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Stap 9

‘DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDE VOOR  
IEMAND IN DE ARTISTIEKE SECTOR,  

EN MET NAME VOOR DE ROMANSCHRIJVER,  
IS HET VERMOGEN OM IN DE HUID  

VAN ANDEREN TE KRUIPEN’

— GEORGES SIMENON



Het juiste perspectief

WAAR BEN JE MET JOUW BOEK? 
Je keuze voor het perspectief van je verhaal hangt 
nauw samen met het verhaal dat je wilt vertellen. 
Afhankelijk van het standpunt van waaruit je je 
verhaal vertelt, zal je verhaal namelijk drastisch 
veranderen.

Voor je aan Stap 9 begint, is het daarom handig als 
je in elk geval je hoofdpersonage hebt uitgekozen. 
En dat je weet wat er globaal in je verhaal gaat 
gebeuren. Soms ook komt een verhaal op gang met 
enkel een stem die in je hoofd is gaan klinken. Een 
stem met een heel eigen toon, een eigen kijk en een 
eigen emotie. Het verhaal is er nog niet, maar als 
je die stem volgt, blijkt er een heel verhaal klaar te 
liggen om naar buiten te komen. In dat geval ligt 
het perspectief al vast en zul je omgekeerd te werk  
moeten gaan. Je zult schrijvend vanuit die toon  
ontdekken welk verhaal die stem te vertellen heeft.  
Je kunt Stap 9 dan gebruiken tijdens de herschrijffa-
se, als extra controle op je gebruik van perspectief.

In Stap 9: het juiste perspectief gaan we er echter 
van uit dat je een personage en een verhaal hebt 
gekozen en nu op zoek bent naar het standpunt 
van waaruit je je verhaal het beste kunt vertellen. 
Allereerst gaan we kijken wat perspectief betekent. 
Je ontdekt het onderscheid tussen hoofdpersonage, 
vertelinstantie, grammaticale persoon en 
perspectief. Je leert over de voor- en nadelen van 
verschillende soorten perspectief. En over de eisen 
die elk perspectief stelt aan je schrijverschap. 
Je leert zelf een keuze maken voor het soort 
perspectief dat het beste past bij jouw verhaal en 
dat perspectief geloofwaardig uit te werken.

WAT IS PERSPECTIEF?
Letterlijk betekent ‘perspectief ’ doorzichtkunde. 
Voor schilders en illustrators is perspectief de 
kunst om een voorwerp zó op een plat vlak af 
te beelden, dat het op het oog dezelfde indruk 
maakt als het echte voorwerp, vanuit een gegeven 
standpunt gezien.

Met name dat ‘vanuit een gegeven standpunt’ is 
essentieel bij het begrip ‘perspectief ’. Want elk 
standpunt brengt een ander beeld met zich mee. 
Afhankelijk van waar je staat, ziet iets er anders 

uit. Je hoeft maar een stap opzij te doen en elke 
boom, elk huis, elk landschap verandert van vorm, 
al is het maar een fractie. En die verandering is 
extremer naarmate je je hoog boven iets bevindt, 
erachter gaat staan, erin kruipt of eronder.

FYSISCH PERSPECTIEF
Dit perspectief voor het oog noemen we ook wel 
fysisch perspectief. Ook in verhalen speelt fysisch 
perspectief een belangrijke rol, maar daar komen 
we later nog op terug.
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Kies een voorwerp of een klein tafereel. Leg 
je hand over je ene oog en bekijk het. Probeer 
daarbij te vergeten naar welk voorwerp je kijkt. 
Kijk enkel naar de vorm en de omvang van 
de verschillende lijnen en vlakken alsof het 
een abstract samenspel is van vorm. Beschrijf 
mondeling zo precies mogelijk wat je ziet.

Wissel dan van oog en kijk opnieuw. Wat 
zijn de verschuivingen? Welke vlakken zijn 
veranderd van vorm en hoe? Zijn ze smaller of 
breder geworden? Welke verhoudingen zijn er 
veranderd? Beschrijf het weer mondeling. 

Doe nu hetzelfde, nadat je vijf stappen opzij 
hebt gezet.

PSYCHOLOGISCH PERSPECTIEF
Ook in psychologisch opzicht geldt hetzelfde. Wat 
iemand doet, hoe die persoon eruit ziet of welke 
uitdrukking er op zijn gezicht te zien is, verandert 
van betekenis afhankelijk van wie er naar die 
persoon kijkt. Een kind dat net heeft leren lopen, 
een verliefde jongen of een oude vrouw die net haar 
boodschappen heeft gedaan. Elk van hen zal die 
persoon en zijn handelingen vanuit een andere ge- 
moedstoestand, vanuit andere ervaringen bekijken  
en op een andere manier betekenis toekennen.

Ook in je eigen leven ken je dat. Je hebt net die 
baan gekregen en alles ziet er lichter uit. De 
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regen maakt een prettig geluid op het dak van 
je auto. Die man die je van rechts inhaalt, laat je 
welwillend voorgaan. Terwijl er ook ochtenden 
zijn waarop dezelfde regen en eenzelfde man de 
voortekenen zijn voor een rotdag op je werk.

Perspectief gaat altijd over de positie van waaruit 
je naar iets kijkt. Of dat nu gaat over de fysieke 
positie ten opzichte van hetgeen waargenomen 
wordt, of het psychologisch of emotioneel 
standpunt van waaruit iets wordt beschouwd.

STANDPUNT VAN DE VERTELLER
Als we het hebben over het schrijven van proza 
is perspectief, kort gezegd, het standpunt van 
waaruit je je verhaal vertelt. Het is de positie in tijd 
en ruimte die je verteller heeft ten opzichte van het 
verhaal. Of nog anders geformuleerd, door wiens 
blik en beleving maakt de lezer je verhaal mee?

Het perspectief kan gedurende je hele verhaal bij 
een en dezelfde persoon blijven, maar het kan 
ook wisselen. Je kunt een verhaal vertellen vanuit 
de beleving van het hoofdpersonage, vanuit een 
bijpersonage, vanuit een persoon die buiten 
het verhaal staat. Of vanuit een onpersoonlijke 
verteller die alles overziet en alles weet. Die 
verteller kan elke vorm aannemen: een wolk, een 
beschermengel of een hele stad. Omdat niet elk 
perspectief vanuit één persoon hoeft te komen, 
spreken we ook wel over ‘vertelinstantie’. 

PSYCHOLOGISCH VERMOGEN
Aan de technische aspecten van perspectief zijn 
heel wat hoofdstukken in schrijfhandboeken 
gewijd. Hoofdstukken die vaak breed en zeer 
theoretisch worden uitgemeten. Maar daarbij 
wordt meestal vergeten dat er aan al die techniek 
een heel menselijk vermogen ten grondslag ligt. In 
eerste instantie gaat het immers om het vermogen 
jezelf te verplaatsen in de situatie van een ander 
wezen − een ander mens, een dier, een draak, een 
paar nieuwe schoenen, een oude muur − en de 
wereld te beschrijven vanuit die andere beleving.

Jezelf in een ander versplaatsen is allereerst 
een psychologische vaardigheid waarvoor je in 

staat moet zijn je in te leven in een ander wezen. 
Inleving is niet alleen belangrijk voor schrijvers en 
kunstenaars, maar voor iedereen die met anderen 
moet samenleven. En over dat vermogen wordt 
over het algemeen niet veel geschreven.

KUNST VAN INLEVEN
Behalve bij het lezen en schrijven van verhalen, 
zijn er maar weinig gelegenheden waarbij we 
ons met huid en haar proberen te verplaatsen in 
de situatie van een ander, waarbij we ons echt 
proberen voor te stellen hoe het is om in zijn of 
haar lijf te zitten. Of in zijn of haar situatie te 
verkeren.

Verliefdheid is zo’n gelegenheid. Als we verliefd 
zijn komen we tijdelijk los van onszelf en van onze 
eigen innerlijke en uiterlijke omstandigheden. 
Even heffen we onze gebruikelijke kijk op de 
wereld op en we ervaren iets van hoe het is om 
die ander te zijn. Door verliefdheid wordt onze 
beleving ruimer. Ineens zijn we in staat ons in 
te leven in de jongen met geschaafde knieën 
tegenover ons in lijn 5. In de oudere vrouw die 
kortademig is van het trappenlopen. Een draak op 
zijn vlucht tussen de wolken, een boom in de wind. 
Een meisje op haar dertiende verjaardag.

Om een verhaal te schrijven moet je eigenlijk 
verliefd zijn. Op je personage. Of op de wereld 
waarin hij leeft. En dat is misschien wel het 
grootste en fijnste geheim van schrijverschap.

Herkenning of projectie In principe zijn we als 
denkende en voelende mensen allemaal in staat 
om ons te verbinden met levens die verschillen  
van de onze. We hebben zelfs een sterke behoefte 
om stukjes van onszelf te herkennen in een ander, 
dan wel om delen van onszelf op anderen te 
projecteren. Voor een harmonische samenleving is 
het essentieel dat mensen weten of ze daadwerkelijk  
iets in de ander herkennen of dat ze iets van zich- 
zelf projecteren op die ander (de meeste ruzies 
ontstaan waar dat onderscheid ontbreekt).

Voor schrijvers en lezers maakt dat onderscheid 
niets uit. Romans ontlenen juist hun ontstaan aan 
die vermenging van herkenning en projectie. Die 
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vermenging biedt juist de grote vrijheid die het 
schrijven van een verhaal of roman in zich bergt.

VEREENZELVIGING
Als je een boek schrijft, vereenzelvig je je met je 
personage. Het onderscheid valt weg tussen wat je 
van jezelf in je personage giet en wat je werkelijk 
herkent in die ander. Het schrijven van een boek 
geeft je de ruimte om je naar hartelust in te leven 
in levens die je nooit zult leiden. En tegelijkertijd 
om je eigen ervaringsmateriaal om te vormen en 
in talloos veel andere levens te gieten. Het zorgt 
ervoor dat je de behoefte hebt verhalen te vertellen 
die misschien in letterlijke zin niet de jouwe zijn, 
maar die je wel de vorm bieden waarin je met een 
gerust hart je eigen waarheid kunt vertellen. 

MANIPULATIE
In psychologisch opzicht is perspectief in eerste 
instantie een kwestie van inleving. Maar op het 
moment dat je aan het schrijven slaat, komt het 
technisch aspect aan de orde. Schrijftechnisch 
gezien is perspectief een mechanisme waarmee je je 
verhaal richting geeft. En waarmee je je lezer kunt 
manipuleren. Door je keuze van perspectief krijgt je 
verhaal vorm. Tegelijkertijd dwing je je lezer om op 
een bepaalde manier naar gebeurtenissen te kijken. 
Hij kijkt naar een moord door de ogen van een kind 
of van de moordenaar. Hij wordt ertoe verleid om 
de daad nog meer te verafschuwen. Of om meer van 
de moordenaar te gaan begrijpen. 

Tonen, niet noemen Als schrijver heb je wel 
degelijk een mening of een emotie, maar je 
verkondigt hem niet, anders was je wel een 
essayist of een journalist geworden. Je laat je 
lezer iets beleven vanuit een bepaald standpunt, 
een bepaalde beleving. Daardoor maakt hij de 
bijbehorende ervaring aan den lijve mee.
Als je de lezer succesvol in die andere beleving 
neerzet, zal hij zelf zijn conclusies trekken. Hij 
zal op een nieuwe manier inzien hoe onmenselijk 
moord is. Of juist hoe menselijk moord kan zijn. 
Door het perspectief laat je hem zijn eigen mening 
vormen, maar stuur je hem wel in een bepaalde 
richting.

SPANNING
Net als een goochelaar stuur je de aandacht van 
je lezer. Je leidt hem af van waar het werkelijk 
om gaat door een minder belangrijk detail wat 
uitgebreider te beschrijven. Daarmee manipuleer 
je zijn blik, terwijl de essentiële toedracht als het 
ware onder zijn neus gebeurt.

Beschrijf bijvoorbeeld uitgebreid het opgerolde 
vloerkleed in de hoek. Maar de aanwezigheid 
achter het gordijn stip je enkel aan door het 
gordijn even op te laten bollen. Of je beschrijft 
de blos van de man op wie je hoofdpersonage 
verliefd dreigt te raken. Maar je vertelt er nog niet 
bij dat die blos veroorzaakt wordt door zwaar 
morfinegebruik. 

Zet je lezer op het verkeerde been door hem 
beperkte of zelfs foute informatie te geven. Zo 
houd je nog een tijdlang de illusie in stand dat het 
de buurvrouw is en niet haar achterlijke zoon. Of 
dat de geliefde zelf ook werkelijk verliefd is op je 
hoofdpersonage. Tot jij als schrijver bepaalt dat 
het tijd is om geleidelijk aan de ware toedracht te 
onthullen.
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Stel je een alledaagse gebeurtenis voor: een 
vrouw sluit ’s avonds de gordijnen voor het 
raam van haar huis. De vrouw die de gordijnen 
sluit, is net thuis uit het ziekenhuis met haar 
pasgeboren kind, en gaat dus haar eerste nacht 
met de nieuwe baby tegemoet.

Beschrijf de handeling vanuit een man die in 
een donkere straat de gebeurtenis waarneemt. 
Heel concreet, zonder uitleg of interpretatie.

Beschrijf dezelfde alledaagse gebeurtenis, maar 
nu vanuit een man die in een donkere straat 
de gebeurtenis waarneemt en ervan overtuigd 
is dat de vrouw net haar echtgenoot heeft 
vermoord. Wees zo subtiel mogelijk en kijk 
met welke concrete details je de lezer op het 
verkeerde been zou kunnen zetten.
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PERSPECTIEF BEPAALT HET VERHAAL
Zoals je tijdens de voorgaande oefening hebt kun- 
nen merken, is perspectief ook het mechanisme bij 
uitstek om spanning op te voeren. Je hebt gezien  
hoe je door middel van perspectief een raadsel 
creëert, dat je vervolgens in de loop van je verhaal 
op kunt lossen. En met dat gegeven breng je 
spanning aan in je verhaal. Nu hoeft dat raadsel 
absoluut geen moord te zijn. Elk verhaal heeft in 
aanvang iets van een raadsel in zich, een vraag 
waar aan het eind van het verhaal een soort 
antwoord op wordt gegeven.

Het perspectief dat je kiest, is van grote invloed op 
de vraag die je stelt aan het begin van je verhaal. 
En die vraag is bepalend voor het verhaal dat je 
wilt vertellen. Elk perspectief heeft dus een ander 
verhaal tot gevolg.

Whodunnit? of whydunnit? Vanuit een kind 
bezien is moord een en al raadsel en onbegrip. 
Vanuit de moordenaar gezien komen er meteen 
heel andere vragen naar boven. Wie is deze 
persoon en wat is er met hem aan de hand dat 
hij hiertoe in staat is? In plaats van een detective 
schrijf je dan misschien een verhaal waarin je laat 
zien hoe gewone mensen tot moorden komen.

De allereerste detective was trouwens niet zozeer 
een ‘whodunnit’. Het ging niet zozeer om wie het 
had gedaan, maar om de vraag hoe mensen tot 
hun vaak gruwelijke daden kunnen komen. De 
detective was van oorsprong een psychologische 
roman. Hij ontstond vanuit de fascinatie voor 
de donkere kant van mensen en om te begrijpen 
waarom mensen soms doen wat ze doen. 

WAT PERSPECTIEF NIET IS
Perspectief wordt makkelijk verward met een 
aantal andere begrippen, zoals:
• het hoofdpersonage
• de verteller
• de schrijver zelf
• de grammaticale persoon (ik-, hij-, zij- of wij-vorm).

Al die begrippen hebben wel invloed op het per- 
spectief, maar mogen er niet mee verward worden.

HOOFDPERSONAGE EN PERSPECTIEF
Het hoofdpersonage is de persoon om wie het 
in je boek draait. Hij of zij maakt de grootste 
ontwikkeling door tijdens het verhaal. Maar 
lang niet elk verhaal wordt vanuit het perspectief 
van het hoofdpersonage verteld. Sommige 
hoofdpersonen zijn eenvoudigweg niet in staat hun 
verhaal te vertellen. Omdat ze het niet overleefd 
hebben, omdat ze het overzicht niet hadden. Of 
omdat ze niet literair of ontwikkeld genoeg zijn.

Dan is er altijd nog een ander personage uit het 
verhaal, dat min of meer verbonden is met het 
hoofdpersonage en dat diens verhaal vanuit zijn 
eigen stadpunt veel beter kan vertellen. Bovendien 
kan een dergelijk personage meer vertellen, 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. Als schrijver kun je je lezer zo op het 
verkeerde been zetten en daarmee meer spanning 
aanbrengen in je verhaal.

Daarbij komt dat sommige personages speciaal 
geschikt zijn, omdat ze degene zijn die een 
briefwisseling hebben onderhouden met het 
hoofdpersonage, of omdat het door hun rol of hun 
werk aannemelijk is dat ze het verhaal na kunnen 
vertellen. Zo kan het leven van een zwerver 
misschien wel het beste worden verteld door de 
ogen van zijn hond. Zo beschreef Paul Auster in 
Timboektoe de levens van verschillende zwervers 
door de ogen van een zwerfhond.

Sophie’s keuze In Sophie’s keuze van William 
Styron is Sophie het hoofdpersonage. Maar het 
is Stingo, een jonge, nog wat naïeve schrijver, die 
haar verhaal vertelt. Hij leert Sophie en haar man 
kennen, omdat hij naast ze komt wonen. Hij wordt 
verliefd op Sophie en maakt het drama dat zich 
tussen Sophie en haar man voltrekt, mee als nauw 
betrokken buitenstaander. Stukje bij beetje neemt 
Sophie hem in vertrouwen over het verleden dat 
de kern voor haar dilemma vormt. Als schrijver, 
buurman en betrokken buitenstaander is hij het 
enige personage dat dit verhaal vertellen kan.

…Van mijn vele vage herinneringen is de 
herinnering aan het begin van die zondagmiddag 
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een van de prettigste. Coney Island. 
Negenenzeventig graden Fahrenheit. Een gouden 
bruisende lucht. De geuren van popcorn, candy 
apple en suaerkraut - en Sophie, beurtelings 
aan mijn en Nathans mouw trekkend, ons 
aansporend om met haar alle wilde ritten te 
gaan maken, hetgeen we deden…
Uit: Sophie’s keuze van William Styron

VERTELLER EN PERSPECTIEF
Ook verteller en perspectief zijn twee afzonderlijke 
begrippen. In feite is de verteller niets anders dan de 
verbeeldingskracht van de schrijver, zijn vermogen 
om in de huid te kruipen van een personage. Hij 
is enkel een stem die een of meer posities in tijd en 
ruimte kan kiezen om een verhaal te vertellen. Hij 
is een soort kameleon die onzichtbaar heen en weer 
kan springen tussen personages of de personages 
zelfs van bovenaf kan beschouwen. Soms kan hij 
tijd en ruimte in één witregel overbruggen. Daarbij 
is het perspectief de positie(s) die hij kiest van 
waaruit hij het verhaal vertelt.

Dit onderscheid lijkt kunstmatig, maar er zijn 
verhalen en romans waarin de verteller soms even 
een stapje terugdoet van zijn personage om zijn 
eigen gedachten over de gebeurtenissen aan de 
lezer toe te vertrouwen. De verteller splitst zich 
als het ware even af en spreekt de lezer aan, bijna 
als een zelfstandige identiteit. Een mooi voorbeeld 
van een dergelijke afsplitsing komt uit een verhaal 
van Vincent Mahieu:

‘Hoeveel mensen leiden een dubbelleven? Hoe 
lang duurt het, wanneer komen die twee levens 
in botsing en hoe ontstaan zulke levens? Soms 
door een huis met een dubbelleven. Je zou het 
niet raden als je het niet wist. Er bestaan van 
die huizen, die met de respectabele voorgevel 
staan aan een achtbare straat, maar waarvan 
de achterdeur uitkomt op een louche gribusje. 
Hoeveel avontuur is door zo’n achterdeurtje niet 
uitgebroken en hoeveel ellende of zelfs ondergang 
is er niet door teruggekeerd! In het oude Indië 
bleven die dingen meestal verborgen. Het 
Europiaanschap had zijn prestige…’
Uit: Tjies van Vincent Mahieu

SCHRIJVER EN PERSPECTIEF
Ook schrijver en verteller zijn, strikt genomen, 
nooit dezelfde persoon. Als schrijver heb je een 
privéleven, een levensgeschiedenis, een eigen 
gedachtegoed en eigen belevingswereld. Als 
schrijver zit je achter je tafel met uitzicht op je 
tuin. Als schrijver heb je net muziek opgezet of een 
gesprek gehad met de bloemenman aan je deur. 
Die eigen achtergrond valt nooit helemaal samen 
met die van de verteller van je boek. Hooguit is er 
sprake van overlapping.

De verteller is een stukje van de schrijver,  
een van de vele stemmen in hem die een  
verhaal te vertellen hebben. Zelfs als het om 
autobiografische brieven of dagboeken gaat,  
wordt er geschreven dan wel geredigeerd met 
de lezer in het achterhoofd. Fragmenten worden 
verwijderd die er niet toe doen of die te persoonlijk 
zijn. Daarmee verandert de tekst en is hij niet 
langer strikt persoonlijk. De verteller valt  
niet langer met de persoon van de schrijver  
samen.

Verwar dus nooit de persoon van de schrijver met 
de verteller van een boek. Die wetenschap kan je 
behoeden voor al te snelle conclusies omtrent het 
privéleven van andere schrijvers. En het biedt ook 
jou als schrijver bescherming tegen al te snelle 
conclusies over je persoonlijke leven.
 
Tonio Als schrijver geef je altijd maar een  
stukje van jezelf prijs. Zelfs in het geval van  
Tonio. In deze roman schrijft A.F.Th. van de 
Heijden over het leven en de plotselinge dood 
van zijn enige zoon Tonio. Het boek is strikt 
autobiografisch te noemen. Geen detail lijkt 
veranderd of verzwegen.

Toch zou het een vergissing zijn om de vader  
uit de roman te verwarren met de persoon  
van de schrijver. Alles in het relaas blijft 
geschreven met de lezer in het achterhoofd.  
Wat er in dat kader meer nadruk krijgt, anders 
wordt ingekleurd of onvermeld blijft, weet alleen 
de schrijver. Het verhaal in zijn roman kan  
nooit helemaal samenvallen met zijn persoonlijk 
leven. Ook al is die illusie nog zo overtuigend.
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PERSOONSVORM EN PERSPECTIEF
Om het nog wat ingewikkelder te maken, het 
perspectief dat je kiest, heeft invloed op de 
persoonsvorm waarin je schrijft, maar bepaalt  
die niet uitsluitend. Of je je verhaal in de  
zij-vorm, de hij-vorm, de wij-vorm of de ik-vorm 
schrijft, staat voor een deel los van het gekozen 
perspectief. 

Je kunt je verhaal vanuit het hoofdpersonage zowel 
in de ik-vorm als in de derde persoon schrijven. De 
ik-vorm lijkt voor de hand te liggen als het verhaal 
wordt verteld vanuit het perspectief van het 
hoofdpersonage. Vaak wordt het standpunt van het 
hoofdpersonage in de hij- of zij-vorm verteld. In 
dat geval is er sprake van een onzichtbare verteller 
die volledig samenvalt met het hoofdpersonage. 
Hij loopt, hij denkt, voelt en ervaart mee met 
het hoofdpersonage en kent al zijn verlangens en 
redenen.

Het dikke schrift Het dikke schrift van Ágota 
Kristóf is geschreven in de wij-vorm. Het 
hoofdpersonage is een tweeling en die tweeling 
is tevens de verteller. Hun ervaringen worden 
strikt vanuit hun beleving weergegeven. Het zijn 
de gebeurtenissen uit een harde overlevingsstrijd, 
maar in zijn crue en terloopse weergave kinderlijk 
en hard.
Als lezer weet je niets over hun afkomst of eerdere 
ervaringen, maar door de toon kun je er wel naar 
raden. Daarbij ontstaat er nooit een onderscheid 
tussen de tweeling. Het is alsof je zit te luisteren 
naar een tweekoppig emotieloos wezen.
Het effect daarvan is vervreemdend en tamelijk 
onrustbarend:

… Het is zondag. Wij vangen een kip en snijden 
hem de keel af zoals wij Grootmoeder hebben 
zien doen. Wij brengen de kip naar de keuken en 
wij zeggen:
 ‘Hij moet worden klaargemaakt, 
Grootmoeder.’ 
Zij begint te schreeuwen:
 ‘Wie heeft jullie dat toegestaan? Jullie hebben 
het recht niet! Ik ben hier de baas, stelletje 
Kakkebroeken! Ik maak hem niet klaar. Ik 
crepeer liever!’
Wij zeggen:

 ‘Dat maakt niet uit. Wij maken hem zelf 
klaar.’
Uit: Het dikke schrift van Ágota Kristóf

Verschillende soorten perspectief Er zijn 
verschillende soorten perspectief en elke soort kan 
gekenmerkt worden door drie aspecten:
1. Het aantal standpunten dat de verteller inneemt 

binnen één verhaal
2. De positie die de verteller inneemt ten opzichte 

van zijn personages
3. De mate waarin de verteller een eigen identiteit 

aanneemt.

Door wisselende combinaties van deze drie 
kenmerken ontstaan verschillende soorten 
perspectief en daaruit vloeien verschillende 
soorten vertellers voort.

AANTAL STANDPUNTEN DAT 
DE VERTELLER INNEEMT BINNEN 
ÉÉN VERHAAL

ENKELVOUDIG PERSPECTIEF
Zoals we zagen, kan een verteller één of meer 
vertelposities innemen in een roman. Als de 
verteller het hele verhaal vanuit één personage 
vertelt, spreken we van enkelvoudig perspectief. 
Bij enkelvoudig perspectief is er geen ontsnappen 
aan de blik en de beleving van het hoofdpersonage. 
Als lezer zit je als het ware gevangen in het hoofd 
en de gevoelens van dat ene personage.

Hiervoor zagen we het voorbeeld van Het dikke 
schrift van Ágota Kristóf. Maar ook Kamer van 
Emma Donoghue is een mooi voorbeeld van een 
dergelijk beklemmend enkelvoudig perspectief.
De verteller zit in een jongetje van vijf jaar dat 
weinig begrijpt van wat er gebeurt. Als volwassen 
lezer lees je ‘over zijn hoofd heen’ en ga je zien wat 
er feitelijk aan de hand is:

…Vandaag ben ik vijf. Ik was vier toen ik 
gisteravond ging slapen in Kast, maar als 
ik wakker word in Bed in het donker ben ik 
veranderd in vijf, abracadabra. Eerst was ik drie, 
toen twee, toen een, toen nul. ‘Ben ik ook min 
geweest?’
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 ‘Hmm?’ Mam doet een grote trek.
 ‘Boven in de hemel? Was ik toen min een, min 
twee, min drie…’
 ‘Neuh, het tellen begon pas toen je omlaag 
kwam zoeven.’
 ‘Door Dakraam heen. Jij was helemaal 
verdrietig tot ik ineens in je buik kwam.’
 ‘Precies.’ Mam buigt zich uit Bed om Lamp 
aan te doen, hij laat alles licht worden wooeeei.
Ik doe net op tijd mijn ogen dicht, dan doe ik er 
eentje een stukje open, dan allebei.
 ‘Ik huilde tot ik geen tranen meer overhad,’ 
zegt ze. ’Ik lag hier alleen maar de seconden af te 
tellen.’
 ‘Hoeveel seconden?’ vraag ik.
 ‘Een heleboel miljoen.’…
Uit: Kamer van Emma Donoghue

MEERVOUDIG OF WISSELEND 
PERSPECTIEF
Bij meervoudig of wisselend perspectief kruipt 
de verteller in huid en hoofd van meerdere 
personages. Hij vertelt dezelfde geschiedenis, 
maar vanuit verschillende belevingen en springt 
per teksteenheid (per alinea of hoofdstuk) heen 
en weer van personage naar personage. Op die 
manier kunnen verschillende personages hun 
licht werpen op dezelfde gebeurtenis en kun je 
als schrijver tegenstrijdigheid creëren. Zoals we 
gezien hebben in Stap 8: spanning aanbrengen 
levert tegenstrijdigheid vragen op en daarmee heb 
je een prachtig werktuig in handen om spanning 
in je verhaal aan te brengen.

In Huwelijk van Jeffrey Eugenides wordt over 
de driehoeksverhouding verteld tussen drie 
studenten. Per hoofdstuk komt het perspectief van 
een van hen aan bod. Het levert een diep inzicht 
op in elk van de drie personages en in het waarom 
van wat ze doen en waarom de huwelijksplot zich 
ontwikkelt zoals het gaat.

Een ouder boek is De grap van Milan Kundera. 
Door de ogen van de verschillende personages 
kom je achter de ware toedracht van een grap 
die uitloopt op de uitsluiting en vervolging van 
het hoofdpersonage onder het communistisch 
bewind in het voormalige Tsjecho-Slowakije. De 

verborgen rollen en geheimen van de verschillende 
personages komen op die manier aan het licht 
en daarmee het effect van een regime, waardoor 
mensen hun ware gedachten niet prijs kunnen 
geven.

Laat de grote wereld draaien Laat de grote 
wereld draaien van Colum McCann is geschreven 
vanuit wisselend perspectief. Per hoofdstuk krijg je 
het verhaal te horen van een ander personage. De 
personages raken allemaal met elkaar verbonden. 
Soms door toevallige gebeurtenissen. Maar 
allemaal door het feit dat ze getuige zijn geweest 
van een historische gebeurtenis: een man loopt 
over een koord dat hij tussen de twee torens van 
de World Trade Centre gespannen heeft. Deze 
koorddanser, Petit Pierre, is niet de verteller, maar 
vanuit zijn hoge positie op het koord fungeert 
hij wel als een soort bindende factor voor de 
verschillende personages met hun verhalen die 
elkaar hier en daar raken en zelfs van richting 
doen veranderen. Het geheel van die verhalen 
levert een dwarsdoorsnede op van de stad New 
York.

Wolkenatlas Wolkenatlas lijkt in eerste instantie 
een bundel losse verhalen. Maar langzaamaan 
merk je als lezer dat de verhalen wel degelijk 
met elkaar verbonden zijn. Als je het boek uit 
hebt, begin je te begrijpen dat je de opkomst en 
ondergang van een beschaving hebt meegemaakt 
vanuit een perspectief dat je alle hoeken van die 
beschaving heeft laten zien. Het perspectief wisselt 
per hoofdstuk. Daarnaast veranderen ook de 
vorm en de stijl waarin het verhaal geschreven is. 
Er zijn ik-vertellingen en vertellingen in de derde 
persoon, in de vorm van brieven en interviews en 
er is zelfs een opgetekende mondelinge vertelling 
van een overlevende in de fictieve spreektaal van 
die verloren gegane beschaving.

PARAPLUPERSPECTIEF
Bij een parapluperspectief krijgt de verteller haast 
magische kwaliteiten. Niet alleen kijkt hij in de 
hoofden en harten van verschillende personages. 
Hij kan van het ene op het andere moment 
in het verhaal grote afstanden overbruggen. 
Zowel in afstand als in tijd. Hij heeft iets van 
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een roofvogel. Hij vliegt op grote hoogte over 
de gebeurtenissen heen en kan inzoomen tot 
in de intiemste gevoelens en gedachten van 
een enkel personage. Hij kan teruggaan in de 
geschiedenis en vooruit in de toekomst kijken. 
Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García 
Márquez is het schoolvoorbeeld van een roman in 
parapluperspectief.

DE POSITIE DIE DE VERTELLER  
INNEEMT TEN OPZICHTE VAN ZIJN 
PERSONAGES
Als schrijver (en als lezer) leef je je in het 
verhaal van het hoofdpersonage in. Dat kan 
op verschillende manieren en in verschillende 
mate van nabijheid. Zoals we eerder zagen, kun 
je helemaal in de huid van je hoofdpersonage 
kruipen en alles enkel weergeven vanuit zijn 
beleving en gedachten. Het andere uiterste is dat 
je als een soort satelliet boven alle personages 
en gebeurtenissen hangt en de grote verbanden 
kunt overzien. In de nabijheid van de verteller 
tot zijn personage geven we hier voor het gemak 
slechts drie gradaties aan (er zijn ongetwijfeld 
tussenvormen te bedenken).

VAN BINNENUIT 
Als je verteller volledig samenvalt met je 
personage, dan heb je niet in de gaten dat er een 
verteller is. Het verhaal lijkt zichzelf te vertellen. 
Het merendeel van de moderne romans is op deze 
manier geschreven. Als lezer waan je je in de huid 
van het personage. Je maakt zijn gedachten en 
gevoelens mee en je vergeet dat er een verteller is. 
Deze verteller noemen we ook wel de verborgen  
of de personale verteller. We komen hier later  
nog op terug.

VAN BUITENAF
Een verteller kan ook iets meer afstand innemen 
tot zijn personage. Een voorbeeld hebben we 
eerder gezien bij het verhaal van Vincent Mahieu. 
De verteller zit niet alleen in het personage. Hij 
kan hem ook van een afstand gadeslaan. Hij kan 
zowel de binnenwereld als het uiterlijk voorkomen 
van zijn personage laten zien. Zijn blikveld is iets 

wijder dan dat van de personale verteller. Hij heeft 
de ruimte om zijn eigen meningen te ventileren en 
krijgt daardoor meer eigen aanwezigheid.

VAN BUITEN HET VERHAAL
Er zijn ook vertellers die als het ware door een 
groothoeklens naar de gebeurtenissen kijken. 
Ze staan op grotere afstand van alles wat er 
gebeurt. Daardoor kunnen ze een breder beeld 
scheppen van de wereld in het verhaal, een beeld 
dat meerdere personages omvat en meer van de 
omgeving kan laten zien waarin ze leven.

Hierdoor ontstaat ook de indruk van een grotere 
neutraliteit. Omdat de verteller zijn aandacht over 
meer personages verdeelt, staat hij op minder 
intieme voet met dat ene personage, maar is 
hij in staat het geheel van een gemeenschap te 
overzien. Het is de verteller dan meer te doen om 
de interactie tussen de personages. De sociaal 
bewogen romans van John Steinbeck, zoals 
Druiven der gramschap, zijn daar duidelijke 
voorbeelden van.

POINT OF ATTACK
Niet alleen de afstand in de ruimte is bepalend 
voor je verhaal. Ook de plaats in de tijd van 
waaruit het verhaal verteld wordt, maakt een 
groot verschil voor het verhaal dat je wilt vertellen. 
Want wanneer steekt je verteller van wal? Vertelt 
hij iets dat het hoofdpersonage in zijn jeugd 
heeft meegemaakt en waar hij als oude man op 
terugblikt? Of vertelt hij het verhaal, terwijl de 
gebeurtenissen zich voltrekken?

En welk moment vertelt hij als eerste? Begint hij 
bij de afloop van het verhaal? Of op een moment 
dat er nog geen vuiltje aan de lucht is? Of begint 
hij ergens middenin, zodat er twee spanningslijnen 
ontstaan: hoe de huidige situatie is ontstaan en hoe 
het af moet lopen.

Het standpunt in de tijd ten opzichte van het 
verhaal heet het point of attack. Het is het  
moment in het verhaal waarop de verteller begint 
te vertellen. Het point of attack hangt nauw samen 
met het perspectief wat je als schrijver kiest.  
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Het jeugdboek Alleen op de wereld van Hector 
Malot wordt door het hoofdpersonage verteld, 
maar pas als hij oud is en terugkijkt op zijn  
jeugd.

DE MATE WAARIN DE VERTELLER EEN 
EIGEN IDENTITEIT AANNEEMT
Of de verteller een eigen aanwezigheid krijgt in 
het verhaal of niet, vloeit min of meer voort uit de 
vorige twee aspecten. Het is een direct gevolg van 
de afstand die hij heeft tot zijn personage(s) en het 
aantal personages die hij verwoordt.

Zolang hij volledig samenvalt met zijn 
personage(s), is hij niet te onderscheiden van 
de personages wiens gedachten en gevoelens hij 
verwoordt. Hij heeft hij geen eigen mening of stem 
en dus en geen eigen rol of identiteit. Maar zodra 
de verteller een stapje terugdoet van zijn personage 
en een soort onderonsje met de lezer voert, splitst 
de verteller zich af en krijgt hij een positie in het 
verhaal. Als het ware achter de rug om van zijn 
personage, verwoordt hij eigen gedachten, eigen 
vermoedens en eigen meningen. 

De donkere kamer van Damokles Heel 
spannend wordt het als de verteller zich pas 
aan het eind van het verhaal tot een eigen 
persoonlijkheid ontpopt. Heel lang blijven ze 
samenvallen met het hoofdpersonage. Ze volgen 
hem op de voet, hebben toegang tot zijn diepste 
gedachten en gevoelens en als lezer neem je 
voetstoots aan dat je het verhaal enkel door 
de ogen van het hoofdpersonage beleeft. Maar 
dan ineens scheidt de verteller zich af van het 
hoofdpersonage en ontpopt hij zich tot de enge 
man die al die tijd naar het hoofdpersonage heeft 
staan gluren.

Iets dergelijks gebeurt in De donkere kamer van 
Damokles van W.F. Hermans. De verteller valt 
heel lang samen met de verlegen Henri Osewoudt, 
maar aan het eind splitst hij zich plotseling af en 
ontpopt zich tot een eigen identiteit. Wie hij is en 
welke rol hij in het verhaal heeft gespeeld, blijft een 
raadsel en vormt een soort apart onbeantwoord 
geheim van het boek.

EIGEN IDENTITEIT
In het volgende fragment is de verteller de 
beschermengel van het hoofdpersonage. Hij 
neemt letterlijk plaats op diens schouder en heeft 
daarmee niet alleen een eigen positie maar zelfs 
een aanwijsbare identiteit.

‘… Hij riep mij aan zonder het te weten en ik 
kwam - na zoveel jaren.
 Zijn bloed leek korrelig te zijn geworden van 
verdriet. Hij was in grote nood geraakt zonder 
dat ik het kon helpen, zonder dat ik hem kon 
helpen. Hij geloofde al lang niet meer in God en 
mij kende hij niet meer. Toch had ik hem al die 
jaren niet uit het oog verloren. Zijn hele leven 
niet. Ik was zijn beschermengel.
 Ik was de hele middag al in zijn nabijheid 
geweest.
 Eenzaam zat hij in zijn auto, als een 
springlading in een granaat.
 ‘Lieve hemel,’mompelde hij.
 Ik ging op zijn schouder zitten.
 Hij reed over een weg die van de kust 
landinwaarts voerde en hij had haast om niet te 
laat op de rechtszitting te komen…’
Uit: Herinneringen van een engelbewaarder van W.F. Hermans

VERSCHILLENDE SOORTEN VERTELLERS
Uit de bovengenoemde drie kenmerken van 
perspectief vloeien verschillende soorten  
vertellers voort. De belangrijkste zetten we hier  
op een rijtje:
1. De ik-verteller
2. De personale of onzichtbare verteller
3. De alwetende of auctoriale verteller.

1: DE IK-VERTELLER
De ik-verteller is hoofdpersonage en verteller 
tegelijk. Hij vertelt zijn eigen verhaal vanuit de 
ik-vorm. Veel ik-vertellingen nemen de vorm aan 
van een dagboek of brieven. Bekende voorbeelden 
zijn: Het dagboek van Bridget Jones, Het geheime 
dagboek van Adrian Mole et cetera.

Maar er zijn ook ik-vertellingen waar er verder 
geen speciale reden wordt gegeven voor het feit 
dat het hoofdpersonage verslag doet van zijn 
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belevenissen. De verbouwing van Saskia Noort is 
het verslag van het hoofdpersonage, volledig in de 
ik-vorm geschreven.

Philippe Claudel Soms doet de ik-verteller 
verslag op verzoek van een van de personages.  
In het volgende fragment is de ik-verteller  
tegelijk getuige en hoofdpersonage. Zijn  
afstand tot het verhaal verdwijnt naarmate  
hij ontdekt dat zijn eigen geschiedenis de kern 
vormt van de gebeurtenissen die hij moet 
beschrijven.

‘…Peiper hoorde me aan en vulde ondertussen 
zijn glas regelmatig bij. Ik had mijn hart gelucht. 
Ik had heel lang gepraat. Ik had bijna alles 
verteld. Behalve over de tekst die ik buiten het 
Verslag nog schrijf. Maar ik had mijn twijfels 
en mijn angsten geuit. Ik had verteld over het 
vreemde gevoel dat ik in een valstrik was gelopen 
en niet kon achterhalen wie hem had gespannen, 
wie het touw vasthield, waarom ze juist mij erin 
hadden laten lopen, en vooral: hoe ik me eruit 
zou kunnen redden.
Uit: Het verslag van Brodek van Philippe Claudel

De ik-getuige Soms heeft een ik-verteller  
geen cruciale ro l in de ontwikkeling van het 
verhaal, maar komt hij wel in de marges van  
het verhaal voor. Deze verteller wordt ook wel  
de ik-getuige of ‘I as a witness’ genoemd.

Het voordeel van een ik-getuige is dat hij  
enigszins betrokken is bij de gebeurtenissen,  
maar er zelf geen cruciale rol in speelt. Hij 
combineert een fascinatie of sympathie voor  
het hoofdpersonage met de relatieve objectiviteit 
van de buitenstaander. En hij heeft een eigen 
identiteit binnen het kader van het verhaal. 
Hierdoor kan hij de gebeurtenissen van een 
afstandje beschrijven en hij heeft tegelijkertijd  
de ruimte om zijn eigen ideeën en gevoelens  
van binnenuit weer te geven. We zagen al  
eerder een voorbeeld van de ik-getuige in  
Sophies keuze van William Styron. Een ander, 
klassiek voorbeeld is Woeste hoogten van Emily  
Brontë. 

Woeste hoogte De verteller in Woeste hoogten 
is de buurman die het verhaal vertelt over een 
vrouw die ooit in het huis naast het zijne woonde 
en wier geest, naar men zegt, nog altijd ronddoolt 
op de heide. Het achterliggende verhaal is een 
ingewikkelde geschiedenis, dus de verteller moet 
af en toe afstand nemen om de lezer heen en weer 
te loodsen door de tijd. Hij heeft het voordeel van 
de afstand en is toch voldoende bij het verhaal 
betrokken om het extra spannend te maken. Want 
het verhaal van de vrouw is nog niet ten einde:

‘…Ik trok de paneeldeurtjes aan de zijkant open, 
stapte erin met mijn kaars, trok ze weer dicht 
en voelde me veilig voor de waakzaamheid van 
Heathcliff en de anderen.
In een hoek van de vensterbank, waarop ik mijn 
kaars neerzette, lag een stapeltje schimmelige 
boeken; en in de verf waren woorden gekrast. 
Het geschrevene was echter slechts een naam die 
in allerlei letters, groot en klein, herhaald werd 
– Catherine Earnshaw, hier en daar afgewisseld 
met Catherine Heathcliff, dan weer Catherine 
Linton…’
Uit: Woeste hoogten van Emily Brontë

2: DE PERSONALE OF ONZICHTBARE 
VERTELLER
Tegenwoordig komt in veel romans de personale 
of onzichtbare verteller voor. Deze verteller vloeit 
volledig samen met zijn personage en blijft daardoor 
onzichtbaar. Het lijkt of het verhaal zichzelf vertelt 
en soms vergeet de lezer zelfs dat het hier om een 
verhaal gaat dat door iemand wordt verteld en door 
de schrijver werd opgeschreven. 

Daarmee verdwijnt ook het onderscheid tussen 
de gedachten van het hoofdpersonage en de 
observaties van de verteller. Een innerlijke 
monoloog wordt zo tegelijk de spreekbuis voor de 
schrijver en het personage. Gedachten gaan bijna 
onmerkbaar over in handelingen:

‘… Drie of vier uur, langer slapen lukt niet. Hoe 
moe Nathalie ook is, bij het minste geluid schrikt 
ze wakker, om vervolgens weer een uur wakker te 
liggen. Ze heeft wel eens gehoord dat als mensen 



Het juiste perspectief

de dood in de ogen zien, ze hun leven in een 
reeks beelden aan zich voorbij zien trekken. Dat 
gevoel heeft ze die nacht, als de slaap haar in een 
verwarrende maalstroom van gebeurtenissen 
meezuigt, waarna ze zichzelf, na een abrupt 
ontwaken, gedesoriënteerd terugvindt in een 
vreemd bed.
 Nathalie kijkt opzij. Naast haar ligt Robbie in 
diepe rust…’
Uit: Op klaarlichte dag van Simone van der Vlugt

3: DE ALWETENDE OF AUCTORIALE 
VERTELLER 
De alwetende of auctoriale verteller kan in de 
hoofden en harten kijken van elk personage in 
het verhaal. Hij weet alles van wat iedereen in het 
verhaal denkt, voelt en ervaart. Maar zelf speelt hij 
geen rol in het verhaal.
Ook maakt de alwetende (of auctoriale) verteller 
zich af en toe los van het verhaal voor een 
onderonsje met de lezer. Hij doet dat als het ware 
achter de rug van de personages om. Hij is een 
soort commentaarstem die de lezer door het 
verhaal heen loodst en (morele) kanttekeningen 
plaatst bij het verhaal.
Je komt deze verteller veel tegen in romans uit 
de negentiende eeuw. De moderne psychologie 
had toen nog geen intrede gedaan in de literatuur 
en het innerlijk van de mens kon alleen aan bod 
komen in de vorm van beschrijvingen van de 
natuur. Of in de bespiegelingen van de verteller. 
Het gevaar van een auctoriale verteller is dat hij 
makkelijk te uitleggerig of te belerend wordt en 
dat zijn commentaar de vaart en de spanning uit je 
verhaal haalt. Met de uitvinding van de innerlijke 
monoloog door Virginia Woolf en James Joyce 
kwam er een einde aan de populariteit van de 
auctoriale verteller.
De beschermengel uit het eerdere voorbeeld van 
W.F. Hermans heeft alle eigenschappen van een 
auctoriale verteller en bovendien speelt hij zijn 
eigen rol in het verhaal.

Italo Calvino Italo Calvino gebruikt de 
auctoriale verteller wel op een heel eigen manier. 
Hij interrumpeert zijn verhalen herhaaldelijk en 
soms langdurig. Daarmee verstoort hij de illusie 

dat het verhaal de werkelijkheid is. De verteller  
zelf stapt op het toneel en stuurt de acteurs 
weg om met het publiek aan het filosoferen te 
slaan, soms over thema’s die maar zijdelings met 
het verhaal te maken hebben, maar alles met 
literatuur:

‘… Je staat op het punt in “Als op een winternacht 
een reiziger” te beginnen, de nieuwe roman van 
Italo Calvino. Ontspan je. Concentreer je. Zet 
iedere andere gedachte uit je hoofd. Laat de 
wereld om je heen vervagen tot in het onbestemde. 
Je kunt de deur maar beter dichtdoen; daarachter 
staat altijd de televisie aan. Zeg maar tegen de 
anderen: ”Nee, ik wil geen televisie kijken!” Praat 
harder als ze je niet horen: “Ik zit te lezen! Ik wil 
niet gestoord worden!” Misschien hebben ze je 
niet gehoord, met al dat lawaai; zeg het harder, 
schreeuw: “Ik begin net in de nieuwe roman van 
Italo Calvino!” Of, als je dat niet wilt zeg het dan 
niet; hopelijk laten ze je met rust…’
Uit: Als op een winternacht een reiziger van Italo Calvino

PERSPECTIEF KIEZEN
Het juiste perspectief kiezen en dat zorgvuldig 
volgen is essentieel om de werkelijkheid van een 
verhaal zo geloofwaardig mogelijk neer te zetten. 
Schrijven is immers, net als tekenen of schilderen, 
de kunst van het imiteren van de werkelijkheid 
zoals die zich voordoet aan de verschillende 
personages. Daarbij gaat het erom de illusie te 
bewaren dat je personages wezens zijn van vlees 
en bloed met levensechte ervaringen. De volgende 
tips helpen je bij het maken van de juiste keuze.

Vanuit een of meer personages? Veel 
beginnende schrijvers hebben de neiging een 
verhaal vanuit meerdere standpunten te willen 
schrijven. Immers zo kun je een veelheid van 
visies en waarheden laten zien. Maar in de meeste 
gevallen krijgt je verhaal meer vlees op de botten 
als je je beperkt tot het perspectief van één 
personage. Ook al besluit je in tweede instantie om 
er alsnog een tweede perspectief aan toe te voegen, 
dan heeft de keuze voor één perspectief je een 
heleboel extra focus opgeleverd. En een schat aan 
extra verhaalmateriaal. 
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Waarheid van wie? Bijna elk verhaal begint met 
nieuwsgierigheid naar hoe het zou zijn om in de 
schoenen van een ander te staan. Of je nu het 
verhaal van een beroemde ontdekkingsreiziger 
schrijft, of dat van een zwerver. Maar 
ogenschijnlijk objectieve gebeurtenissen krijgen 
vanuit een ander perspectief een andere betekenis 
en worden daardoor een ander verhaal.

Bij het kiezen van je perspectief moet je je 
realiseren wiens perspectief ‘de waarheid’ vertelt 
die jij als schrijver kwijt wilt aan de lezer. Zorg er 
daarbij voor dat je genoeg affiniteit hebt met dat 
perspectief. Dat hoeft niet te betekenen dat je alles 
hebt ervaren wat je personage ervaren heeft. En 
sterke sympathie of fascinatie voor je personage en 
zijn ervaringen kan voldoende zijn om je genoeg 
met dat personage te vereenzelvigen voor de duur 
van een hele roman.

Welke verteller? Als je weet vanuit welk 
personage je de beleving over wilt brengen, dan 
volgt de keuze voor het soort verteller. Wil je een 
verteller die op de achtergrond blijft en helemaal 
opgaat in de beleving van je personage? Een 
verteller die opgesloten zit binnen de ervaring 
van je hoofdpersonage? Wil je een verteller 
die je hoofdpersonage meer van buitenaf kan 
beschouwen? Wil je een verteller die zelf ook een 
rol speelt in je verhaal? Of wil je een verteller die 
als een alwetende commentaarstem om alles heen 
kan zweven, al of niet met een eigen naam en 
identiteit binnen het kader van je verhaal?

Hoe dicht op je personages? Vraag je af hoe 
dicht je verteller op de huid van je personage moet 
zitten. Moet hij vooral in het hoofd zitten van je 
personage? Beschrijf je je personage vooral van 
binnenuit? Wat hij lichamelijk ervaart? Wat hij 
denkt?

Of mag hij zich op iets meer afstand houden, zodat 
je je personage ook van buitenaf kunt laten zien. In 
wat hij doet en in hoe hij beweegt. Hoe hij afsteekt 
tegen de witte muur terwijl de rook van zijn sigaret 
om zijn hoofd kringelt.

Of wil je een breder beeld scheppen en heb je 
een grotere afstand tot je verhaal nodig? Zodat 

je op dezelfde pagina kunt vertellen wat er met 
Annabelle in Lissabon gebeurt en gelijktijdig op de 
zolder van haar demente grootmoeder?
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Ga bovenstaande vertellers (ik-verteller, 
personale verteller, auctoriale verteller) een 
voor een na en kijk welke je aanspreekt voor 
jouw verhaal. Kies een tekstfragment dat bij  
die verteller staat. Imiteer dat tekstfragment 
met betrekking tot je verhaal en ‘schrijf ’ één 
pagina ‘los’ aan dit fragment (zie Stap 1: 
beginnen met schrijven voor uitleg over 
‘losschrijven’). Kijk wat dit je oplevert aan 
inzichten voor je verhaal. En voor de beste 
verteller voor je verhaal.

PERSPECTIEF DOORVOEREN
Tijdens het schrijven van de eerste versies voor  
je verhaal maak je snel fouten in perspectief.  
Dat is niet erg voor een eerste versie, want al 
schrijvend en herschrijvend is er nog genoeg 
gelegenheid om je lens als het ware scherp 
te stellen. Maar in de eindversie moet elk 
perspectief zo helder en consequent mogelijk 
zijn doorgevoerd, anders verliest je verhaal zijn 
helderheid en zijn geloofwaardigheid voor de 
lezer. Zoals een twaalfjarige schrijfleerling van mij 
opmerkte: “Bij sommige boeken is dat heel irritant. 
Het is alsof je naar een film kijkt en er vlekken op 
de film zitten.” 

Consequent doorvoeren Als je een tafereel eerst 
door de ogen van je personage presenteert en 
vervolgens dingen beschrijft die hij of zij niet zo 
gezien of gedachten die hij niet zo ervaren kan 
hebben, dan vervaagt je personage en het beeld 
dat je probeert te schilderen. Daarmee verlies je 
onmiddellijk de greep op je lezer.

Beschrijf je bijvoorbeeld de wereld door de 
ogen van een eenjarig kind, dan kun je niet 
beschrijven wat er op het tafelblad ligt. Tenzij 
het – met veel moeite − op een stoel geklommen 
is. Als je eenmaal gekozen hebt voor een bepaald 



Het juiste perspectief

perspectief, dan moet je dat zo consequent 
mogelijk doorvoeren. Dat geldt zowel voor het 
fysisch als het psychologisch perspectief.

VEELVOORKOMENDE FOUTEN IN FYSISCH 
PERSPECTIEF
We hadden het aan het begin over fysisch 
perspectief, oftewel de lichamelijke positie die je 
verteller inneemt ten opzichte van je personage. Je 
kunt het fysisch perspectief het beste vergelijken 
met het camerastandpunt in een filmscène. Vanaf 
de eerste alinea van je verhaal moet meteen 
duidelijk zijn waar je verteller zich in de ruimte 
bevindt ten opzichte van de personages en het 
tafereel dat hij bekijkt.

Vraag jezelf bij elke nieuwe alinea af vanuit welke 
positie je verteller naar je personages kijkt. Is hij 
gewisseld van positie? En is dat logisch? En heb je 
die overgang duidelijk gemaakt voor de lezer?

Van binnenuit of buitenaf? Kijkt je verteller 
van binnenuit je personage? Kruipt de verteller 
helemaal in zijn huid en neemt hij vanuit zijn 
hoofd en lijf de omringende wereld waar? Of kijkt 
hij van buitenaf naar je personage? Volgt hij hem 
van een afstand, toekijkend naar wat hij doet  
of laat?

Van binnenuit de heldin van je verhaal kun je 
niet vertellen hoe ze eruit ziet, terwijl ze over de 
flipperkast leunt en een sigaret opsteekt. Je zult 
dan eerder haar gedachten weergeven en haar 
uitzicht op de bar met de man waar ze haar oog op 
heeft laten vallen. Tenzij ze daarna naar de wc gaat 
en in de spiegel kijkt. 

Wees je dus bewust of je je personage van 
binnenuit of van buitenaf beschrijft en wat er 
vanuit dat standpunt zichtbaar is. Wees daar vanaf 
het begin helder in. En consequent. 

Vanuit wiens ogen? Tijdens het schrijven van je 
eerste versies schiet je nog heel makkelijk heen en 
weer tussen de gedachten van het ene personage 
en het andere personage. Maar voor de lezer 
ben je dan moeilijk te volgen. Beschrijf je een 
echtelijke ruzie bijvoorbeeld vanuit de beleving 

van de vrouw, dan kun je niet ineens vanuit de 
beleving van haar man gaan schrijven, tenzij je die 
overgang duidelijk maakt.

Als je je gekozen perspectief consequent doorvoert 
en helder bent over de positie en de bewegingen 
van je verteller, bied je je lezer het meeste houvast. 
En de ruimste gelegenheid om zich in de scène te 
verplaatsen. 

VEELVOORKOMENDE FOUTEN IN 
PSYCHOLOGISCH PERSPECTIEF
Ook in psychologisch opzicht moet je 
geloofwaardig blijven. Realiseer je de 
mogelijkheden en beperkingen van degene vanuit 
wiens beleving je verteller het verhaal overbrengt. 
Je moet trouw blijven aan wat je personage kan 
weten en zien. De gevoelens en meningen en de 
manier waarop je personage het verhaal beleeft 
en verwoordt moeten overeenstemmen met zijn 
leeftijd, zijn persoonlijkheid en zijn tijd en die  
mag niet ineens veranderen. Tenzij dat logisch 
is in het verband van je verhaal. Iemand die 
woedend de kamer uitloopt, veegt geen stofje van 
het dressoir in de gang. Hij zal er eerder een schop 
tegen geven.

Een ongeletterd kamermeisje is door haar 
positie in het huishouden misschien de perfecte 
getuige van de avontuurtjes van haar meesteres. 
Maar het ligt niet voor de hand dat ze er 
een uitgebreid dagboek of briefwisseling op 
nahoudt. En haar taalgebruik getuigt misschien 
van grote intelligentie, maar ook van een 
gebrek aan scholing. Tenzij ze een bijzondere 
voorgeschiedenis heeft.

Kun je schrijven in een dergelijke stijl en houd je 
dat een boek lang vol? 
 
Geef niet alleen gedachten weer In veel romans 
wordt vooral aandacht besteed aan de gedachten 
van een personage en aan wat hij ziet. De geluiden 
die hij hoort komen in mindere mate aan bod. 
Maar wat hij voelt, wat hij proeft en ruikt komt 
er meestal maar karig van af. Terwijl mensen, en 
personages, voor het overgrote deel bestaan uit 
zintuiglijke gewaarwordingen en gevoelens.



Stap 9

Leer jezelf daarom vanaf nu aan om aandacht 
aan de verschillende zintuigen te besteden. Je 
personage wordt er veel levensechter door en je 
roman zoveel rijker, omdat je je lezer niet alleen 
met zijn denken bij je verhaal betrekt, maar met 
huid en haar.

Kruip dus niet alleen in de gedachten van je 
personage. Vraag jezelf af: welke zintuiglijke 
ervaringen heeft  je personage? Wat hoort hij? Wat 
proeft  en ruikt hij? Wat voelt hij in zijn lijf en op 
zijn huid?

Nog meer inspiratie en schrijft ips krijg je via 
de audio-schrijft raining van Stap 9: het juiste 
perspectief. Deze vind je op de USB-stick. Het 
mp3-bestand kun je beluisteren via je computer en 
iedere mp3-speler. Tip: beluister de schrijft raining 
voordat je aan de schrijfopdrachten begint.

De schrijfopdrachten van Stap 9 vind je in het 
werkboek vanaf pagina 175.

Veel plezier met het schrijven van jouw boek!

Notities 




