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Stap 5

‘DE ROMAN IS EEN ONBEKENDE MAN  
EN IK MOET HEM ZIEN TE VINDEN’

— GRAHAM GREENE



Verhaallijn creëren 

WAAR BEN JE MET JOUW BOEK?
Er spookt al een poos een personage door je 
hoofd en misschien heb je je personage verder 
uitgewerkt met behulp van Stap 4: personage tot 
leven brengen.

Of je hebt een globaal idee voor een verhaal. 
Misschien heb je bedacht dat je verhaal zich op 
een verlaten boerderij in Twente af moet spelen. 
Of midden in Barcelona. Of misschien in een 
sloppenwijk in de middeleeuwen. Je wilt dat je 
verhaal gaat over een vrouw die ontdekt dat ze 
een tweelingzus heeft. Of het moet gaan over een 
jongetje van acht jaar dat in een vreemd pleeggezin 
terechtkomt. Je hebt in elk geval een aantal 
passages geschreven, maar het gevoel bekruipt je 
dat je maar wat in het wilde weg zit te schrijven en 
niet goed weet waar het heen moet met je verhaal.

In Stap 5: verhaallijn creëren laten we je zien 
welke twee benaderingen er zijn voor het 
ontwikkelen van een verhaal. We leggen je het 
verschil uit tussen een verhaallijn en een plot. 
We geven je een stappenplan om een globale 
verhaallijn uit te werken met een begin, een 
midden en een afloop. Ten slotte laten we je zien 
hoe je tot de formulering van de plot kunt komen 
aan de hand van een vragenlijst.

DE KIP WAS EERDER, TOCH?
Wat komt er eerder? Een verhaallijn bedenken 
of al schrijvend ontdekken waar je verhaal over 
moet gaan? Net als op de vraag over de kip of het 
ei, is er geen eenduidig antwoord op deze vraag te 
geven. Het bedenken van een plot kan op heel veel 
manieren. De twee genoemde benaderingen zijn 
als twee kanten van dezelfde medaille. Ze grijpen 
in elkaar en beide benaderingen kunnen de ingang 
geven tot het ontwikkelen van een verhaal. Wel 
zul je merken dat je als schrijver een voorkeur hebt 
voor een van beide werkwijzen.

TWEE SOORTEN SCHRIJVERS
Er zijn twee soorten schrijvers. De gevoelsmatige 
schrijver begint bij voorkeur met het schrijven 
van een eerste scène. Terwijl hij schrijft, ontdekt 
hij waar zijn verhaal over moet gaan. De ideeën 

voor zijn verhaallijn ontstaan min of meer 
spelenderwijs.

De schematische schrijver werkt liever vanuit een 
idee. Hij werkt eerst een verhaallijn uit, maakt 
schema’s, bedenkt de belangrijkste punten waar 
zijn verhaal om draait en pas als hij weet waar 
het verhaal heen gaat, begint hij te schrijven. 
Hoe je het liefst werkt, hangt nauw samen met je 
persoonlijkheid als schrijver. 

Te ver doorschieten in je aanpak Beide 
werkwijzen zijn doelmatig, zolang je als schrijver 
niet te ver doorschiet in één benadering. De meer 
schematische schrijvers kunnen zichzelf en hun 
verhaal dwars zitten doordat ze teveel vasthouden 
aan hun vooropgezette plan. Het verhaal wordt 
te schematisch en verliest zijn levendigheid. Het 
schrijven moet voldoen aan teveel vooropgezette 
ideeën en ‘droogt op’.

Ook de gevoelsmatige schrijvers kunnen vast 
komen te zitten. Al schrijvend ontstaan er steeds 
meer ideeën en zijlijnen. Door een overvloed aan 
richtingen verzandt het verhaal en verliest het zijn 
vaart. Want waar ging het ook alweer over? Waar 
moet het heen?

Het is dus belangrijk om te herkennen welke 
methode je het meest ligt en om ook met de andere 
methode te leren werken. Want op zijn tijd heeft 
elke schrijver beide werkwijzen nodig.

Aanvullende benaderingen Op het oog lijken dit 
misschien twee tegengestelde werkwijzen die los 
van elkaar staan. Maar in feite hebben we het hier 
over aanvullende methoden. Ze vormen de twee 
zijden van dezelfde medaille. 
Ongeacht je favoriete aanpak zul je merken dat je 
vroeg of laat vast komt te zitten en behoefte hebt 
aan een andere benadering van je verhaal.

Schrijven is een combinatie van inspiratie en 
transpiratie, waarbij de transpiratie vooral bestaat 
uit veel ordenen, nadenken, schema’s en plannen 
maken.

De schematische schrijver De schematische 
schrijver moet zijn plan los kunnen laten en 
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schrijvend gaan kijken wat er met zijn verhaal 
gebeurt. Hij moet toestaan dat zijn verhaal vanuit 
het schrijven verandert en nieuwe impulsen krijgt 
die zijn planning eventueel in de war kunnen 
schoppen.

De gevoelsmatige schrijver De gevoelsmatige 
schrijver verliest op een gegeven moment zijn 
gevoel voor richting. Hij moet zijn pen neerleggen 
en van een afstand naar zijn verhaal gaan kijken. 
Hij moet tijdlijnen gaan tekenen, lijsten opstellen. 
Hij moet bedenken met welke regelmaat zijn 
verhaal heen en weer springt in de tijd. Waar in 
het verhaal de omslag moet komen et cetera. Soms 
moet hij pijnlijke keuzes maken en afscheid nemen 
van ideeën en mogelijkheden om zijn verhaal weer 
richting te geven.

BALANCEREN TUSSEN DENKWERK 
EN INSPIRATIE
Ervaren schrijvers zijn getraind in het afwisselen 
van die twee benaderingen. Als beginnend 
schrijver zul je het onwennig vinden om ineens 
heel verstandelijk na te denken over drijfveren  
en karakterstructuren. Het zal je banaal in de  
oren klinken om het conflict of dilemma bij de 
naam te noemen. En het zal eng zijn om je mooie 
schema los te laten en te zien waar het schip 
strandt.

Maar als schrijver heb je beide benaderingen 
nodig. Niet alleen om een evenwichtig  
verhaal te schrijven, maar ook om lekker  
door te blijven werken is het noodzakelijk om  
heen en weer te springen tussen schrijven en 
bedenken.

Ongeacht je favoriete eerste aanpak zul je merken 
dat je het beste heen en weer kunt gaan tussen 
enerzijds verder schrijven aan je verhaal en 
anderzijds nadenken over drijfveren, verhaallijn, 
schema’s, tijdverloop en structuur van je verhaal. 
Vroeg of laat zul je je favoriete benadering dus 
even moeten verlaten om je verhaal van de andere 
kant te benaderen.

Eigen afwisseling ontdekken Schrijven is 
vooral balanceren tussen denken en doen. Met 

het schrijven verzamel je zoveel mogelijk wilde, 
prachtige ideeën. Met het denken kies je de beste 
ideeën uit en van daaruit ontwikkel je structuur 
en een spannende verhaallijn. Hoe je die twee 
benaderingen afwisselt, met welke regelmaat en 
op welke momenten, zul je voor jezelf moeten 
ontdekken.

Als je merkt dat je blijft steken in een benadering, 
is het moment waarschijnlijk gekomen om 
je schema opzij te schuiven en gewoon maar 
een eind verder te schrijven. (Hierover meer 
in Stap 1: beginnen met schrijven.) Of om je 
pen neer te leggen en na te gaan denken over 
verhaallijnen, drijfveren, flashbacks en plot. Oefen 
die afwisseling tussen denken en doen met de 
volgende korte oefening.

SCHRIJFOEFENING 5A pagina 96
Schrijf tien minuten lang door aan een 
fragment voor je verhaal. Doe dat op via een 
‘losschrijfsessie’, zoals wordt uitgelegd in  
Stap 1: beginnen met schrijven.

Stop na tien minuten met schrijven.

Onderstreep de belangrijkste zin.

Maak een mindmap  
(http://nl.wikipedia.org/wiki/mindmap) 
rondom je zin.

ONTDEKKEN WAAR JE VERHAAL  
OVER GAAT
Terwijl je heen en weer gaat tussen denken en 
doen wordt het je langzaam duidelijk waar je 
verhaal over moet gaan. 

Om op een gerichte manier na te denken over je 
verhaal moet je jezelf vooral een heleboel vragen 
gaan stellen. Aan de hand van de antwoorden 
wordt geleidelijk aan steeds duidelijker waar je 
verhaal over gaat. De vragen die je jezelf daarbij 
kunt stellen, hebben we voor je samengebracht in 
een vragenlijst. 
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Bij het werken met de vragenlijst past geen rechttoe-
rechtaan-benadering. Het gevaar bestaat dan dat je 
de vragen als een soort examen benadert en dat je 
jezelf en je verhaal klem zet. Daarom eerst een paar 
belangrijke kanttekeningen.

1: beantwoord de vragen schrijvend Het 
is belangrijk dat je de vragen uitgebreid en 
schriftelijk beantwoordt. Schrijven dwingt je ertoe 
je antwoorden zo specifiek mogelijk te formuleren. 
Al schrijvend tast je je weg naar de antwoorden 
af. Met het formuleren van de zinnen ontstaan de 
nieuwe ideeën. Het is goed om meerdere pogingen 
te ondernemen, want het gaat hierbij meer om 
het zoeken naar de antwoorden, dan om de 
antwoorden zelf. 

2: geef jezelf toestemming om af te wijken van 
je plan Sommige schrijvers hebben er moeite 
mee om hun verhaal aan banden te leggen. Ze 
zwerven liever al schrijvend rond. De zoektocht 
naar hun verhaal is hun schrijversavontuur. En 
met een verhaallijn voelt het schrijven al gauw 
als een invuloefening. Probeer een evenwicht 
te vinden waarbij je de grootste lijnen duidelijk 
voor ogen houdt, maar nog genoeg ruimte voor 
jezelf overhoudt om al schrijvend op nieuwe 
ontdekkingen te stuiten.

3: vertrouw op de incubatie Elk levend 
organisme heeft tijd nodig om te ontkiemen. Zo 
ook een verhaalidee. Je begint met een verhaalidee, 
een eencellig wezen. Sommige schrijvers lopen 
jarenlang rond met een idee, voor ze het op 
gaan schrijven. Als je dus geen bevredigende 
antwoorden op de vragen vindt, laat de lijst 
dan net zo lang liggen tot je voor elke vraag het 
antwoord hebt gevonden. Print de lijst eventueel 
en leg ‘m op een zichtbare plaats, zodat je ‘m door 
de dagen heen af en toe tegenkomt. 

4: forceer niets Het geeft niet als je (nog) 
geen antwoord op alle vragen hebt. Je kunt 
brainstormen rond een vraag, maar forceer 
geen beslissingen omtrent het antwoord. De 
antwoorden kunnen zich nog wijzigen en worden 
pas definitief als jij het gevoel hebt dat het zo klopt 
in je verhaal. Ook door grofweg nog wat passages 
te gaan schrijven, wordt het je soms duidelijk waar 

het werkelijk om draait in je verhaal.

Oefen geen druk uit op het vinden van de 
antwoorden, maar laat de vragen eerder 
doorsudderen in je achterhoofd. Keer daartoe 
geregeld terug naar deze lijst om de antwoorden 
langzamerhand gestalte te zien krijgen. Soms moet 
je je verhaal gewoon laten rusten. En ja, soms moet 
je helemaal overnieuw beginnen. 

VRAGENLIJST 1 pagina 99
Eerste inspiratie
• Kun je je nog het moment herinneren waarop 

je je allereerste idee of beeld voor je verhaal 
kreeg? Beschrijf dat moment zo uitgebreid 
mogelijk, met zoveel mogelijk concrete details 
omtrent de omstandigheden.

• Onder welke omstandigheden of naar 
aanleiding waarvan kreeg je jouw idee?

• Wat was het eerste beeld of gevoel of idee 
waarmee je verhaal begon?

• Welke herinnering ligt er eventueel aan ten 
grondslag?

Wie
• Wie is je hoofdpersonage/protagonist? Wie 

maakt de grootste ontwikkeling door?
• Hoe is zijn/haar uiterlijk en karakter?
• Welke rol speelt zijn/haar aanleg/afkomst in 

het verhaal?
• Wat is zijn/haar grootste struikelblok?
• Wie zijn de bijpersonages?
• Wie is de belangrijkste tegenspeler/

antagonist?
• Wie is de bondgenoot van je hoofdpersonage? 

Welk bijpersonage helpt hem te bereiken wat 
hij wil?

Waar
• Waar speelt het verhaal zich af? In welk land, 

omgeving of milieu?
• Welke rol speelt de omgeving in het verhaal?
• Welke plekken spelen met name een 

belangrijke rol?
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Wanneer
• In welke tijd speelt het verhaal?
• Op welk moment begin je het verhaal te 

vertellen?
• Op welk moment eindigt het?
• Over hoeveel tijd strekt het verhaal zich uit?
• In hoeveel bladzijden vertel je het verhaal?

Hoe
• Door wiens ogen vertel je het verhaal? Vanuit 

welk perspectief? Is dat iemand die een 
centrale rol speelt in het verhaal? Of iemand 
die buiten het verhaal valt?

• Is je perspectief personaal of alleswetend? 
Kun je alleen in het hoofd van één persoon 
kijken of in alle hoofden? (Zie: http://
nl.wikipedia.org/wiki/vertelperspectief)

Wat
• Welke verwachtingen wek je met je titel?
• Welke verwachtingen wek je met je eerste 

pagina’s?
• Wat is de strekking van het verhaal in één  

of twee zinnen?
• Wat is de verhaallijn? 
• Wat moet je hoofdpersonage doen om te 

krijgen wat hij/zij wil?
• Hoe begint het verhaal?
• Wat is het spannendste moment?
• Hoe loopt het af?
• Wat weet de lezer aan het einde van het 

verhaal wat hij aan het begin nog niet wist?

Het ontwikkelen van een plot Door de vragen 
steeds concreter te beantwoorden ontstaan 
geleidelijk aan de contouren voor een verhaal. 
Je weet steeds duidelijker welke elementen er 
in het verhaal voor komen. Er begint zich een 
verhaallijn af te tekenen. Echter, een verhaallijn 
is de opeenvolging van gebeurtenissen die een 
personage doormaakt op weg naar een oplossing 
of afloop van een vraag, een probleem of een 
gemis.

Maar het is nog geen plot. We weten bijvoorbeeld 
nog niet welke concrete gebeurtenissen er zullen 

plaatsvinden en in welke volgorde of regelmaat. 
Om dat te gaan bepalen heb je een duidelijke 
leidraad nodig voor je verhaal en die leidraad heet 
een plot.

WAT IS EEN PLOT?
Het woord plot komt uit het Engels en betekent 
complot of samenzwering. Voor een plot moet er 
sprake zijn van:
A. Een personage die een min of meer concreet 

doel probeert te bereiken.
B. Een of meer krachten die tegen hem 

samenspannen.

Om achter de plot van je verhaal te komen moet je 
het antwoord zien te vinden op twee vragen:
1. Wat is het verlangen of streven van je 

hoofdpersonage?
2. Wat zijn de hindernissen op zijn weg om zijn 

doel te bereiken?

Een belangrijk deel van je schrijven doe je voor 
jezelf, om achter je plot te komen. Het andere deel 
vormt de tekst die je lezer uiteindelijk onder ogen 
krijgt. De plot helpt je daarbij om je verhaal een 
stroomlijn te geven.

Verschil tussen verhaallijn en plot Je kunt het 
eerste schrijven van een verhaal vergelijken met 
een wandeling. Als je vrijblijvend zonder doel  
gaat lopen en zomaar allerlei zijwegen inslaat, 
heb je misschien een hele mooie, ontspannen 
wandeling. Maar er is geen sprake van een 
reisdoel. Achteraf kun je niet spreken van een 
doel dat werd behaald, want dat doel was nooit 
vastgesteld.

Als je echter jezelf van tevoren een reisdoel stelt, 
en een tijdslimiet, verandert het karakter van 
je wandeling helemaal. Vooral als dat reisdoel 
op gespannen voet komt te staan met de tijd 
en de mogelijkheden die je als wandelaar hebt. 
Misschien is de afstand net iets te lang om aan  
het eind die ene bus te kunnen halen. Misschien 
moet je elk uur even rusten. Misschien doen  
zich onderweg problemen voor die jij als 
wandelaar op moet zien te lossen. Het kan fout 
gaan. Of goed.
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Door de elementen van tijdsdruk, een lastig 
haalbaar reisdoel en de juiste opeenstapeling van 
problemen onderweg, komt er ineens vaart en 
spanning in je wandeling. Je wandeling komt in 
het teken te staan van het wel of niet bereiken van 
je doel. Er ontstaat spanning of je het zult redden.
Ineens is het geen vrijblijvende wandeling meer, 
maar een avontuur. En dat is wat je nodig hebt 
voor een goed verhaal. 

WAAROM EEN PLOT?
Een plot is cruciaal zowel voor jou als schrijver, 
maar ook voor je verhaal en voor de lezer.

Spanning en plot Om je lezer voldoende te 
boeien, moet je in je verhaal dus een soort winst-
of-verliessituatie creëren. Het moet ergens om 
spannen. In het geval van de wandeling zonder 
doel was er enkel sprake van een verhaallijn. Er is 
sprake van een thema en een centrale gebeurtenis, 
maar er is nog geen spanning of plot. Immers, 
het doel ontbreekt en daarmee de vraag en de 
spanning of de wandelaar het doel zal halen.

Dezelfde wandeling met reisdoel en dreigende 
complicaties vormen de plot. De wandelaar wordt 
op de proef gesteld. Er is sprake van een doel dat 
wel of niet haalbaar zal blijken te zijn, afhankelijk 
van complicaties onderweg en de vermogens van 
de wandelaar. Tijdens de hele wandeling is er de 
vraag of de wandelaar het haalt of niet.

Structuur en plot Ook voor de latere structuur 
van je verhaal is je plot van het grootste belang. 
Net als een olifant of een mus heeft elk verhaal 
vlees nodig en een skelet om dat vlees vorm en 
stevigheid te geven. Het vlees van je verhaal 
bestaat uit de vele details die je verhaal kleur 
en smaak geven. De beschrijving van de 
douchetegeltjes tijdens een vrijpartij. Het uiterlijk 
van het rotjoch van de buren.

Het skelet van je verhaal, het kapstokje waaraan 
het kan hangen, bestaat uit hoe de gebeurtenissen 
elkaar opvolgen. Het is de lijn die je als schrijver 
uitzet voor je verhaal. En die lijn wordt gedicteerd 
door de hindernissen en door de noodzaak 
van je hoofdpersonage om de langskomende 

hindernissen te overwinnen en zijn doel te 
bereiken. Immers, de structuur van je verhaal, 
hoe je de hoofdstukken indeelt, hoe je verspringt 
van heden naar verleden, waar je begint, het komt 
allemaal voort uit de plot van je verhaal. Hoe je 
van de ene naar de andere gebeurtenis springt.

Een heldere plot helpt je dus om een logische en 
heldere opeenvolging van hoofdstukken of scènes 
op te zetten.

Leidraad bij het schrijven Als je als schrijver 
weet waar een verhaal globaal naar toe moet, geeft 
dat richting bij het schrijven van je fragmenten. 
Als je weet wat het einddoel van je verhaal is, dan 
weet je hoe je verder moet. De plot geeft jou en 
het verhaal de stroomlijn die je naar de afloop 
toetrekt.

Schrijvers die gewend zijn al schrijvend te kijken 
waar hun verhaal hen brengt, kunnen verdwalen 
in hun verhaal. Doordat er teveel wendingen en 
zijlijnen ontstaan, verliezen ze het einddoel uit het 
oog en daarmee verliest het verhaal zijn verhaallijn 
en zijn spanning. Als schrijver weet je niet 
meer waar je verhaal over moet gaan. Je verhaal 
verdrinkt in teveel mogelijkheden en je schrijven 
wordt stuurloos en stokt uiteindelijk. De plot is je 
houvast tijdens het schrijven.

Daarom is het belangrijk dat je tijdens het 
schrijven van je verhaal geregeld stilstaat bij de 
vraag waar het in wezen om gaat in je verhaal.

VAN VERHAALLIJN NAAR PLOT
Hoe maak je een keuze uit die vele kanten die je 
verhaal op kan gaan? Zoals we zagen, heeft een 
verhaallijn nog geen spanning, maar het is wel een 
noodzakelijke eerste stap op weg naar de plot. 

Maar hoe ga je dan verder? Om de voorbeelden uit 
de inleiding nog eens aan te halen: de verhaallijn 
van een vrouw die erachter komt dat ze een 
tweelingzus heeft, vormt een interessant gegeven 
voor een verhaal, maar is op zich nog niet genoeg 
voor spanning in je verhaal. Het wordt pas 
spannend als je een paar stevige complicaties hebt 
bedacht.
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Geld of liefde? Stel, dat de vrouw uit het 
voorbeeld binnen een jaar haar tweelingzus moet 
achterhalen, omdat anders haar broer aanspraak 
op de erfenis van haar moeder kan maken. 
Ineens is er sprake van een noodzaak en van een 
tijdlimiet. Ze moet haar zus vinden, omdat er iets 
te winnen valt en wel vóór het jaar om is.

Een extra welkome complicatie vormt de 
tegenstrijdigheid tussen haar motieven. Om 
financiële redenen een emotionele band 
aanhalen, is vragen om een dilemma. Want 
waar kiest ze uiteindelijk voor? De band voor 
haar zus of het geld? En als tijdens het verhaal 
blijkt dat die zus verstandelijk beperkt en dus 
niet handelingsbekwaam is, maar juist zorg 
nodig heeft, dan komen haar oorspronkelijke 
bedoelingen wel heel erg onder druk te staan.

Om van een verhaallijn tot een plot te komen moet 
je dus op zoek gaan naar problemen.

STAPPENPLAN: VAN VERHAALLIJN  
NAAR PLOT
Er bestaat geen vaststaande methode om van 
een verhaallijn tot een plot te komen. Je kunt 
wel een hoop verhaalstof en complicerende 
verwikkelingen op het spoor komen door jezelf 
vragen te gaan stellen. 

Om daar een beetje structuur in aan te brengen 
hebben we het volgende stappenplan bedacht. Bij 
elke stap komen vragen aan bod over een bepaald 
aspect dat bijdraagt aan het bepalen van je plot.

Stap 1: een geschikt hoofdpersonage kiezen Het 
karakter uitdiepen en het verlangen of streven van 
je hoofdpersonage bepalen. Een invalspunt kiezen 
voor je verhaal.

Stap 2: verhaallijn uitzetten Mee- en tegenwer-
kende bijpersonages en krachten identificeren. 
Bijpersonages en krachten verder uitwerken.

Stap 3: plot formuleren De plot samenvatten 
met behulp van een synopsis. Een lijn trekken van 
A naar Z.

STAP 1: EEN GESCHIKT 
HOOFDPERSONAGE KIEZEN
Elk personage kan in principe het hoofdpersonage 
van een verhaal worden, mits je dat personage 
maar op de juiste manier belicht en in de juiste 
omstandigheden plaatst. Daarbij gaat het erom 
dat je je op de juiste karaktertrekken van dat 
personage richt. 

Het kleurloze meisje Een verlegen meisje dat 
nog weinig heeft meegemaakt, heeft misschien nog 
geen uitgesproken persoonlijkheid. Misschien is ze 
saai en zonder grote verlangens. In principe geen 
persoon met dwingende innerlijke conflicten of 
verlangens.

Toch kan ze een prachtige hoofdrol spelen, als je 
bijvoorbeeld van het gegeven uitgaat dat ze saai 
is en weinig ervaren heeft. Vergroot dat gegeven 
uit. Geef haar een trekje dat beeldend is en staat 
voor die karaktertrek. Misschien durft ze niet 
te praten als er meer dan twee mensen aanwezig 
zijn. Of ze maakt zich onzichtbaar, een geweldige 
eigenschap die van pas kan komen onder bepaalde 
omstandigheden. Misschien maakt het haar wel 
tot een geschikte persoon voor spionage.

Om een dergelijk kleurloos personage in een 
verhaal tot haar recht te laten komen, moet je haar 
in een situatie plaatsen die aan de ene kant een 
schril contrast oplevert, maar aan de andere kant 
toch verklaarbaar is, juist vanuit wie ze is.

Juiste karakter onder de juiste 
omstandigheden Elk personage met een 
complexe persoonlijkheid en één duidelijke 
karaktertrek is een interessant personage, omdat 
hij verlangens heeft en een streven kent. 

Er moet in elk geval ergens sprake zijn van strijd. 
Met zichzelf, met zijn omgeving of met zijn afkomst.  
Die strijd vormt het stramien voor je verhaal. Als  
er niets te winnen of te verliezen valt, heb je geen  
verhaal. Om die reden zoek je dus naar een hoofdper- 
sonage dat aan een van de volgende dingen voldoet:
• Je hoofdpersonage heeft een handicap, 

lichamelijk, of geestelijk.
• Je hoofdpersonage krijgt met een verandering te 

maken.
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• Je hoofdpersonage wil iets bereiken dat niet 
direct binnen zijn mogelijkheden ligt.

• Je hoofdpersonage moet iets oplossen om te 
krijgen wat hij wil.

• Je hoofdpersonage heeft verlangens en belangen 
die in strijd zijn met elkaar.

• Je hoofdpersonage wordt bedreigd.
• Je hoofdpersonage leeft in een omgeving of tijd 

die zijn verlangen in de weg staat.

Al deze kenmerken voor een hoofdpersonage 
komen op hetzelfde neer: 
• Je hoofdpersonage streeft naar iets en wordt 

daarbij tegengewerkt. Daarbij kunnen de mee- 
en tegenwerkende krachten van binnen en van 
buiten komen. Die krachten kunnen in de vorm 
van personen verschijnen. Of in de vorm van 
natuurkrachten of gebeurtenissen.

• De krachten zijn min of meer aan elkaar 
gewaagd. Anders is de strijd te snel beslist. 

• De krachten mogen alleen nooit zomaar uit de  
lucht komen vallen. Ze moeten ergens uit de lo-
gica van het verhaal voortkomen. Dat wil zeggen, 
een gevolg zijn van de draad van het verhaal.

• Als je verhaalgegevens hieraan voldoen, heb je 
een levensvatbaar verhaal onder handen.
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Neem een bestaand persoon in gedachten. 
Denk na over zijn of haar karakter. Welke 
eigenschappen komen het eerst naar voren? 
Bedenk er drie en kies er één uit.

Bedenk hoe je die karaktertrek aan kunt 
scherpen of uitvergroten.

Bedenk een kleine gewoonte of eigenaardigheid 
die uit die karaktertrek voortkomt.

Denk na onder welke omstandigheden deze 
eigenaardigheid erg storend is. 

Bedenk vervolgens onder welke 
omstandigheden deze karaktertrek juist heel 
erg van pas kan komen.

VERLANGEN OF STREVEN VAN JE 
HOOFDPERSONAGE
Nu ga je jezelf heel veel vragen stellen over je 
hoofdpersonage. Je legt een dossier aan van zijn 
voorgeschiedenis. Je brengt zijn eigenschappen 
in een soort schema onder. En uit die wirwar 
van eigenschappen, omgevingsfactoren, 
afkomst, verlangens en tekorten distilleer je zijn 
allergrootste verlangen, zijn grootste tekort. In dat 
tekort immers zit de grootste onevenwichtigheid 
en het grootste streven. Het is een gebied waar je 
hoofdpersonage het meest op het spel wil zetten 
om ergens anders uit te komen.

Van dat ene streven maak je de centrale zoektocht 
voor je verhaal. Alle andere verlangens en 
verhaallijnen moeten daarvoor opzij. (Die kun je 
misschien voor een volgend verhaal bewaren.)

Soms gaat het vanzelf Misschien heb je al een 
paar dingen ontdekt tijdens het schrijven. Ergens 
kreeg je hoofdpersonage ineens een droom waarin 
hij door een kasteel liep met een vijver. Door de 
droom besef je dat je hoofdpersonage eigenlijk 
een dromer is die het liefst in de middeleeuwen 
zou leven. Dus geef je hem een hobby, schermen. 
En hij is verliefd op afstand en durft niet op zijn 
geliefde af te stappen. En je weet ineens, dat is zijn 
probleem. Hij is een strijder die zijn masker niet af 
durft te zetten.

Met dat stukje van zijn karakter komt ook zijn 
streven bloot te liggen. En de obstakels op zijn weg 
naar het verwezenlijken van zijn verlangen. Dat 
zijn de cadeautjes van het schrijven. Maar vaak 
ook moet je gewoon wat denkwerk verrichten.

Waar begint het verhaal? Op dit moment weet 
je al iets meer. Maar elk verhaal is het gevolg 
van voorgaande ontwikkelingen. En elk verhaal 
veroorzaakt op zijn beurt weer nieuwe verhalen. 
In het werkelijke leven gaat het ene verhaal 
ongemerkt in het andere over. 

‘Als je maar lang genoeg doorschrijft, wordt elk 
verhaal een tragedie,’ schijnt de Amerikaanse 
schrijver Ernest Hemingway gezegd te hebben. 
Het is de bedoeling om die eindeloze draad ergens 
door te knippen, aan het begin en aan het einde. 
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Met andere woorden, op welk moment in het 
verhaal begin je te vertellen? En op welk moment 
laat je het eindigen?
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Bedenk drie momenten waarop je je verhaal 
kan laten beginnen.
Aan het begin.
Ergens in het midden.
Na afloop.
Met welke zin zou elk van die eerste 
hoofdstukken kunnen beginnen?

STAP 2: VERHAALLIJN UITMETEN
Eerst zal je de mee- en tegenwerkende 
bijpersonages of krachten moeten identificeren. 
Deze heb je waarschijnlijk al geïdentificeerd  
in Vragenlijst 1. Heb je dit nog niet gedaan,  
keer terug naar Vragenlijst 1 en beantwoord  
de vragen over de bijpersonages.

Je hoofdpersonage beweegt zich op het 
spanningsveld tussen positieve en negatieve 
invloeden. Het ene moment lijkt het of het hem 
gaat lukken. Een volgend moment gaat het weer  
de verkeerde kant op met hem. Daarbij staat 
hij onder invloed van de bijpersonages en 
gebeurtenissen die hij op zijn pad tegenkomt.  
De ene keer is dat een bondgenoot in de vorm  
van een vriend. Het volgende moment krijgt hij  
te maken met een vrachtwagenchauffeur die  
teveel gedronken heeft en hem ondersteboven 
rijdt. Laat je hoofdpersonage dus heen en weer 
schuiven tussen winst en verlies, net als bij  
een spannende wedstrijd die tot op het laatst  
onbeslist blijft.

Om de obstakels en meevallers met een goede 
timing en in de juiste opeenvolging op te kunnen 
voeren, moet je eerst weten over welke mee- en 
tegenwerkende krachten je beschikt.

• Een norse postbode die net die ene enveloppe in 
de verkeerde brievenbus duwt.

• De staking bij het postbedrijf.

• De vrouw die eindeloos over haar liefdesbrief 
heeft lopen dubben.

• De vriendin die je hoofdpersonage uitnodigt 
op een feest waar ze de man van haar dromen 
tenslotte ontmoet.

Al die factoren moeten als soldaatjes klaarstaan, 
zodat je ze op het juiste moment in kunt 
schakelen.

Bijpersonages verder uitwerken Om een 
levensechte vijand op te voeren of een logisch 
ongeluk te ensceneren moet je die bijkomende 
elementen eerst uitdiepen. Door je te verdie-
pen in de reden waarom die ene vrouw zo’n 
hekel heeft aan je hoofdpersonage, moet je  
je in haar verdiepen. Niet in de mate zoals 
je dat met je hoofdpersonage doet, maar je 
moet wel iets meer over haar weten. Waarom 
heeft ze zo’n hekel aan je hoofdpersonage? 
Op welke ervaring stoelt haar hekel? Als je 
bovendien iets meer weet over haar karakter, 
kun je haar op een authentieke manier laten 
reageren. Als ze een onzekere vrouw is,  
zal ze niet voor een frontale aanval kiezen, 
maar in het geniep iets doen. Een roddel 
verspreiden. Of doen alsof ze hem aardig  
vindt.

Met het uitwerken van de bijpersonages en  
mee- en tegenwerkende krachten in je verhaal, 
krijg je al het basismateriaal voor de confrontaties 
in je verhaal. Ook ontstaat misschien al een 
vermoeden over de mogelijke afloop van je 
verhaal.

STAP 3: PLOT FORMULEREN
Als je alle antwoorden op de vragen van 
Vragenlijst 1 hebt gevonden, dan ben je eraan  
toe om de plot van je verhaal te formuleren. 
Daarvoor hebben we de belangrijkste vragen 
uit Vragenlijst 1 nog eens bij elkaar gebracht in 
Vragenlijst 2. Lees deze door en beantwoord de 
vragen nu achter elkaar, zoveel mogelijk in  
nieuwe bewoordingen.
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Formuleer de antwoorden op de vragen zo 
concreet en specifiek mogelijk in één zin.

1. Wat is het probleem (of de verandering) waar 
je hoofdpersonage zich voor geplaatst ziet?

2. Wat is de locatie?
3. Wie is het hoofdpersonage, wie is het 

helpende bijpersonage en wie is het 
tegenwerkende bijpersonage?

4. Binnen welke tijdsspanne speelt het verhaal 
zich af?

5. Wat is het thema van je verhaal? Of, wat is de 
boodschap? Wat wil je eigenlijk zeggen met 
je verhaal?

6. Wat is de eventuele gimmick? (Voorwerp 
met een centrale of symbolische betekenis 
voor het verhaal.)

SYNOPSIS
De synopsis is de kortste samenvatting van de 
plot van je verhaal. Om die reden is het de beste 
controle of je de kern van je verhaal te pakken  
hebt of niet. In de synopsis formuleer je het 
conflict van je verhaal in drie zinnen. Als dat niet 
lukt, dan heb je je verhaal nog niet ver genoeg 
ontwikkeld en moet je terugkeren naar een  
eerdere stap.

Een synopsis bevat de ingedikte versie van je 
verhaallijn. Het laat zien wat de kern is van je 
verhaal.
Om nu van je verhaallijn tot een synopsis te 
komen moet je opnieuw keuzes maken. Wat is  
echt de allerbelangrijkste ontwikkeling in je 
verhaal? Waar gaat je verhaal in wezen over?

Vragenlijst 3 helpt je om uit de vele details die  
je hebt gevonden de kern van je verhaal te 
distilleren.
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Vat nu de plot van je verhaal in drie zinnen 
samen door antwoord te geven op de volgende 
vragen.

Zin 1: Noem hoofdpersonage, probleem, decor 
en tijdsspanne in één zin.

Zin 2: Noteer in één zin wie de oplossing van 
het probleem zal tegenwerken en wie die zal 
bevorderen.

Zin 3: Formuleer in één zin het eindresultaat 
en het thema.

EEN LIJN VAN A NAAR Z
Je hebt nu de plot van je verhaal duidelijk 
voor ogen. Je weet welke ontwikkeling je 
hoofdpersonage in de loop van het verhaal door 
moet maken. En je hebt een begin- en eindpunt 
gekozen voor je verhaal. Je kunt nu een lijn gaan 
trekken van begin tot eind.

Zoals we al eerder zagen, is de lijn tussen A 
en Z geen rechte lijn. Voor een verhaal geldt: 
des te bochtiger de weg, des te spannender 
het verhaal. Mits elke bocht ook logisch is 
in het kader van je verhaal. Onder invloed 
van allerlei factoren en krachten slingert je 
hoofdpersonage heen en weer tussen winst en 
verlies.

Je zal nu langs de verhaallijn een hindernisbaan 
moeten ontwerpen, speciaal om het jouw 
hoofdpersonage zo moeilijk mogelijk te maken. 
En om je lezer zo lang mogelijk in spanning te 
houden. Meer over die hindernisbaan en de daarin 
voorkomende confrontaties vind je in Stap 8: 
spanning aanbrengen.

Nog meer inspiratie en schrijftips krijg je via 
de audio-schrijftraining van Stap 5: verhaallijn 
creëren. 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.
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De schrijfopdrachten van Stap 5 vind je in het 
werkboek vanaf pagina 109.

Veel plezier met het schrijven van jouw boek!

Notities 




