
99

Spanning aanbrengenWaarnemen en beschrijven

 STAP 8 



100

Stap 8

‘ECHT CREATIEVE SCHRIJVERS WETEN  
VOLGENS MIJ NIET VAN TEVOREN WAT  

ZE IN WERKING ZETTEN. 

DE SPANNING IN EEN BOEK GELDT  
NIET ALLEEN VOOR DE LEZER.  
OOK DE SCHRIJVER IS IMMENS  

NIEUWSGIERIG NAAR WAT ER MET ZIJN 
HOOFDPERSONAGE GAAT GEBEUREN’

— MARY McCARTHY



Spanning aanbrengen

WAAR BEN JE MET JOUW BOEK? 
Om Stap 8: spanning aanbrengen effectief te 
gebruiken moet je de basisgegevens voor je 
verhaal kennen. Je moet je hoofdpersonage 
uitgediept hebben, je moet een globale verhaallijn 
hebben en de plaats waar je verhaal zich afspeelt. 
Daarbij heb je een derde van een ruwe versie 
geschreven. Dat houdt in dat je het thema kent, 
het streven van je hoofdpersonage en dat je de 
struikelblokken hebt geïdentificeerd, waarmee hij 
in zijn avontuur wordt geconfronteerd. Als dat 
het geval is, kun je de technieken toepassen die 
we je in Stap 8 zullen laten zien.

Maar voor we die technieken behandelen, zetten 
we eerst nog eens op een rijtje welke factoren een 
rol spelen bij de opbouw van spanning. Want 
spanning is een complex van factoren die op 
verschillende niveaus doorwerken in je verhaal. 
Niet alleen leer je welke elementen een rol spelen 
bij het creëren van spanning, je ontdekt ook hoe 
je een spanningsboog creëert. Hoe je je plot omzet 
in concrete scènes. Welke vormen een conflict 
allemaal aan kan nemen. Aan het eind krijg je een 
checklist aangereikt om na te gaan wat er eventueel 
nog aan de spanning van je verhaal mankeert. 

SPANNING IS GEEN THRILLER
Allereerst een paar algemene opmerkingen over 
spanning. Bij het woord spanning denken we 
meteen aan een thriller of een avonturenverhaal. 
Maar ook een verhaal over de vrouw die na veel 
obstakels haar ideale baan verovert, kan heel 
spannend zijn. Of de kok die met veel gestuntel 
en tegenslag toch nog op tijd een goed diner 
tevoorschijn tovert. Zelfs het langzame aanzwellen 
van een regendruppel tot hij uiteindelijk van de 
tak afvalt, kan spannend zijn. Het is maar net hoe 
je het beschrijft. 

Je hoeft dus geen superspannende avonturen te 
verzinnen. Je moet je verhaal op een spannende 
manier vertellen. Maar hoe zorg je daarvoor?

FACTOREN DIE BIJDRAGEN AAN SPANNING
Bij spanning komt heel wat meer kijken dan 
pistoolschoten of een achtervolging. Spanning 

staat eigenlijk los van het onderwerp. Of je nu 
een roman schrijft over een dagje naar het strand 
of over een expeditie naar de Noordpool. Als de 
fragmenten als los zand aan elkaar hangen, als je 
personage niet boeit, als het verhaal alle kanten 
op zwabbert, dan mist het de nodige spanning. En 
spanning is de kracht die ervoor zorgt dat je lezer 
de bladzijden om blijft slaan, benieuwd naar de 
afloop van je verhaal.

Eigenlijk speelt elke laag van je verhaal een rol bij 
het creëren van die spanning. Van de allereerste 
glimp van je hoofdpersonage tot en met de 
volgorde van je woorden. Hier volgt een overzicht.

VERSCHILLENDE LAGEN VAN SPANNING 
Spanning is als een kaartenhuis. Als de onderste 
laag niet voldoende spanning in zich heeft, wordt 
het moeilijk om spanning in de volgende lagen aan 
te brengen en stort het hele bouwwerk in. 
Je moet dus op verschillende niveaus te werk 
gaan. Daarbij werken we van onder naar boven, 
van klein naar groot. Want het heeft geen zin aan 
je confrontaties of je taal te sleutelen als de basis 
van je verhaal, je personage of je plot, nog niet 
voldoende is uitgediept. 

Vijf lagen We maken onderscheid tussen de 
volgende lagen:
Laag 1: Een personage dat boeit
Laag 2: Een stevige plot
Laag 3: Een goede spanningsboog
Laag 4: Levendige confrontaties
Laag 5: Spannende taal.

We gaan vooral dieper in op laag 3 en laag 4. Voor 
het overzicht stippen we de andere lagen wel nog 
even aan.
 

LAAG 1: EEN PERSONAGE DAT BOEIT
Allereerst is spanning afhankelijk van je 
personages. Want je hoofdpersonage is het 
voertuig van je verhaal. Zijn of haar verlangen 
of wil om ergens te komen is de drijfveer voor je 
verhaal. De dwingende kracht die vaart maakt 
in je verhaal. Als je personage niet overtuigt, 
als zijn verlangen niet sterk of zijn strijd niet 



Stap 8

geloofwaardig is, dan wordt het heel moeilijk om 
spanning in je verhaal te krijgen. 

Tweestrijd Zoals we hebben gezien in Stap 
4: personage tot leven brengen is een personage 
pas interessant als er sprake is van een innerlijk 
conflict. Dat hoeft geen heftig conflict te zijn. Een 
personage dat twijfelt of ze naar de kapper zal gaan 
of op de koffie naar haar moeder bevat al een vorm 
van tweestrijd. En die tweestrijd kan de kern zijn 
voor een verhaal.

Herkenbaarheid en iets exotisch Daarnaast 
moet je personage iets herkenbaars hebben, 
waardoor de lezer zich verbonden voelt met 
je hoofdpersonage. Je lezer moet zichzelf met 
je personage kunnen identificeren. Aan de 
andere kant moet je personage iets hebben of in 
omstandigheden terechtkomen die niet alledaags 
zijn. Een soort tropische verrassing in Hollandse 
melkchocolade dus. Op die manier komt je lezer 
op plekken waar hij in zijn eigen leven niet zomaar 
komt. 

Hoofdpersonage verder uitdiepen Bezit je 
hoofdpersonage bovengenoemde eigenschappen 
niet in voldoende mate? Geen nood. Je hoeft je 
personage niet meteen over boord te gooien. 
Werk Stap 4: personage tot leven brengen nog 
eens door. Daarin staan allerlei tips om kanten 
aan je personage te ontdekken die je verder kunt 
uitvergroten. Zo breng je een grotere complexiteit 
aan in je personage en daarmee wordt hij of zij 
interessanter.

Onderliggend verlangen concreet maken Onder 
elk verhaal gaat een verlangen schuil, al is het nog 
zo klein of banaal. Maar om aan het eind van 
Stap 8: spanning aanbrengen tot concrete scènes 
te komen heb je meer nodig dan een algemeen 
verlangen van je hoofdpersonage.

Het is nodig om eerst onderscheid te maken tussen 
enerzijds het verlangen van je hoofdpersonage 
− gelukkig worden, liefde veroveren, gevaar 
overleven et cetera − en anderzijds het concrete 
streven van je hoofdpersonage − zonder rijbewijs 
een testrit maken in die rode Ferrari uit de 
autosalon op de hoek, ondanks een beugeltje de 

stoere buurjongen versieren, of voorbij de grote 
hond de voordeur bereiken.

Voor een goede spanningsboog is het belangrijk 
om het verlangen van je hoofdpersonage om te 
zetten in een concreet streven. Liefst met een 
tijdslimiet. Bijvoorbeeld: Johan verlangt naar 
romantiek. Zijn concrete streven is om vandaag 
nog dat pak te vinden, want vanavond heeft 
Jeanine hem uitgenodigd voor een galadiner.  
Voor Ida bestaat geluk uit het succesvol 
combineren van moederschap en carrière.  
Als ze ontdekt dat ze zichzelf heeft buitengesloten, 
is het cruciaal dat ze haar kind veilig op de 
crèche krijgt, want om half tien heeft ze een 
doorslaggevende werkafspraak.
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Wat is het grootste verlangen van je 
hoofdpersonage? Gelukkig worden? Rijk 
worden?
Gezond worden? Een probleem oplossen? 
Nooit meer bang zijn? Wat meer avontuur in 
het leven?
Welke concrete vorm heeft dat verlangen 
voor jouw hoofdpersonage? Dat ene huis met 
een tuin op het zuiden? In een rode Maserati 
rijden? Van eczeem genezen? Die lekkage in de 
wc verhelpen? De zwarte band bij karate halen? 
Een slippertje maken?

Als je hoofdpersonage nog geen concreet 
streven heeft, bedenk dat dan nu. Kijk ook of  
je een geloofwaardige tijdslimiet kunt vinden.

Zorg voor bondgenoten In Stap 5: verhaallijn 
creëren heb je niet alleen je hoofdpersonage 
uitgewerkt. Je hebt ook bepaald wie zijn 
bondgenoten zijn. Bekijk ze nog eens goed. Wie 
zijn dat ook alweer? Wat zijn hun motieven?
Zijn ze vanaf het begin bekend met je 
hoofdpersonage? Of komt de bondgenoot of vijand 
uit onverwachte hoek?

Wat, als er geen menselijke bondgenoten 
voorkomen in je verhaal, alleen dierlijke? Of 
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zijn er gunstige omstandigheden? Een erfenis? 
Een afgeluisterd gesprek? Een domme fout van 
de tegenstanders? Ook gebeurtenissen kunnen 
tijdelijke bondgenoten zijn. Heb je ze in het 
gelid? Zijn ze klaar voor actie? Of kun je ze nog 
overtuigender maken?

Zorg voor waardige tegenstanders Nog 
belangrijker dan bondgenoten zijn de 
tegenstanders van je hoofdpersonage, want 
zonder tegenstand is er geen verhaal. Stel 
jezelf dus de vraag: zijn je hoofdpersonage en 
zijn tegenkrachten of tegenstanders enigszins 
aan elkaar gewaagd? En als er vanaf het begin 
duidelijk lijkt wie er gaat winnen − denk daarbij 
aan David en Goliath − over welke onvermoede 
eigenschappen beschikt je hoofdpersonage? Of  
zijn tegenstander?

Perspectief Samenhangend met de keuze 
van je hoofdpersonage is het perspectief van 
waaruit je je verhaal vertelt misschien wel het 
meest doorslaggevende instrument om spanning 
op te roepen. Daarbij vormt de beleving van 
het hoofdpersonage lang niet altijd het beste 
perspectief. Vaak kun je je verhaal veel beter laten 
vertellen vanuit het standpunt van een ander 
personage. Of vanuit een verteller die geheel 
buiten het verhaal staat.

Een personage dat minder in het verhaal 
verwikkeld is, ziet meer omdat hij meer afstand 
heeft tot het verhaal. Soms ook is een andere 
verteller geschikter, omdat hij meer weet dan 
het hoofdpersonage. Of juist omdat hij minder 
weet. Jij als schrijver maakt daar gebruik van 
om zo meer spanning in je verhaal te brengen. 
Want spanning is in veel verhalen simpelweg een 
kwestie van iemand die langzamerhand achter de 
waarheid komt. En daarvoor heb je in aanvang een 
‘onwetende’ verteller nodig. 

LAAG 2: EEN STEVIGE PLOT
Misschien weet je het nog uit Stap 5: verhaallijn 
creëren. Voor een plot moet er sprake zijn  
van een conflict, dat wil zeggen de spanning 
tussen wat je hoofdpersonage wil bereiken  
en zijn mogelijkheden en onmogelijkheden 
daartoe.

Voor een conflict zijn nodig:
• Een onvervuld verlangen, een gemis of een 

onbeantwoorde vraag, uitgedrukt in een 
concreet streven waar het hoofdpersonage belang 
aan hecht.

• Krachten die dat streven tegenwerken. 

Je personage moet dringende en geloofwaardige 
redenen hebben om iets te willen veranderen 
aan zijn omstandigheden. Het is dus de 
specifieke toestand van zijn omstandigheden 
en persoonskenmerken die je verhaal van vlees 
en bloed maken. Maar ook de tegenwerkende 
krachten moeten geloofwaardig zijn en voldoende 
worden uitgewerkt. 

Als dat nog niet het geval is, vraag jezelf dan af: 
welke drijfveren kun je allemaal onderscheiden? 
Welke vormen kan geluk aannemen voor 
verschillende mensen: angsten, verlangens, 
afkeer, streven, veiligheid, comfort, luxe, dromen, 
oplossing van een praktisch probleem et cetera? Of 
lees Stap 5: verhaallijn creëren nog eens door.

Je mag het best klein houden In een goede plot 
zit de spanning al ingebouwd. Dat betekent dat 
er een noodzaak is voor je hoofdpersonage om 
tot daden over te gaan. Daden die hij normaal 
misschien niet onderneemt. Er moet sprake zijn 
van een risico. Maar dat hoeft niet altijd een 
gevaar voor eigen leven te betekenen. Je mag het 
best klein houden. Het risico om voor gek te staan. 
De verstoring van de dagelijkse regelmaat is voor 
sommige personages al een heel avontuur.

In De avonden van Gerard Reve beleeft het 
personage Frits geen grootse avonturen en ook 
aan het eind vindt er geen schokkende ommekeer 
plaats. Toch kan er iets kleins veranderd zijn. Het 
verlangen en de ontwikkeling mogen dus best 
subtiel zijn om toch een spannend verhaal op te 
leveren.

Soms verandert streven van vorm Succesvolle 
romans bevatten vaak een duidelijk omlijnde 
zoektocht. Dat maakt ze spannend. Echter niet 
elke streven ligt er zo duidelijk bovenop. Soms 
verandert een streven tijdens het verhaal van 
vorm.



Stap 8

In Haar naam was Sarah van Tatiana de  
Rosnay verlangt Julia aanvankelijk gewoon  
naar huwelijksgeluk samen met haar man.  
Ze ontdekt dat het appartement van zijn 
grootmoeder, waar ze heen zullen verhuizen,  
ooit aan slachtoffers van de Holocaust behoorde 
en ze gaat op zoek naar hun verhaal. Uiteindelijk 
weegt de waarheid zwaarder dan het huwelijk  
met haar man. Het hoofdpersonage krijgt 
verdieping. Haar doorsneeverlangen moet wijken 
voor een groter verlangen naar gerechtigheid.  
De vraag hoe ze het appartement in zullen  
richten, gaat op in het achterhalen van Sarah,  
de enige overlevende van het destijds verjaagde  
gezin.
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Ga in gedachten na welke romans en verhalen 
je hebt gelezen. Kies er drie uit. Welke 
zoektocht lag er ten grondslag aan elk verhaal? 
Vat in één zin samen: wat is het verlangen 
van het hoofdpersonage? En in welk concreet 
streven wordt dat verlangen uitgedrukt?

LAAG 3: EEN GOEDE SPANNINGSBOOG
Een spanningsboog is de lijn die je hoofdpersonage 
bewandelt van het begin tot het eind van het 
verhaal, maar dan uitgesmeerd in opeenvolgende 
scènes. Om die opeenvolging van scènes tot een 
goede spanningsboog te maken moeten ze aan een 
aantal voorwaarden voldoen. 

Zes voorwaarden voor een goede spanningsboog:
1. Er moet tijd verstrijken
2. Er moeten confrontaties plaatsvinden
3. De confrontaties moeten op elkaar aansluiten
4. Er moet een opbouw in de spanning zijn
5. De ontwikkeling moet dynamisch zijn
6. De afloop mag niet voorspelbaar zijn.

Voorbeeld Als Peter arm is, maar meteen aan 
het begin de staatsloterij wint, is er van spanning 
nauwelijks sprake. Zijn probleem wordt van het 
ene op het andere moment opgelost. Er verstrijkt 
geen tijd. Hij heeft er geen moeite voor gedaan 

en de lezer komt bedrogen uit, want er heeft geen 
confrontatie plaatsgevonden en van samenhang 
tussen verschillende confrontaties is al helemaal 
geen sprake. Er vindt geen krachtmeting plaats 
(Peters verlangen naar geld ontmoet geen 
tegenstand). Het verhaal heeft geen dynamiek, 
want er vindt geen wisseling van kansen plaats.  
En de afloop is voorspelbaar. De lezer krijgt  
geen moment de gelegenheid in spanning te  
zitten. 

Tenzij Peter een vreselijke sul is en een dag  
nodig heeft aan het geld te komen voor dat ene 
winnende lot. Of hij slaagt er vervolgens niet in 
om het gewonnen geld op een zinvolle manier  
te gebruiken. In dat geval bestaat zijn streven  
niet langer uit het bemachtigen van het geld,  
maar uit pogingen het geld voor het lot te 
bemachtigen. Of het gewonnen geld zinvol te 
besteden. Dan heb je wel weer een verhaal, want 
misschien probeert hij een typediploma te halen. 
Of een huis te bouwen voor zijn grootmoeder.  
Op de spanningsboog komen we nog uitgebreid  
terug.

LAAG 4: LEVENDIGE CONFRONTATIES
Niks is zo spannend als een keurig gesprek dat 
zou kunnen escaleren. Een ontmoeting tussen 
twee ex-geliefden. Of het moment dat het 
hoofdpersonage oog in oog staat met haar lang 
gezochte tweelingbroer. De spanning ontstaat door 
de gegeven situatie en die situatie is een gevolg van 
al het voorgaande.

Door het bewust overdenken en combineren van 
de volgende vijf elementen kun je een levendige 
confrontatie scheppen.

1. De aard van je hoofdpersonage en zijn 
tegenstanders drukken hun stempel op hoe de 
confrontatie zal verlopen.

2. Behalve een drijfveer op de lange termijn 
is er ook per confrontatie een drijfveer te 
onderscheiden. Per moment in het verhaal 
zullen de drijfveren van je verschillende 
tegenstanders wisselen. Die drijfveer voor 
de korte termijn bepaalt waar het in die ene 
confrontatie om gaat.
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3. De strategieën van de tegenstanders bepalen 
voor een belangrijk deel de vorm die de 
confrontatie aanneemt. 

4. Ook de omstandigheden waaronder een 
confrontatie plaatsvindt, zijn van invloed op  
het verloop van de confrontatie.

5. Ten slotte kan elke confrontatie maar op drie 
manieren eindigen: je hoofdpersonage wint, 
verliest, of de confrontatie eindigt in gelijke 
stand.

De ontmoeting tussen de ex-geliefden zal in 
een stil café heel anders verlopen dan tijdens 
een receptie en onder het toeziend oog van hun 
huidige partners. Het zal weer anders zijn als  
een van de twee een impulsieve aard heeft en  
nog steeds verliefd is op zijn ex. En weer anders  
zal het zijn als ze allebei maar een kwartier  
hebben voor ze een afspraak hebben, of een 
hele avond waarin ze niets hebben gepland. De 
mogelijkheden voor deze ene confrontatie zijn 
eindeloos.

Door het systematisch overwegen van deze vijf 
elementen kom je op nieuwe ideeën, waardoor 
je meer druk op je confrontatie kunt zetten. 
Hierdoor wint je scène aan spanning en aan 
kracht. Later komen we hier nog uitgebreid  
op terug.

LAAG 5: SPANNENDE TAAL
Als je verhaal dan aan al deze voorwaarden 
voldoet, moeten je scènes ten slotte nog in een 
spannende taal geschreven zijn.

Bij spannende taal gaat het om de juiste woorden, 
woorden die concrete beelden oproepen en 
tegelijk allerlei vragen oproepen. Daarbij gaat het 
vaak om de volgorde van de woorden in de zin. 
Of om de volgorde van de zinnen. Of het nu om 
woorden of zinnen gaat, het gaat steeds om de 
juiste hoeveelheid informatie. Niet teveel, niet 
te weinig en vooral woorden die veel laten zien, 
horen, voelen en ruiken, maar vooral vragen 
onbeantwoord laten: waarom loopt Annette in 
die kelder rond? Wat doet die hond daar onder 
dat afdak? Welk boek bedoelt hij? Wat is er dan 
gebeurd toen hij 7 jaar was? In Stap 11: schrijfstijl 

vinden en verfijnen wordt dit nog uitgebreid 
besproken. 

Zoals we eerder zagen, is spanning net een 
kaartenhuis. Op elke laag zijn er voorwaarden 
waaraan je verhaal moet voldoen om de spanning 
op te bouwen. Het heeft geen zin om aan de 
spanningsboog te werken als onderliggende 
factoren als drijfveer of conflict nog niet voldoende 
zijn uitgewerkt.
Om die reden is het een goed idee om je verhaal 
nog eens na te lopen.
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Lees de fragmenten van je verhaal of roman 
door in de volgorde die je nu in gedachten hebt. 
(Misschien staan ze al in een bepaalde volgorde 
op papier. Misschien in chronologische 
volgorde. Of misschien spring je heen en weer 
in de tijd.) Loop onderstaande checklist na en 
geef antwoord op de vragen.
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BINDINGSKRACHT VAN JE PERSONAGE
• Kan de lezer zich voldoende met je 

hoofdpersonage vereenzelvigen?
• Is je personage interessant genoeg voor je lezer? 
• Heeft hij de juiste combinatie van herkenbare 

kenmerken aan de ene kant en gedroomde 
kwaliteiten aan de andere kant. Met andere 
woorden, kan je lezer zichzelf herkennen in 
je personage en is er daarnaast genoeg voor je 
lezer te beleven dat hem uit de sleur van het 
dagelijkse leven haalt? 

• Beschikt hij daarnaast over eigenschappen, 
omstandigheden en verlangens die hem 
dwingen tot ongebruikelijke stappen? Tot het 
leveren van strijd? 

• Is het geloofwaardig wat hij doet?

Misschien heb je je personage nog niet 
voldoende uitgediept. Als dat zo is, keer dan 
terug naar Stap 3: personage bedenken, of Stap 
4: personage tot leven brengen.
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PLOT
• Heeft je hoofdpersonage, naast een algemeen 

verlangen, ook een concreet streven?
• Is er sprake van een goede, eenduidige plot?
• Komt die plot vanzelfsprekend voort uit je 

hoofdpersonage en zijn omstandigheden?
• Kun je die plot voor jezelf in twee zinnen 

verwoorden?
• Heb je de tegenwerkende krachten voor jezelf 

duidelijk gemaakt? 

Het kan zijn dat je de plot van je verhaal nog 
niet helder genoeg hebt geformuleerd. In dat 
geval kun je beter terugkeren naar Stap 5: 
verhaallijn creëren.

SPANNINGSBOOG
• Verstrijkt er genoeg tijd voor je 

hoofdpersonage zijn einddoel heeft bereikt?
• Vinden er in de loop van de tijd verschillende 

confrontaties plaats?
• Is er een logische samenhang tussen de 

opeenvolgende confrontaties?
• Is er sprake van een oplopende spanning in 

de opeenvolgende fragmenten?
• Zijn je hoofdpersonage en zijn tegenkrachten 

of tegenstanders aan elkaar gewaagd?
• Is er voldoende dynamiek in je verhaal? Met an-

dere woorden, beweegt je verhaal heen en weer 
tussen hoop en wanhoop op een goede afloop? 

• Is er voldoende afwisseling tussen spanning 
en rust?

• Blijft de afloop tot het einde toe voorspelbaar?

Op de vragen over spanningsboog komen we 
zo uitgebreid terug.

SPANNING OP TEKSTNIVEAU
Om je verhaal op woord- en zinsniveau 
spannender te maken is het nu nog te vroeg. 
Het gevaar bestaat dat je gaat zitten redigeren, 
terwijl je nu gewoon lekker door moet blijven 
schrijven. Je bent nog steeds bezig met de 
inhoud en de structuur van je verhaal. In  
Stap 11: schrijfstijl vinden en verfijnen gaan we 
uitgebreid in op de stijl waarin je schrijft.

Levendige confrontaties Als je verhaal qua 
personage en plot voldoende stevigheid heeft, 
dan kun je nu gaan werken aan laag 3 en 4. Het 
is echter beter om dat in omgekeerde volgorde 
te doen. Daarom kijken we eerst hoe we een 
levendige confrontatie schrijven. Daarna besteden 
we pas aandacht aan het grotere geheel van de 
spanningsboog.

Wat is een confrontatie? Het woord confrontatie 
komt van het Latijnse woord ‘confrontare’ dat 
samengesteld is uit de woorden ‘com’ (samen, met) 
en ‘frons’ dat voorhoofd betekent. Een confrontatie 
is feitelijk een ‘met de voorhoofden tegenover 
elkaar staan’. Een soort botsing dus tussen twee 
krachten die elk hun eigen kant op willen gaan. 
Telkens als je hoofdpersonage, onderweg naar zijn 
uiteindelijke doel, ergens ‘tegenaan botst’, vindt 
er een confrontatie plaats die een bepaalde afloop 
krijgt en consequenties heeft voor de loop van je 
verdere verhaal.

Confrontatie is de bouwsteen van je verhaal  
Elk verhaal bestaat uit een reeks confrontaties 
waarin het conflict van je verhaal stapsgewijs, 
wel of niet wordt opgelost. In andere woorden: 
als je het verhaal als de hele oorlog beschouwt, 
dan kun je zeggen dat de confrontaties de 
verschillende gevechten zijn die geleverd moeten 
worden voor de oorlog is beslist. Daarbij moet 
elke confrontatie spanning opleveren rondom de 
vraag of je hoofdpersonage zal slagen in zijn opzet, 
of niet. Elke confrontatie moet bijdragen aan het 
antwoord op die vraag.

Confrontatie kent veel vormen Nu hoeft een 
confrontatie lang niet altijd een ruzie te zijn. 
Confrontaties kunnen eindeloos veel vormen 
aannemen. Vuistgevecht, rechtszaak, onbegrip 
tijdens een gesprek, elkaar ontlopen, elkaar in de 
weg staan. Een confrontatie kan lichamelijk of 
verbaal tot uiting komen of in de vorm van een 
liefdesverklaring.

Alle vormen zijn uitingen van het onderliggend 
conflict tussen je hoofdpersonage en de personages 
of krachten die hij op zijn weg tegenkomt. De  
aard van de tegenstanders, wat elk op dat 
moment wil bereiken, de manier waarop ze 
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tegenstand geven of medewerking verlenen, de 
omstandigheden waaronder de confrontatie 
plaatsvindt en de uitkomst ervan. Het zijn 
allemaal factoren die bepalen hoe de confrontatie 
zich ontwikkelt.

VIJF CONFRONTERENDE VRAGEN
Voor je een confrontatie beschrijft, is het goed om 
jezelf een aantal vragen te stellen. De antwoorden 
die je daarmee vindt, vormen de basisgegevens 
voor de scène die je vervolgens gaat schrijven. 
Bedenk daarbij dat de tegenstanders van je 
hoofdpersonage lang niet altijd personen hoeven 
te zijn, maar ook onpersoonlijke krachten als 
afkomst, omgeving, natuurgeweld of andere 
beperkende of storende factoren.

Natuurlijk kun je confrontaties schrijven zonder 
jezelf bewust al die vragen te stellen. Maar het is 
goed om in het kader van deze cursus na te gaan 
welke gegevens je allemaal zou kunnen inzetten 
om je scènes zo levendig mogelijk te maken.

1: Vragen over de aard van je hoofdpersonage 
en zijn tegenstanders De aard van je 
personages, en hun relatie met elkaar, drukt 
het grootste stempel op hoe de confrontatie 
zal verlopen. Is er sprake van regelrechte 
vijanden, beperkende omstandigheden, kou, 
honger, beperkte lichamelijke of geestelijke 
mogelijkheden, karakterfouten, slecht weer, 
armoede, onverschillige dwarsliggers, jaloerse 
omstanders, onpersoonlijke natuurkrachten, 
ongelukkige samenloop van omstandigheden, 
gebrekkige afkomst, regelrechte pech? Of 
een lichaam dat gehinderd wordt door een 
handicap?

2: Vragen over de drijfveren van je verschillende 
tegenstanders Naast het hoofdstreven van 
je hoofdpersonage, bevat elke confrontatie 
een substreven, een soort drijfveer voor de 
korte duur. Hoofdpersonage en zijn eventuele 
tegenstanders hebben voor dat moment hun 
eigen doel. Uiteindelijk wil je hoofdpersonage 
die €10.000,- bemachtigen, maar om dat te doen 
heeft hij in een bepaalde scène de handtekening 
nodig van zijn broer. Tijdens de confrontatie 

met zijn broer is het bemachtigen van zijn 
handtekening zijn beoogde doel. 

Dus vraag je bij elke scène af: wat wil je 
hoofdpersonage op het moment van de 
confrontatie bereiken? Wil hij dat adres 
bemachtigen? Of wil hij zijn tegenstander 
van zijn onschuld overtuigen? Of wil hij hem 
uitschakelen tijdens een duel?

En wat wil zijn tegenstander bereiken? Is hij 
vooral uit op gewin? Heeft de onverschillige 
man achter het loket het werkelijk te druk? 
Wordt hij steeds chagrijniger omdat het allang 
lunchtijd is? Is hij gewoon lui? Of krijgt zijn 
mensenliefde op het laatste moment toch de 
overhand?

3: Vragen over de strategieën van de 
tegenstanders Bij elke confrontatie hebben 
je hoofdpersonage en eventueel tegenstrevers 
elk hun eigen aard en hun favoriete 
strategieën. Welke strategieën kun je allemaal 
onderscheiden? Overtuigen, strijden, vechten, 
oefenen, geld sparen, hard werken, misleiden, 
verzoenen, diplomatiek zijn, middenweg zoeken 
et cetera…

Vraag je af: hoe leveren jouw personages of 
krachten strijd? Is je hoofdpersonage iemand 
die het vooral van brute kracht moet hebben, 
of van zijn geslepenheid? Is zijn tegenstander 
onpersoonlijk en groots als een tsunami? Maakt 
hij liefst gebruik van zijn overredingskracht? 
Of is hij vooral een intrigant die de directe 
confrontatie mijdt?

4: Vragen over de omstandigheden waaronder  
de confrontatie plaatsvindt En dan zijn er nog 
de omstandigheden die van invloed zijn. Vraag 
je dus ook af: komen ze elkaar toevallig tegen? 
In een openbaar gebouw of in de slaapkamer? 
Wat ging er direct vooraf aan de confrontatie? 
Ruw verstoorde slaap? Goede seks? Ruzie met  
de oudste dochter?

Omgeving bepaalt de stemming waarin 
de tegenstanders verkeren. Het kleurt hun 
waarneming van wat er daarna gebeurt. 
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En het heeft invloed op hoe ze met elkaar 
communiceren. In een driesterrenrestaurant zal 
het minder snel tot een vrijpartij komen dan in 
de parkeergarage.

5: Vragen over de afloop van de confrontatie  
Ten slotte kan elke confrontatie op drie 
manieren eindigen:

• Je hoofdpersonage wint
• Je hoofdpersonage delft het onderspit
• Of er is sprake van een gelijke stand, ook wel een 

open einde genoemd. Daarbij zijn in winnen en 
verliezen weer heel veel nuances aan te geven.

Voor je je scène gaat beschrijven, moet je een 
globaal idee hebben hoe de scène af zal lopen. 
Als dat tijdens het schrijven verandert, is dat 
niet erg, maar je moet er wel over nadenken.

ZES VUISTREGELS VOOR EEN GOEDE 
SPANNINGSBOOG
Met een handvol losse confrontaties heb je nog 
geen spanningsboog. Een goede spanningsboog 
moet een opbouw hebben. Zoals de wervels van 
een ruggengraat maar in één volgorde kunnen 
zitten, zo moeten ook de verschillende scènes in 
je verhaal op elkaar aansluiten en een natuurlijk 
verloop hebben. Voor een goede spanningsboog 
bestaat geen methode. Wel gelden de volgende 
vuistregels:

1: ER MOET TIJD OVERHEEN GAAN
Om spanning te creëren moet er genoeg tijd 
overheen gaan voor je hoofdpersonage zijn 
einddoel heeft bereikt. Tijd betekent in dit geval 
een periode van wisselende kansen en uitstel 
waarin je lezer gretig doorleest om erachter te 
komen hoe je hoofdpersonage erin slaagt zijn doel 
te bereiken. Die tijd mag niet te lang zijn, want dan 
haakt je lezer af. Maar hij mag ook niet te kort zijn.

De oplossing of overwinning mag niet in een keer 
tot stand komen. Een arme man die meteen de 
lotto wint, is niet alleen geen arme man meer, zijn 
verhaal is ook meteen afgelopen. Een oerwoud is 
niet een-twee-drie doorkruist. Het monster is niet 
zomaar uitgeschakeld. En de vreselijke chef op 

het werk is niet in een keer onttroond. Daar zou je 
lezer echt niet blij mee zijn.

2: ER MOETEN CONFRONTATIES 
PLAATSVINDEN
In elk verhaal zitten meerdere confrontaties,  
vaak in oplopende heftigheid van aard, waarbij  
de laatste confrontatie pas de definitieve 
afloop laat zien. Als je je verhaal als een oorlog 
beschouwt, dan kun je zeggen dat de confrontaties 
de verschillende gevechten zijn die geleverd 
moeten worden voor die oorlog definitief  
beslist is.

Je zal confrontaties over de hele lengte van je 
verhaal moeten uitsmeren. Op elk stukje van de 
weg die je lezer samen met jou bewandelt, moet 
hij iets hebben om reikhalzend naar uit te kijken. 
Een ruzie die wel of niet beslecht gaat worden. 
Het antwoord op de vraag wat er in die koffer zit. 
Of wat er gebeurt als de twee zussen elkaar weer 
tegenkomen. Zo blijft tot het einde spannend wie 
de uiteindelijke oorlog wint, je hoofdpersonage of 
zijn armoedige afkomst, zijn liefde voor kunst of 
zijn pleinvrees.

3: DE CONFRONTATIES MOETEN OP 
ELKAAR AANSLUITEN
Als de spanningsboog de ruggengraat is van 
je verhaal, dan vormen de confrontaties de 
ruggenwervels. En als je een ruggengraat van 
dichtbij bestudeert, dan zie je dat er een opbouw  
in zit. De wervels zitten niet lukraak op een rij, 
maar ze sluiten precies op elkaar aan. Zo ook 
moeten de verschillende scènes of confrontaties 
nauw op elkaar aansluiten. Tijdens iedere scène 
doen zich voorvallen en omstandigheden voor 
en die mogen niet zomaar uit de lucht komen 
vallen. Ze moeten logisch voortkomen uit de 
omstandigheden en gebeurtenissen van de 
voorgaande confrontaties. 

In de klassieke literatuur mocht er geen mus 
van het dak vallen, of er was wel een aanleiding 
voor en een consequentie aan verbonden. In de 
tegenwoordige romans wordt daar minder strak 
aan vastgehouden. Wel geldt toeval nog steeds 
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als een zwaktebod. In principe mag het nog 
steeds geen toeval zijn dat je hoofdpersonage zijn 
vroegere liefde tegenkomt. Al is het maar dat hij 
net aan haar heeft lopen denken.
En vanzelfsprekend mag je hoofdpersonage geen 
vlechten hebben als ze in een vorig fragment naar 
de kapper is geweest. Of aardbeien eten als ze er 
eerder uitslag van kreeg.

4: ER MOET EEN OPBOUW IN  
SPANNING ZIJN
Net zoals bij de wervels in een wervelkolom  
moet er een ontwikkeling zijn in grootte. Ze 
beginnen klein, worden langzaam groter en 
worden dan weer kleiner. Zo ook moeten je 
confrontaties elkaar opvolgen in een oplopende 
graad van intensiteit. De confrontaties moeten 
elkaar opvolgen in een oplopende graad van 
spanning en naar een climax toewerken (of een 
anticlimax).

Die ontwikkeling moet organisch zijn, dat 
wil zeggen zij moet op een natuurlijke manier 
aanzwellen, en in het kader van die ontwikkeling, 
logisch eindigen. Het hoeft niet zo geleidelijk 
als bij een wervelkolom. Het mag ineens kleiner 
worden. Of groter. Het mag plotseling omslaan 
of eindigen met een harde klap. Maar globaal 
moet er een enigszins geleidelijke opbouw van 
spanning zijn. Stel jezelf dus steeds de vraag: 
door middel van welke concrete gebeurtenissen, 
botsingen, ontmoetingen verandert de weg die 
je hoofdpersonage tijdens het verhaal aflegt? En 
in welke volgorde moeten ze komen te staan? 
Is er sprake van een oplopende spanning in de 
opeenvolgende fragmenten?

Elke confrontatie moet bijdragen aan de 
ontwikkeling van je verhaal. Loze scènes, omdat 
ze zo mooi het verleden beschrijven, of zijsporen 
in je verhaal die niet meteen van belang zijn voor 
de hoofdlijn moet je daarbij rigoureus schrappen. 
Als ze er voor de hoofdlijn van je verhaal niet 
wezenlijk toe doen, zullen ze die vrijwel zeker 
ondermijnen. De draad van je verhaal gaat als het 
ware slap hangen. Gevolg is dat je lezer niet langer 
op het puntje van zijn stoel zit. Zijn aandacht 
verslapt eveneens. 

Het omslagpunt op tweederde Je scènes 
moeten op zo’n manier opgestapeld worden dat 
je een soort domino-effect krijgt, waarbij elke 
confrontatie of scène spanning bijdraagt, tot er 
een punt komt in je verhaal waarop alle stenen wel 
moeten vallen en het alleen nog de vraag is naar 
welke kant. Dit punt valt meestal op het tweederde 
deel van je verhaal.

Bij het opstapelen van spanning moet je dus 
rekening houden met de juiste verhoudingen 
van je verhaal. Op ongeveer tweederde van je 
verhaal moet er een cruciale omslag komen, een 
moment waarop er geen weg meer terug is voor je 
hoofdpersonage. De laatste uitvlucht, het laatste 
alternatief is verkeken. Zo is hij bijvoorbeeld 
zijn laatste spaargeld kwijt en moet nu wel alles 
inzetten op zijn enige overgebleven optie: dat 
kwijnend winkeltje van zijn vriend. Die ene kans 
waardoor hij zijn lot toch nog kan keren.

Het donkerste moment Mensen zijn nu eenmaal 
gewoontedieren en er is heel wat voor nodig om 
ze zover te krijgen dat ze onbekend terrein willen 
betreden. Zo ook de personages in onze verhalen. 
Pas als alle alternatieven zijn weggevallen, op 
tweederde van het verhaal, gaat het er echt om 
spannen. En zoals we misschien ook weten uit ons 
eigen leven, zijn dat de donkerste momenten, maar 
ook de momenten vlak voor een oplossing zich 
aan kan dienen. Dat geldt voor de dramatische 
gegevens, maar het gaat ook op voor de kleine 
dagelijkse worstelingen. Pas als Margreet de laatste 
bus heeft gemist, is ze bereid langs de kant van de 
weg te gaan staan en haar duim uit te steken. Met 
die lift en de ontmoeting die daaruit voortvloeit, 
kunnen al haar kansen keren.

5: DE ONTWIKKELING MOET  
DYNAMISCH ZIJN
Je verhaal moet dynamisch zijn, dat wil zeggen 
beweeglijk. De kansen van je hoofdpersonage 
moeten heen en weer gaan tussen winnen 
en verliezen. Zoals in een spannende 
voetbalwedstrijd. Soms gaat de bal in het ene 
doel, dan weer in het andere. Soms eindigt je 
hoofdpersonage in het voordeel, dan weer in het 
nadeel.
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Op die manier krijgt je verhaal zijn dynamiek en 
dat verhoogt de spanning.
Vraag je dus geregeld af: is er voldoende dynamiek 
in je verhaal? Met andere woorden, gaat je verhaal 
voldoende heen en weer tussen hoop en wanhoop? 

Afwisseling tussen spanning en rust Er moeten  
meerdere confrontaties plaatsvinden. En die 
confrontaties moeten afgewisseld worden met  
perioden van betrekkelijke rust. Door die afwisse-
ling van spanning en rust verhoog je juist de 
spanning. Je lezer moet niet alle strijd in een keer 
voor zijn kiezen krijgen. Dan wordt hij murw.

Voor een goede dynamiek in je verhaal moet  
er een regelmatige afwisseling zijn tussen 
spannende en rustiger scènes. Tijdens die 
momenten van rust kan er wat meer aandacht 
worden besteed aan de omgeving. Of aan de 
handeling van je hoofdpersonage als hij zich 
opmaakt voor een volgende confrontatie. Tijdens 
die rustperioden kan ook de lezer even op adem 
komen en is er tijd om het een en ander te laten 
bezinken.

Wissel van tempo Beschrijf niet elke scène even 
gedetailleerd. Belangrijke fragmenten moet je 
langer uitspinnen (dit heet tijdverdunning; je 
smeert een kortere tijdsduur uit over een langer 
stuk tekst). Andere, langere perioden kun je 
globaal samenvatten (dit heet tijdverdichting, je 
perst een langere periode samen in een kortere 
tekst). Juist door de ene scène veel uitgebreider te 
beschrijven dan de andere komt er extra nadruk te 
liggen op de belangrijke scènes. Bovendien wordt 
je verhaal levendiger, omdat je afwisseling creëert 
in het tempo van je vertelling. 

Wanneer is een scène af? Geregeld bekruipt je 
de twijfel of je scène veel te lang geworden is. Of 
dat hij juist nog langer moet. Hoe weet je wanneer 
een confrontatie afgerond moet worden? Hiervoor 
is geen regel te geven. Door ervaring en het 
ontwikkelen van je eigen smaak zul je daar je eigen 
antwoord op vinden.

Maar als je het gevoel hebt dat je verhaal eindeloos 
doorsuddert, is er een sterke kans dat je te lang 
hebt doorgeschreven. Leg je scène weg en keer er 

later naar terug, als je het grotere geheel van je 
verhaal duidelijker voor ogen hebt. Vaak bepaalt 
het grotere verband hoeveel nadruk een scène 
nodig heeft.

6: DE AFLOOP MAG NIET  
VOORSPELBAAR ZIJN
Ten slotte moet, tot het einde toe, de vraag blijven 
wat de afloop wordt. En als de afloop al snel 
duidelijk is, moet het nog de vraag zijn hoe die 
tot stand gaat komen. Ontmaskert Trudi haar 
chef als de fraudepleger die hij is? Of vertrekt 
hij uiteindelijk om een heel andere reden? Of je 
je verhaal eindigt met een grote klap of met een 
sisser is aan jou. Misschien ben je als Beethoven  
en eindig je met een daverend slotakkoord. 
Of zoals Edvard Grieg, met een langzaam 
uitstervende toon.

Bewaar het beste voor het laatst Houd, als het 
even kan, nog een kleine verrassing achter de 
hand. Voor het moment dat de lezer achterover 
gaan leunen, omdat hij het einde denkt te weten. 
Een kleine boobytrap, een detail dat je ergens op 
een onopvallende plek in het verhaal had gestopt 
en dat net voor het einde nog even ontploft. Iets 
wat nog heel even roet in het eten dreigt te gooien. 
Of iets wat tot extra feestvreugde leidt. Jij bepaalt 
het. Jij bent de schrijver.

Nog meer inspiratie en schrijftips krijg je via 
de audio-schrijftraining van Stap 8: spanning 
aanbrengen. 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 8 vind je in het 
werkboek vanaf pagina 163.

Veel plezier met het schrijven van jouw boek!

Notities 
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