitgesproken, rondtollend in ons 
hoofd.
En door die weer te geven in taal, ontstaat er een 
geheel nieuwe techniek om een personage voor de 
lezer neer te zetten.

De innerlijke monoloog is zeer doeltreffend om 
de lezer op een levendige manier op de hoogte 
te brengen van de belangrijkste ontwikkelingen 
en de gevoelens van het personage daaromtrent. 
Via gefragmenteerde, van de hak op de tak 
springende gedachten maken we kennis met de 
belevingswereld van ons personage.

Virginia Woolf en James Joyce zijn de 
eerste schrijvers die zeer effectief en kundig 
gebruikmaken van de innerlijke monoloog.  
In de volgende monoloog komt Molly Bloom  
aan het woord over haar eerste keer met professor 
Bloom. Haar relaas tekent haar ten voeten uit:

‘…Hij streelde ze door mijn kleren heen dat  
doen ze graag omdat ze zo rond zijn ik boog 
me over hem heen met mijn witte rijststrooien 
hoed om hem minder onwennig te maken de 
linkerkant van mijn gezicht mijn beste kant 
mijn bloes open voor zijn laatste dag een 
doorschijnend soort hemd had ie aan ik zag zijn 
roze borst hij wou daar aan me komen met zijn 
maar ik wou niet eerst was ie vreselijk nijdig 
uit vrees dat dat je kunt nooit weten tering of 
mij met een kind laten zitten embarazada die 
ouwe dienstbode Ines had me gezegd als er ook 
maar een drupje in kwam later heb ik het met 
die Banaan geprobeerd maar ik was bang dat 
die zou breken en ergens in mij blijven zitten 
want ze hebben ooit es iets uit een vrouw gehaald 
wat daar al jaren lang onder het kalkzout zat 
ze willen allemaal dolgraag naar binnen waar 
ze uit komen je zou denken dat ze er nooit diep 
genoeg in kunnen en daarna willen ze eigenlijk 
niks meer van je weten tot de volgende keer ja 
want het voelt daar de hele tijd zo heerlijk zacht 
aan hoe is het toen afgelopen ja O ja ik trok 
hem in mijn zakdoek af en deed of het me niet 
opwond…’ 
Uit: Ulysses van James Joyce
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SITUEER JE HOOFDPERSONAGE
Je weet nu voldoende over je hoofdpersonage en 
zijn omgeving om hem in een concrete situatie te 
plaatsen en het eerste fragment te schrijven waarin 
je hoofdpersonage verschijnt. De concrete situatie 
zal je personage ertoe dwingen om te reageren, 
te handelen of te praten. Des te specifieker en 
concreter de situatie, des te makkelijker zal je 
personage tot leven komen.

Dit eerste tot leven komen van je personage is  
een groot geschenk. Je personage laat je weten  
dat hij je voldoende vertrouwt om zich kenbaar  
te maken. Hij heeft gemerkt dat je bereid bent  
naar hem te luisteren. Hij zal je belonen met  
mooie zinnen, onverwachte levendigheid. Een 
duidelijk gevoel dat het zo moet en niet anders.

Nog meer inspiratie en schrijftips krijg je via de 
audio-schrijftraining van Stap 4: personage tot 
leven brengen. 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 4 vind je in het 
werkboek vanaf pagina 85.

Veel plezier met het schrijven van jouw boek!

Notities 
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