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Gebruik, verspreiding en verantwoording: 
 
Dit boek mag zonder kosten of restricties: 
 Naar eigen inzicht en via alle mogelijke middelen gekopieerd en 

verspreid worden naar iedereen die daar belangstelling in heeft 
 Gebruikt worden als materiaal voor workshops en lessen 
 Uitgeprint worden op papier  
 
Dit boek (en het materiaal in dit boek) is gratis door mij (de samensteller) 
ter beschikking gesteld voor jou (de lezer en gebruiker) en niet bestemd 
voor verkoop door derden. 
Licentie: Creative Commons Naamsvermelding / Gelijk Delen. 
 
De meeste bronnen van de gebruikte tekst zijn artikelen van Wikipedia, met 
uitzondering van de inleiding, het hoofdstuk Redigeren en Keuze van 
vertelstem. Deze informatie kon niet op Wikipedia gevonden worden en is 
van eigen hand. 
 
Engels 
In een aantal gevallen is de Nederlandse tekst te kort of non-specifiek en heb 
ik gekozen voor de Engelse variant.  
 
Mag dat zomaar met Wikipedia artikelen? 
Ja. WikiPedia gebruikt de Creative Commons Naamsvermelding / Gelijk 
Delen. Dit houdt in dat het is toegestaan om: 

Het werk te delen  
Het werk te bewerken  

Onder de volgende voorwaarden: 
Naamsvermelding (in dit geval: Wikipedia) 
Gelijk Delen (verspreid onder dezelfde licentie als Wikipedia) 

Link naar de licentie: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl 
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INLEIDING 
 
Een warme maaltijd bestaat uit een voorgerecht, het 
hoofdgerecht en een nagerecht. Het hoofdgerecht bestaat uit 
groenten, aardappelen en vlees of vis. 
Woensdag is gehaktdag. 
In Nederland. 
In de meeste traditionele gezinnen. 
In 1985. 
 
Het dogma 
Over schrijven bestaan veel aannames, die soms worden 
doorgevoerd tot een dogma.  
Een dogma is echter geen ‘waarheid’, maar bestaat vaak uit 
historische aannames en keuzes die we op een gegeven moment 
als onwrikbare waarheden gaan zien.  
 
De regels van het schrijven 
Een verhaal kan een afgerond geheel vormen. Een verhaal kan 
een begin, midden en einde hebben. Een verhaal kan een lineair 
en begrijpelijk verloop hebben. 
 
Het hoeft echter niet. In het stuk Literaire stromingen onder 
Kritiek en verhaalanalyse zal je voldoende andere opties vinden 
om je verhaal vorm te geven. In Verhaalstructuur en 
Verhaalopbouw vind je de instrumenten, structuren en theorieen 
die anderen gebruiken.  
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Jouw eigen identiteit en je eigen stem 
In mijn optiek draait het bij het schrijven om het laten horen en 
het verder ontwikkelen van je eigen stem. Die eigen stem kan 
van alles zijn: van een perfecte imitatie van die van anderen tot 
een geheel eigen en onverwacht en zelfs ‘lelijk’ geluid dat veel 
mensen in eerste instantie mogelijk zal afschrikken. 
Wat volgens mij voorop staat is dat jij doet wat het beste past bij 
je eigen opvattingen, je eigen gevoel en je persoonlijke 
overtuigingen met betrekking tot het schrijven en het vertellen 
van jouw verhalen. 
 
Je publiek 
Vervolgens is daar je publiek. 
 

Voor wie schrijf je? 
Waarom?  
Wat begrijpt en verwacht dat publiek? (Van jou en volgens 
jou?) 
Kun je daar aan voldoen? 
Wil je daar aan voldoen? 
Hoe ga je daar aan voldoen? 

 
Dit publiek bepaalt voor een belanrijk deel je keuzes van 
structuur, stijl, onderwerpen en de concrete vormgeving van je 
verhaal. AIDA-S helpt om dat publiek centraal te stellen.  
 
Je verhaal 
Wordt het een thriller, een literair werk, lineair, fragmentarisch 
of non-lineair? Een mix van stijlen? Heeft het een afgerond 
einde? Geen einde? Een open einde? Ga je helemaal postmodern 
of volg je de klassieke lijnen zoals die ooit door Aristoteles zijn 
opgeschreven? 
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De keuze 
Er zijn zoveel stromingen en vertelvormen dat ‘goed’ en ‘fout’ 
nauwelijks bestaat. ‘Leesbaar’ en ‘genietbaar’ komen dichter bij 
een geldig waardeoordeel over de mogelijke kwaliteit van een 
verhaal, maar ook dat is beperkt. 
 
“Maar is het goed?” 
Een fragmentarisch verhaal vanuit een onbetrouwbare 
hoofdpersoon die geen besef heeft van plaats en tijd is 
waarschijnlijk onleesbaar en ongenietbaar voor de meeste lezers 
en de beoordeling verschuift bij de literaire analyse dan ook 
naar “mogelijke doelstelling van de schrijver” en “of de schrijver 
daar in geslaagd is”. 
 
Kritiek en verhaalanalyse geeft je een overzicht van de literaire 
stromingen uit het verleden en van de instrumenten en 
basisvragen waarmee je je eigen werk en dat van anderen kunt 
ontleden en analyseren.  
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Doelstelling van deze Draagbare 
 
Toegang tot kennis 
Er is veel geschreven over schrijven, maar het is niet altijd 
eenvoudig om die informatie te vinden of verzamelen. 
Deze Draagbare is een begin. 
 
Beginpunt en naslagwerk, kennis van zaken 
Het is onmogelijk tot een compleet werk te komen. Deze 
Draagbare Wikipedia is voornamelijk bedoeld als naslagwerk, 
om een zo breed mogelijke blik te bieden op schrijven, taal, stijl, 
verhaal, verhaalvormen en kan dienen als een beginpunt van je 
eigen onderzoek om tot een betere kennis van zaken te komen 
met betrekking tot je eigen schrijven.  
 
Trefwoorden in bold 
Ik ben zo vrij geweest bepaalde trefwoorden in bold te zetten. 
Dit is mogelijk voor sommige lezers zwaar irritant, maar helpt 
om snel bepaalde onderdelen terug te vinden in een anders 
behoorlijk ondoorzichtige klont tekst. 
 

Delen en onderwerpen 
Vooralsnog zijn de volgende delen met de volgende 
onderwerpen gepland: 
 
1: Verhaal (dit e-boek) 
2: Taal en stijl 
3: Personages  
4: Wereld 
 
Elk deel telt ongeveer 700 tot 800 bladzijden. 
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LITERAIRE STROMINGEN 
   
Inleiding 
In de Arestoteliaanse verhaalstructuur (begin, midden, einde, 
met een specifieke opbouw waarin onder andere conflict en 
resolutie als essentiele onderdelen worden gezien) wordt, zoals 
elders aangegeven, uitgegaan van een helder (eind)product. 
 
Dit product moet een publiek vastpakken, vasthouden en de 
zaal doen verlaten met een tevreden gevoel en een honger 
naar meer. Een voorstelling (waarvoor de ‘Poetica’ is 
uitgewerkt) dat niet bevredigt leidt tot teruglopende verkopen. 
Een reeks van voorstellingen die niet bevredigen leidt 
uiteindelijk tot het failissement van de toneelgroep en het 
theater. 
 
Stromingen als het postmodernisme hadden verschillende 
redenen om elk van deze conventies los te laten. Een daarvan 
had te maken met de beperkingen van deze modellen. Wat als 
die ‘beloning’ van een bevredigend einde niet voldoende is voor 
het artistieke product? Wat als je een ander doel voor ogen hebt 
dan ‘beloning’? Bijvoorbeeld: ‘vervreemding’, ‘verontwaardiging’ 
of ‘woede’. Wat als de formulematige opbouw en de daaruit 
voortkomende voorspelbaarheid een cliche wordt? Of de 
modellen waarin het verhaal zich ‘moet’ ontwikkelen aanvoeld 
als een keurslijf dat het hele verhaal in de weg zit?  
 
Een schrijver kan bewust breken met de Aristoteliaanse 
conventies om meer aandacht te geven aan andere aspecten van 
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het verhaal en zichzelf, bijvoorbeeld, zonder de ‘beperkingen’ 
van begin, midden, einde en de lezersverwachting in een hele 
nieuwe richting dieper en verder te ontwikkelen. Het is daarbij 
de keuze van de schrijver om uiteindelijk wel of niet terug te 
keren naar (een deel van) die Arestoteliaanse basis. 
 
Vooral commercieel gezien is de Arestoteliaanse basis, vanwege 
de heldere en beproefde structuur (beproefd via 
theatervoorstellingen en een live publiek), een veilige keuze en 
een veilig uitgangspunt. Verhalen zonder een bevredigend 
einde (‘de held wint’, ‘iedereen krijgt wat hij/zij verdient’) en 
zonder spanningsopbouw, plot twists en/of climax scoren in de 
meeste gevallen lager in de waardering van het ‘grote publiek’ 
dan verhalen waarin die elementen wel zijn verenigd.  
 
Op de volgende pagina’s vind je een aantal literaire stromingen 
waarin de basis juist wel of niet gevolgd wordt en waarin de 
artistieke uitgangspunten per stroming in Wikpedia artikelen 
kort uiteen worden gezet. 
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ROMANTIEK  
 
De romantiek was een stroming in de Westerse cultuur die zich 
aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw 
sterk deed gelden in de kunst en het intellectuele leven van met 
name Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar ook 
Nederland. 
In de romantiek werd, in reactie op de Verlichting, de 
subjectieve ervaring als uitgangspunt genomen. Hierdoor 
kwamen introspectie, intuïtie, emotie, spontaniteit en 
verbeelding centraal te staan. 
De naam romantiek is ontleend aan de middeleeuwse romances - 
verhalen waarin feilbare mensen de droom van volmaaktheid 
najagen. Aanvankelijk had het woord niet de misprijzende 
bijbetekenis die tegenwoordig aan een woord als sentimenteel 
kleeft. 
 
Kenmerken 
De bloeiperiode van de romantiek liep van ca. 1795 tot ca. 1848. 
Romantiek is niet zozeer te beschouwen als stijlperiode, maar 
eerder als geestesrichting, waaraan alle sociale klassen konden 
participeren: boeren, burgers, werklieden, maar ook vrouwen 
zoals de schrijfster en feministe Mary Wollstonecraft 
 
Tijdens de romantiek werd de overwaardering van de 
rationele zijde van de mens aangevallen. Men beschouwt het 
rationalisme van de 18e eeuw als een vernauwing van het 
bewustzijn. Romantici keerden zich tegen de koele 
onverschillige objectiviteit van rationalistische denkers en de 
wetenschap. Men verzet zich tegen de overheersing van 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_cultuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/18e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subjectiviteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksballade
http://nl.wikipedia.org/wiki/1795
http://nl.wikipedia.org/wiki/1848
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rationalisme
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wetenschap en technologie. Zo werd Isaac Newton wel eens 
bestempeld als de 'vleesgeworden duivel' door William Blake. 
Daartegenover stelde men het gevoel, de fantasie, de 
verbeelding, de intuïtie, het onderbewuste, het onverklaarbare 
en het raadselachtige. Deze intense emotionaliteit en verlangen 
naar het onverklaarbare en de fantasie leidde ook tot een grote 
hoeveelheid zelfmoorden. Dit wordt wel de Zwarte Romantiek 
genoemd. Goethe's Die Leiden des jungen Werthers, dat eindigt 
met de zelfmoord van de hoofdpersoon, is hiervan het beste 
voorbeeld. 
 
Romantici vonden zich niet in de vooruitgangsgedachte, maar 
waren bezorgd voor de toekomst en nostalgisch naar het 
verleden. Voor sommigen geldt de romantiek daarom als een 
laatste traditionele reactie tegen de vooruitgang. Tegenover de 
tijdloze rede van de verlichting stelt de romantiek het 
historische bewustzijn, de Zeitgeist: de wereld ontwikkelt zich 
niet volgens een goddelijk heilsplan waarvan de uitkomst 
vaststaat, maar door individuen met een onbekend einde. Deze 
opvatting leidde tot het concept De Geschiedenis. 
Geschiedschrijving werd hierdoor meer dan het noteren van 
gebeurtenissen. Er moest een verhaal worden ontdekt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Blake
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Die_Leiden_des_jungen_Werthers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vooruitgang
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdgeest
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CLASSICISME 
 
Het Classicisme is een literaire stroming in Frankrijk aan het 
eind van de 17e eeuw. Deze beweging is in Frankrijk zelf 
ontstaan en is ook in de rest van Europa bekend geworden, niet 
alleen in de literatuur maar ook in de beeldende kunst en de 
muziek. Ook in Nederland heeft deze beweging haar uitwerking 
gehad onder de naam Frans-classicisme. 
 
Kenmerken 
Het belangrijkste kenmerk van het literaire classicisme is het 
teruggrijpen op auteurs uit de klassieke oudheid en het 
herinvoeren van een strikt regelsysteem in de literatuur (en 
dan met name in het theater) gebaseerd op geschriften uit die 
tijd. Men hoopte op deze manier de klassieke literatuur niet 
alleen te evenaren maar deze uiteindelijk zelfs te overtreffen, 
iets wat beter bekendstaat als Translatio, imitatio en aemulatio. 
 
 
Stijl en thematiek  
De basisprincipes van het classicisme worden door Nicolas 
Boileau uiteen gezet in zijn werk L'art poétique. Bijna alle 
voorschriften voor classicistische literatuur komen voort uit het 
principe van vraisemblance (gelijkenis aan de werkelijkheid), 
wat het streven naar een realistische beschrijving verwoordt. 
 
Hoewel de classicistische auteurs een zo doorzichtig en 
eenvoudig mogelijke schrijfstijl probeerden te hanteren, 
betekent dat niet dat de thematiek ook zo simpel mogelijk 
diende te zijn. Integendeel: veelal is er sprake van een complexe 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa_%28werelddeel%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beeldende_kunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassieke_muziek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frans-classicisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassieke_oudheid
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Translatio%2C_imitatio_en_aemulatio
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Boileau
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Boileau
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thematiek, die door eenvoudig taalgebruik snel begrijpbaar 
voor de lezer/toeschouwer gemaakt werd.  
Zo laten classicistische personages zich vaak leven door hun 
passies en zitten zij gevangen in een bepaald soort 
dwangmatig gedrag, dat door de schrijver op eenvoudige wijze 
beschreven wordt. Een aantal goede voorbeelden vindt men 
terug in de satirische werken van Molière, zoals: Tartuffe, L'École 
des femmes, Le Misanthrope (de mensenhater), Le malade 
imaginaire (de ingebeelde zieke) en L'avare (de vrek). 
 
Theater  
Een classicistisch theaterstuk dient aan drie belangrijke zaken te 
voldoen, de zogenaamde 3 eenheden: 
   

de eenheid van actie: een (theater)stuk dient 1 enkel 
intrige te omschrijven, alles wat er in het stuk gebeurt 
dient te maken te hebben met de ontwikkeling van één en 
hetzelfde plot en de ontknoping daarvan.  
 
de eenheid van tijd: alle actie beschreven in het stuk 
dient zich binnen een tijdsbestek van maximaal 24 uur af 
te spelen.  
 
de eenheid van plaats: het gehele stuk dient zich op een 
enkele plek af te spelen.  

    
Deze eenheden dienen gerespecteerd te worden vanwege twee 
belangrijke redenen. In de eerste plaats omdat het ten goede 
komt aan de gelijkenis met de werkelijkheid, en in de tweede 
plaats om te vermijden dat de vorm afleidt van het verhaal.  
Naast de drie eenheden dienen alle stukken aan het principe van 
bienséance, kuisheid, te voldoen. Dat betekent dat gewelddadige 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Molière_%28schrijver%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tartuffe
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27École_des_femmes
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27École_des_femmes
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Misanthrope
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_malade_imaginaire
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of intieme scènes niet worden getoond, maar naverteld door een 
personage. 
 
Romans  
Proza werd door het classicisme verworpen als zijnde een 
kunstvorm die per definitie in strijd was met de vraisemblance 
en vooral met de bienséance. De enige schrijfster die voor deze 
periode aanvaardbare proza schreef was Madame de La Fayette, 
van wie het bekendste werk La princesse de Clèves is. Dit werk 
wordt als een van de eerste psychologische romans in de Franse 
literatuur beschouwd. Daarnaast worden ook de brieven van 
Madame de Sévigné aan haar dochter waarin zij in de vorm van 
anekdotes alle indrukken en waargebeurde gebeurtenissen 
beschrijft3 vanwege hun spontane toon als typerend voor het 
Frans classicisme beschouwd. 
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REALISME 
 
Realisme is een literaire stroming die poogt de werkelijkheid 
zo authentiek mogelijk weer te geven. Deze stroming was een 
reactie op de Romantiek, waarin idealisering van de subjectieve 
beleving centraal stond. 
 
Aan het einde van de negentiende eeuw was het realisme een 
invloedrijke en maatschappijkritische stroming. Veel realistische 
schrijvers waren marxist. In hun literatuur worden mensen uit 
alle lagen van de maatschappij weergegeven. De hogere 
klassen of gerespecteerde archetypen (die voorheen het 
onderwerp van veel literatuur waren) werden nu op alledaagse 
wijze beschreven, zoals een filosoof die gewoon thuis met zijn 
kinderen is.  
 
Kenmerken 
   

De schrijver probeert een volstrekte objectiviteit en 
realistische weergave te bereiken aan de hand van 
documentatie en onderzoek. Hij baseert zich vaak op een 
echte gebeurtenis. 
  
De schrijver wil de lezer overtuigen.  
 
Het verhaal speelt zich hier en nu af.  
 
De schrijver probeert zich in het personage in te leven 
om een zo realistisch mogelijk beeld ervan te geven.  
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NATURALISME 
 
Het begrip naturalisme verwijst in de literatuurwetenschap naar 
een literaire stroming die permanent aanwezig was in de 
periode 1850-1900 en vooral tot uiting kwam in het proza en het 
drama. Deze stroming was een uitvloeisel (of volgens sommigen: 
onderdeel) van het literaire realisme en wordt gezien als een 
rechtstreekse tegenreactie op de romantiek. 
 
Naturalisme, romantiek en realisme 
Grote verschillen tussen de toenmalige romantische tendens 
enerzijds en het realisme en naturalisme anderzijds zijn de 
thematiek, weergave en benadering.  
Terwijl de romantische kunstenaar vaak het idealistische, 
bovennatuurlijke en fantastische behandelt, richten de 
realisten en naturalisten zich op het alledaagse. In de romantiek 
staan de held en de kunstenaar centraal, bij het realisme en 
naturalisme wordt dat de man in de straat, de arbeider. Het 
naturalisme gaat met deze “vervloersing” nog verder, en stelt 
soms ook de prostituee of de zieke centraal.  
 
De romanticus uit zijn ongenoegen met de werkelijkheid door 
deze te ontlopen, vlucht in het fantastische en verhevene en 
verheerlijkt het. De realist stapt van deze verheerlijking af, en 
keert zich naar de realiteit. De naturalist, op zijn beurt, toont zijn 
ongenoegen met de maatschappelijke toestanden. In het 
naturalisme is niets terug te vinden van de idealen van de 
romantiek. Het blijkt deze soms zelfs aan te klagen.  
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Het centrum van het naturalistisch kunstwerk is het personage 
in zijn milieu. Dit personage is zwak en vaak ziek, verveeld, 
somber, decadent. De naturalistische kunstenaar behandelt 
vaak de ontnuchtering, teleurstelling en ondergang van dit 
personage, alsmede de kwalijke gevolgen daarvan op zijn 
omgeving. Terwijl dit in het realisme zou gebeuren als een 
vlakke weergave, staat het naturalisme ook voor een 
wetenschappelijke onderbouw en studie. De romantische 
kunstenaar wordt geprofileerd als een geniale poeta vates, de 
realistische als een objectieve poeta faber. De naturalist 
beschouwt zichzelf als een wetenschapper-vorser.  
 
Terwijl in de romantische literatuur het goede het opnam tegen 
het slechte, en deze respectievelijk beloond en bestraft werden, 
valt deze tegenstelling en duidelijkheid weg in de 
naturalistische. Het wereldbeeld gaat van zwart-wit naar 
(donker)grijs.  
 
Filosofisch had het naturalisme vooral sombere invloeden:  
   

pessimisme: de werkelijkheid en het leven brengen 
onvermijdelijk en voornamelijk ongeluk en ellende voort.  
 
determinisme: de mens speelt een ondergeschikte rol in 
zijn eigen lot, dat van buitenaf bepaald wordt.  
 
fatalisme: het noodlot is onvermijdelijk en voorbeschikt.  

    
Kenmerken naturalistische literatuur 
   

seculier wereldbeeld  
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nerveuze, zwakke en/of zieke protagonist 
 
natuurlijke dialogen tegenover neologismen in de 
vertelling  
 
taboedoorbrekende seksualiteit  
 
ontnuchtering van personages  
 
oog voor de kleine man  
 
aandacht voor sociale omgeving 
 
onbeoordelende verteller, die een objectieve houding 
aanneemt ten aanzien van de hoofdpersonen  
 
veelvuldig gebruik van de vrije indirecte rede 
 
sociale misstanden  
 
afwezigheid metafysische of symbolische elementen  
 
haast wetenschappelijke weergave onderliggende 
elementen  
 
weergave geloofwaardige realiteit  
 
veel aandacht voor determinisme en zaken als erfelijke 
bepaaldheid  

    
Émile Zola vatte in een opstel over Gustave Flaubert de 
kenmerken van de naturalistische roman (waarvan hij 
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Madame Bovary als het prototype zag) in drie hoofdpunten 
samen: 
   

Een getrouwe weergave van het leven, met geordende 
scènes en zonder romantische elementen of een te 
gekunstelde plot.  
 
De protagonist(en) mag/mogen geen bovenmenselijke 
proporties bezitten, maar is gelijk aan de alledaagse mens  
 
De schrijver zelf probeert volledig te verdwijnen achter de 
door hem vertelde gebeurtenissen.  

    
De ontwikkeling van het naturalisme hangt deels - en niet 
toevallig - samen met die van het socialisme (het eerste deel van 
Marx' Das Kapital verscheen in 1867 en Het communistisch 
manifest in 1848). De naturalist toonde zijn engagement door 
sociale wantoestanden en de zere plekken van de samenleving 
bloot te leggen door middel van thema’s als prostitutie, 
decadentie, armoede en racisme, maar evenzeer materialisme en 
industrialisering. Naturalisten kiezen in hun werk vaak de kant 
van de kleine man, tegen de bourgeoisie, waardoor ze een soort 
van waakhondfunctie vervullen, ook al zagen ze zichzelf als 
objectieve wetenschappers.  
 
Einde en nalatenschap 
Ondanks de geschikte tijdsgebonden omkadering was het 
naturalisme slechts in zeer beperkte kringen succesvol. Het 
grote publiek zwoer nog altijd bij idealistische en verheffende 
romans, en rekende af met het naturalisme omdat het te grof, te 
ruw en te pijnlijk was. Mogelijk door het uitblijven van succes, 
maar zeker doordat ze uitgekeken waren op de technieken, 
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verlieten veel schrijvers het naturalisme tegen het einde van de 
negentiende eeuw. Al in 1891 kondigde Van Deyssel de dood van 
het naturalisme aan.  
Deze twee oorzaken zouden uiteindelijk zorgen voor het 
uitdoven van de stroming. Het naturalisme werd echter niet 
verdrongen door een andere stroming, een "isme", zoals het 
realisme/naturalisme de romantiek verdrong, maar opgevolgd 
door een groep verschillende moderne stijlen, zoals het 
symbolisme en de neoromantiek. Tegenwoordig gaat men er 
soms van uit dat het naturalisme gezien kan worden als de 
eerste moderne stroming, daar deze de definitieve breuk 
betekende met het romantisch-idealistische.  
Het naturalisme was van groot belang voor de ontwikkeling van 
de psychologische roman, het fatalisme zal terugkeren in de 
naoorlogse existentialistische literatuur en de geëngageerde 
emancipatieroman. Ook de moderne bellettrie is deels 
schatplichtig aan deze stroming. De invloed van de licht- en 
kleurrijke beschrijvingen in de naturalistische roman is ook 
duidelijk terug te vinden onder het impressionisme, het 
sciëntistische in de post-impressionistische tendensen.  
Er is echter geen verband tussen het naturalisme van de 
negentiende eeuw en de muziekstroming naturalismo of 
freakfolk in de eenentwintigste eeuw. 
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VITALISME 
Vitalisme is een stroming in de literatuur van de 20e eeuw. 
Vitalisme betekent zoveel als levensdrift, de drang om intens, 
vurig en gevaarlijk te leven. 
Deze stroming is vooral een reactie op de sfeer van de Neo-
Romantiek. Het vitalisme is een afgeleide van het 
expressionisme: het humanitaire aspect komt op de achtergrond 
en hiervoor in de plaats komt een gericht zijn op het eigen 
innerlijk, vooral de levensdrift. Met 'vitalisme' wordt allereerst 
een filosofie of levenshouding aangeduid waarin de 
verheerlijking van het leven om het leven centraal staat. Voor de 
vitalist is het hoogste doel van de mens te leven en kan boven 
het leven geen andere waarde worden gesteld. Het uitleven van 
de intuïtieve en driftmatige levensdrang is voor de vitalist de 
enige vorm van wijsheid. 
De term vitalisme heeft ook een engere culturele en literaire 
betekenis. In de kern van de vitalistische levensbeschouwing zit 
namelijk de botsing tussen natuur en cultuur. De kernwaarden 
van het vitalisme zijn leven, en daarmee verbonden intuïtie, 
zelfbewustzijn, driftmatigheid, activiteit, strijdbaarheid. Een 
tweede facet van het vitalisme is daarmee nauw verbonden: de 
beschavingskritiek. Bij vele auteurs gaat de kritiek op de 
beschaving samen met een grote verering voor de natuur. Een 
van de meest opvallende kenmerken van de moderne literatuur 
sinds de romantiek is dat zij, vanuit heel diverse hoeken, de 
moderne beschaving en maatschappij meedogenloos aanvalt. Dit 
aspect van negativiteit en botsing is de voedingsbodem van het 
vitalisme geweest. 
Nederlandse vitalisten zijn o.a. Herman van den Bergh, Hendrik 
Marsman, J. Slauerhoff, Menno ter Braak, A. den Doolaard, Jeroen 
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Brouwers, Jan Wolkers. In België kan men onder andere noemen 
Jef Geeraerts, Felix Timmermans en Hugo Claus. In het 
buitenland: D.H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer en 
Ernest Hemingway. 
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POËTISCH REALISME 
 
Het poëtisch realisme is een esthetische stroming binnen de 
Franse film van de jaren dertig. 
De term werd bedacht door de filmhistoricus Georges Sadoul. De 
esthetiek van deze films is een combinatie van realisme en 
lyriek. De scenario's waren beïnvloed door het literair 
naturalisme van bijvoorbeeld Émile Zola.  
 
Het poëtisch realisme bestaat uit twee fases. Tijdens de eerste 
fase (1935-1937) was men nog optimistisch omdat men dacht 
dat de samensmelting van de linkse partijen, het Front 
Populaire, rechts zou kunnen tegenhouden. In 1937 won 
centrum-rechts echter de verkiezingen. Op dat moment begon 
een zeker pessimisme door te wegen in de films van deze 
esthetische stroming.  
 
Stijlkenmerken 
   

Working class setting 
 
Veel nostalgie 
 
Visueel donkere stijl (mist, regen, nacht) met scherpe 
contrasten  
Onmogelijk liefdesverhaal  

    
Selectie van films 

 L'Atalante (1934) (Jean Vigo) 
 La Kermesse héroïque (1935) (Jacques Feyder) 
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 Pépé le Moko (1937) (Julien Duvivier) 
 Gueule d'Amour (1937 (Jean Grémillon en Charles Spaak) 
 La Grande Illusion (1937) (Jean Renoir en Charles Spaak) 
 La Bête Humaine (1938) (Jean Renoir) 
 Le Quai des brumes (1938) (Marcel Carné en Jacques 

Prévert) 
 Hôtel du Nord (1938) (Marcel Carné) 
 Le jour se lève (1939) (Marcel Carné en Jacques Prévert) 
 Les Visiteurs du Soir (1942) (Marcel Carné en Jacques 

Prévert) 
 Les Enfants du paradis (1945) (Marcel Carné en Jacques 

Prévert) 
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SOCIALISTISCH REALISME 
 
Het socialistisch realisme (Russisch: Социалистический 
реализм) was de officiële en ook in de praktijk 
toonaangevende kunst- en literatuurstroming in de Sovjet-
Unie, vanaf de jaren '20 tot de opheffing van de Sovjet-Unie in 
1991. De stroming kreeg na de Tweede Wereldoorlog grote 
invloed in de DDR en de andere staten van het Warschaupact. 
 
Context 
Bij het ontstaan van de Sovjet-Unie waren kunstenaars nog min 
of meer vrij wat het maken van kunst en literatuur betrof. Enkel 
werken die expliciet anti-sovjet waren, vielen onder de censuur 
van Glavlit.  
Kunstenaars werden gelijkgesteld aan arbeiders, en dat moest 
zich ook weerspiegelen in de kunst. Er werd een nieuwe 
methode afgekondigd die gold als de verplichte en enig 
toegestane methode voor kunst en literatuur: het "socialistisch 
realisme".  
De kunst en literatuur werden helemaal afgesteld op de 
arbeiders: ze moest eenvoudig zijn om te begrijpen, zonder 
ingewikkelde plots, en bovenal, ze moest "de werkelijkheid 
weerspiegelen in haar revolutionaire ontwikkeling". Binnen het 
domein van de literatuur zag de Bond van Sovjetschrijvers toe 
op de naleving van deze principes. 
Binnen de architectuur en de beeldhouwkunst vierde het 
constructivisme hoogtij. In de muziek (Sergej Prokovjev, Aram 
Chatsjatoerjan) keren romantisch tendensen en folkloristische 
elementen terug, vanuit een conservatieve toonzetting. Films 
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(Sergej Eisenstein) zijn vooral heroïsch, vaak met een 
opvoedkundige moraal. 
 
Kenmerken van het socialistisch realisme 
   

De realiteit moest op herkenbare wijze afgebeeld worden 
zoals die zich voordoet (lees: zoals die zich zou 'moeten' 
voordoen, en het reeds doet). Ruimte voor negatieve 
waarheden was er niet. 
 
Kunst moest optimistisch en positief zijn, er moest 
enthousiasme van uitstralen, en ze moest vervuld zijn van 
heldendom. 
 
In de literatuur moest er altijd een positieve held de 
hoofdrol krijgen; dit kon een arbeider, een boer, een 
partijlid of een ingenieur zijn. 
 
De kunst moest duidelijk Sovjet-Russisch zijn, 
volksverbonden en bovenal begrijpelijk voor het 
proletarische arbeidersvolk. Ze mocht niet choqueren, en 
experimentele kunst was uit den boze. 
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SYMBOLISME 
 
Het symbolisme was een stroming in de beeldende kunst, 
muziek en literatuur die in het fin de siècle opgang maakte, in 
eerste instantie in Frankrijk, maar spoedig daarna ook elders in 
Europa.  
 
Het ontstaan van het symbolisme is te zien als een reactie op het 
rond 1850 dominante realisme en naturalisme in de kunst. 
Verbeeldingskracht, fantasie en intuïtie werden centraal gesteld. 
Het symbolisme kenmerkt zich door een sterke hang naar het 
verleden en een gerichtheid op het onderbewuste, het 
ongewone en het onverklaarbare. Het symbool stond daarbij 
centraal, en wordt een zintuiglijk waarneembaar teken dat 
verwijst naar een poort naar de niet-zintuiglijke wereld. De 
innerlijke, irrationele ervaringen worden belangrijk, met de 
nadruk op droombeelden en de dood. Vormen van 
machteloosheid, loomheid en decadentie roepen een sfeer op 
van onheilsverwachting en dreiging. 
 
Typering  
Het symbool is een beeld, een term of een klank die iets anders 
verbeeldt, het verwijst naar een afwezige realiteit die het 
alledaagse overstijgt. In de kern gaat het om een conflict tussen 
twee wereldbeelden: aan de ene kant is er de onveranderlijke 
wereld van handel en industrie, onverschillig tegenover diepere 
waarden. Aan de andere kant is er het geloof in een 
transcendente wereld die een totale verandering belooft van wat 
gegeven is.  
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“Het symbolisme drukt dus iets anders uit dan de zichtbare 
werkelijkheid”, schrijft de hellenist E.R. Dodds, “en dat niet 
zomaar oppervlakkig. De stroming gaat dieper: ze raakt aan de 
voortdurende veranderende staat van de beschaving en aan haar 
endogene neurose”.6 
 
Primair gaat het de symbolisten om het scheppen van 
betekenis in een wereld waarin de vervulling van de eerste 
levensbehoeften de plaats had ingenomen van een vroegere 
gemeenschappelijke visie op de wereld. Kunst die van enig 
belang is, zo vonden de symbolisten, verwijst naar een niveau 
dat uitstijgt boven zichzelf en de wereld.  
 
Symbolisme in de literatuur  
Net als in de schilderkunst is ook het symbolisme in de literatuur 
te zien als een reactie op het rond 1850 dominante realistische 
en naturalistische schrijven. Rond 1860 legde de Franse 
dichtersbeweging Parnasse, die het begrip L'art pour l'art 
introduceerde, de eerste fundamenten. Vanaf de jaren 1870 
ontstond er in Frankrijk met Charles Baudelaire, Stéphane 
Mallarmé, Paul Verlaine en zijn poètes maudits een expliciet 
symbolistische beweging, die de vorm in het dichten centraal 
stelde. Kunst werd gezien als autonoom, verheven boven de 
natuur. Uiteindelijk mondde deze manier van schrijven uit in een 
vorm van estheticisme, soms neigend naar decadentisme, onder 
meer verwoord in de roman A Rebours van Joris-Karl 
Huysmans. In 1886 werd het gedachtegoed verwoord door Jean 
Moréas, in een 'symbolistisch manifest', als hierboven reeds 
aangegeven.  
Na de bloei van het Frans symbolisme kende in het begin van de 
twintigste eeuw het Russisch symbolisme een hoogtepunt, met 
schrijvers als Andrej Bely, Alexandr Blok. Zinaida Hippius en 
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Dmitri Merezjkovski. Ook in België was er in die tijd een sterke 
symbolistische literaire beweging, met onder meer Maurice 
Maeterlinck.7 Ook Georges Rodenbach met zijn roman Bruges-la-
Morte is een vertolker van dit symbolisme in de literatuur. In 
Nederland zijn invloeden herkenbaar bij Adriaan Roland Holst 
en Herman Gorter. 
Net als in de schilderkunst ging ook het symbolisme geleidelijk 
op in sterk uiteenlopende stromingen, om uiteindelijk na de 
Eerste Wereldoorlog als beweging te verdwijnen. De invloed 
bleef echter tot ver in de twintigste eeuw voelbaar, onder andere 
bij schrijvers als Jorge Luis Borges en T.S. Eliot.  
 
Verwante stijlen  
Verwante stijlen zijn:  

 Russisch symbolisme 
 Prerafaëlisme 
 Estheticisme 
 Primitivisme 
 Postimpressionisme 
 Expressionisme 
 Surrealisme 
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MAGISCH REALISME 
 
De term magisch realisme wordt zowel in de schilderkunst als 
de literatuur gebruikt. Het is een richting in de kunst waarin een 
poging wordt gedaan de werkelijkheid te verbinden met een 
andere of hogere werkelijkheid, waardoor hallucinerende 
beelden of droomeffecten ontstaan. 
 
In de literatuur is de term Magisch Realisme afkomstig van de 
Italiaan M. Bontempelli (Gente nel tempo, 1937) en wordt 
toegepast op het werk van uiteenlopende auteurs als E.T.A. 
Hoffmann(Der goldene Topf, 1816), Gustav Meyrink (Der 
Golem), Alain Fournier (Le grand Meaulnes, 1913), en H. Rider 
Haggard. Ook hier gaat het vaak om geheimzinnige verhalen die 
een vervreemdend karakter hebben. 
 
Bij veel Spaanse, maar ook Zuid-Amerikaanse kunstenaars is van 
oudsher een zekere hang te bespeuren naar het magisch 
realisme, bijvoorbeeld Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia 
Marquez, Isabel Allende en Mario Vargas Llosa. Bij hen is het 
magisch realisme een stijl waarin gewone voorvallen in een 
overdreven taal worden verteld, terwijl de uitzonderlijkste 
voorvallen op een nuchtere manier worden verteld.  
 
In het magisch realisme wordt een wezenlijke rol gespeeld door 
natuur, geschiedenis, politiek, maatschappelijke thema's en 
alle menselijke hartstochten. 
 
Nederlandstalige auteurs: 
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Hubert Lampo (voor een uitgebreide bloemlezing over magisch 
realisme lees De zwanen van Stonehenge). Ook 'De Komst van 
Joachim Stiller' is een goed voorbeeld. 

 
Johan Daisne vooral in 'De trein der traagheid' 

 
Simon Vestdijk met 'De kelner en de levenden' 

 
Ferdinand Bordewijk 

    
De stripwereld 
In verschillende strips wordt ook gebruik gemaakt van het 
magisch realisme. In zijn twaalfdelige serie Watchmen plaatst 
schrijver Alan Moore bijvoorbeeld zijn bovennatuurlijke 
personages in het Amerika dat nog kampt met de gevolgen van 
de Vietnamoorlog en de Koude Oorlog. 
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MODERNISME 
 
Het modernisme is een verzamelnaam voor vernieuwende 
stromingen in de kunsten en de westerse maatschappij tijdens 
de eerste helft van de 20e eeuw. De term refereert aan een 
culturele beweging die vooral na de eerste wereldoorlog in 
verzet komt tegen de traditionele opvattingen en vormen van 
kunst, architectuur, literatuur, geloof, sociale organisatie en het 
dagelijks leven.  
 
De moderne roman, het moderne toneel, de architectuur en de 
poëzie moesten vernieuwd worden zodat zij de moderne 
geïndustrialiseerde maatschappij beter weerspiegelden. 
 
Modernisme heeft vele betekenissen, maar als geest van 
moderniteit die kunst, architectuur en literatuur vernieuwde 
heeft het betrekking op het volgende:  
   

In de schilderkunst was al sinds het Parijse Le Salon des 
Refusés uit 1863 een vernieuwing op gang gekomen met 
de impressionisten die een eigen 'salon' inrichtten 
omdat ze met hun werken geweigerd werden op het 
officiële Parijse salon. In de 20e eeuw vallen ook 
kunststromingen als expressionisme, dada, kubisme en 
surrealisme onder modernisme.  
 
In de architectuur verwijst het naar de internationale 
stijl vanaf ca. 1920 waarbij het functionele voorrang heeft 
op de vorm (de 'woonmachine' van Le Corbusier). Het 
ornament wordt verlaten ten gunste van sobere, 
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geometrische basisvormen, platte daken en het 
gebruik van moderne materialen zoals gewapend beton.  
 
In de literatuur waren het vooral Angelsaksische 
schrijvers die reageerden tegen de traditionele 19e-
eeuwse literatuur en de vernieuwing op gang brachten, 
zoals William Butler Yeats, T.S. Eliot, Ezra Pound en James 
Joyce.  

    
 
Doelstellingen van de beweging  
Veel modernisten waren van mening dat de verwerping van de 
traditie mogelijkheden zou opleveren om nieuwe manieren 
voor het maken van kunst te ontdekken.  
Zo wees Arnold Schönberg de traditionele tonale harmonie in de 
muziek af, een georganiseerde manier van componeren die de 
muziek minstens 150 jaar had gedomineerd. Hij geloofde dat hij 
een geheel nieuwe manier had gevonden om geluiden te 
organiseren, met gebruikmaking van de twaalftoontechniek.  
Abstracte kunstenaars, geïnspireerd door het voorbeeld van de 
impressionisten, alsook door Paul Cezanne en Edvard Munch, 
begonnen met de veronderstelling dat kleur en vorm de 
essentie van kunst uitmaakten, en niet de nabootsing van de 
natuur.  
Wassily Kandinsky, Piet Mondriaan en Kazimir Malevich 
geloofden allen in het herdefiniëren van kunst als een 
arrangement van pure kleur. De fotografie had feitelijk de 
uitbeeldende, mimetische functie van de beeldende kunst 
overgenomen.  
Kunstenaars geloofden ook dat een afwijzing van de uitbeelding 
van de materie de kunst op een hoger niveau bracht, van een 
materialistische naar een spiritualistische fase. 
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Andere modernisten, met name degenen die betrokken waren 
bij design, hadden een meer pragmatische visie. Modernistische 
architecten en ontwerpers waren van mening dat de nieuwe 
technologie de traditionele bouwstijlen van het gebouw 
verouderd maakte.  
Le Corbusier dacht dat een gebouw diende te fungeren als "een 
machine om in te wonen", analoog aan auto's, die hij zag als 
machines om te reizen. Designers die deze 'machine-esthetiek' 
volgden, verwierpen bijna elke vorm van decoratie en gaven de 
voorkeur aan het benadrukken van geometrische vormen. De 
wolkenkrabber, zoals de Seagram Building van Ludwig Mies van 
der Rohe in New York (1956-1958), werd het archetype van het 
modernistische gebouw.  
Ook het ontwerp van modernistische huizen en meubels 
benadrukte eenvoud en duidelijkheid van vorm, een sober en 
ruimtelijk ogend interieur, en de afwezigheid van rommel.  
In andere kunsten waren pragmatische overwegingen minder 
belangrijk. In de literatuur en de beeldende kunsten trachtten 
de kunstenaars de traditie te doorbreken door de 
lezer/beschouwer te verrassen en zijn verwachtingspatroon 
te doorbreken. Het is alsof ze ermee willen bereiken dat de 
consument de moeite zou nemen om zichzelf over zijn eigen 
vooroordelen te bevragen.  
 
De kunstcriticus Clement Greenberg zette zijn theorie van het 
modernisme uiteen in zijn essay 'Avant-Garde and Kitsch'. 
Daarin noemt Greenberg de producten van de 
consumentencultuur "kitsch", omdat het ontwerp gewoon 
gericht was op behagen, en daaraan werden alle andere 
'functies' van het kunstwerk opgeofferd.  
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Van eensgezindheid in standpunten was eigenlijk onder de 
modernisten geen sprake. Sommige modernisten zagen zichzelf 
als onderdeel van een revolutionaire cultuur, maar de meesten 
waren apolitiek. Anderen, zoals T.S. Eliot, wezen gewoon de 
massacultuur af vanuit een conservatief standpunt. Sommigen 
stelden dan weer dat het modernisme in de literatuur en de 
kunst functioneerde ten behoeve van een elitecultuur die de rest 
van de bevolking uitsloot.  
 
Modernisme in de literatuur  
Kenmerkend voor het modernisme in de literatuur zijn het 
gebruik van niet-traditionele technieken (zoals Stream of 
consciousness in de roman en montage in de poëzie) en het 
hyperbewustzijn waarmee de werkelijkheid wordt 
geregistreerd en geïnterpreteerd. In de Nederlandse 
literatuur vinden we daarvan een goed voorbeeld in de sombere 
novelle 'Bed en Wereld' (1932) van de auteur J.F. Otten (1901-
1940).  
Modernistische schrijvers doen aan zelfreflectie, ook in hun 
creatieve werk. Ze zijn er zich van bewust dat alle waarneming 
en kennis afhankelijk is van het ingenomen standpunt 
(perspectivisme).  
Daarom zetten ze conventionele denkkaders op de helling en 
doorprikken ze graag vertrouwde gedrags- en 
waarnemingspatronen. Toch zijn ze nog vaak op zoek naar een 
nieuwe, alomvattende verklaring van de verschijnselen, naar een 
andere zingeving - ook al beseffen ze dat die nooit definitief zal 
zijn. Het postmodernisme daarentegen voelt die behoefte aan 
zingeving niet meer. 
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DADAÏSME 
 
Dada of het dadaïsme was een culturele beweging die begon 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zürich in het neutrale 
Zwitserland. 
De beweging bestond slechts kort en was op zijn hoogtepunt 
tussen ongeveer 1916 en 1920. De kunstenaars van dada hielden 
zich bezig met mengvormen van beeldende kunst, poëzie, 
theater en grafisch ontwerp. De beweging toont qua 
geesteshouding verwantschap met het nihilisme door het 
opzettelijk irrationele en het ondergraven van de algemeen 
geaccepteerde standaarden.  
Hoewel de beweging slechts kort heeft bestaan, is haar invloed 
zeer groot geweest. Dada is een kunst net onder de realiteit. 
Kunstenaars hielden zich bezig met het gebruik van voorwerpen 
die eigenlijk al bestonden. Zij maakten er net iets anders van dan 
het eigenlijk moest voorstellen.  
De kunstenaars waren ontgoocheld over het debacle van de 
oorlog, die al gauw vastliep in een hopeloze loopgravenoorlog. 
Er ontstond een tendens onder zowel literaire als plastische 
kunstenaars het artistieke gebeuren brutaal en schokkend te 
bespotten. Dit was voor hen een middel om de schijnheilige 
waarden van de toenmalige 'beschaafde' wereld aan te vallen. In 
de woorden van Richard Hülsenbeck: "De dadaïst acht het 
noodzakelijk om zich tegen de kunst uit te spreken, omdat hij 
door de oplichterij van kunst als morele veiligheidsklep heen 
kijkt."2 Het dadaïsme groeide uit tot een internationale 
beweging.  
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POSTMODERNISME  
   

"In de postmoderne roman is de causaliteit opgeheven. 
De gebeurtenissen volgen niet uit elkaar, maar vinden 
simultaan plaats, of als ze na elkaar plaatsvinden, is er 
geen direct verband te leggen. Het maakt niet uit waar iets 
begint en hoe het begint, hoe de gebeurtenissen met 
elkaar verbonden zijn, waar en hoe het eindigt." 
— lezing van Gerrit Krol 

    
In de postmoderne roman heerst schijnbaar willekeur, doordat 
er geen verband is tussen de delen onderling en er geen poging 
wordt ondernomen om alles in een zinvol verband te brengen. 
Noch in de plot noch in de personages zit enige continuïteit, 
waardoor de handelingen van de personages in de roman vaak 
inconsequent overkomen. Het karakter van een personage uit 
een postmoderne roman lijkt niet vast te staan.  
Verhalen kunnen zich afspelen in onmogelijke werelden, of 
tegelijk in een pluraliteit van werelden, waarin echte 
historische en fictionele figuren samen optreden of zijn verenigd 
in één personage. Met al deze vervreemdende procedés die de 
scheiding tussen fictie en realiteit ondermijnen, vestigt de 
schrijver de aandacht op de fictie, op de tekst zelf.  
 
De kenmerken van de postmoderne roman in een notendop:  
   

geen toepassing meer van de eenheidsconventie (geen 
verband tussen de delen, geen continuïteit in intrige en 
personages)  
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alteriteit, ofwel het voortdurend aan verandering 
onderhevig zijn van de identiteit van een personage. Dit 
gebeurt op basis van enting, de opvatting dat mens en 
wereld incorporaties zijn van fictieve scenario's (verhalen, 
films, afbeeldingen enz.)  
 
literalisering, ofwel het letterlijk nemen van metaforen 
waarbij bijvoorbeeld een mens letterlijk als dier of 
machine wordt uitgebeeld. Heel duidelijk is dit 
bijvoorbeeld te zien in de romans Het spierenalfabet van 
Peter Verhelst en Een fabelachtig uitzicht van G.IJlander. 
Dit procedé ligt in het verlengde van de opvatting dat 
mens en wereld slechts beelden zijn. 
 
geen lineair opgebouwde of chronologisch verantwoorde 
vertelling. De tijd is niet langer een abstract en 
ontologisch gegeven, maar wordt eveneens voorgesteld 
als een constructie  
 
geen causaliteit 
 
geen grens tussen fictie en realiteit  
 
meerdere vertelinstanties 
 
het over het gehele tekst "uitzaaien" van een bepaald 
sleutelsymbool, dat allerlei vormen aanneemt en 
daardoor sterk aan betekenis verliest. Dit verschijnsel 
staat ook wel bekend als "dechiffrering".  
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intertekstualiteit door bijvoorbeeld fragmenten op te 
nemen uit andere teksten, figuren uit andere romans e.d., 
of door hierop toespelingen te maken  
 
een geïmproviseerd aandoende stijl, die bij de lezer de 
indruk wekt dat het verhaal wordt bedacht op het 
moment dat hij het leest. Dit staat ook wel bekend als 
mondeling pact.  
 
de postmoderne tekst vestigt de aandacht op zichzelf 
(op de fictionaliteit)  

    
Samenvattend: alles reflecteert een groot wantrouwen 
tegenover wat normaliter "de werkelijkheid" genoemd wordt. 
Het postmodernisme zet de traditionele manier van denken en 
waarnemen tussen haakjes.  
 
Kenmerkend voor de postmoderne literatuur is verder het 
vervagen van zowel het onderscheid tussen wat traditioneel 
literatuur of lectuur genoemd wordt als tussen de verschillende 
literaire genres op zich. Zo kan een ogenschijnlijk realistische 
roman ineens kenmerken van een griezelroman (gothic novel) 
vertonen.  
 
Een van de eerste postmoderne romans is Slaughterhouse-Five 
van Kurt Vonnegut. Dit verhaal vertoont tegelijkertijd 
kenmerken van een oorlogsroman en van sciencefiction. 
 
Postmoderne auteurs  
In een lijst van postmoderne auteurs komen vaak de volgende 
namen voor: William Burroughs (1914-1997), Alexander 
Trocchi (1925-1984), Kurt Vonnegut (1922-2007), John Barth 
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(geb. 1930), Donald Barthelme (1931-1989), E. L. Doctorow 
(geb. 1931), Robert Coover (geb. 1932), Jerzy Kosinski (1933-
1991), Ágota Kristóf (1935 – 2011), Don DeLillo (geb. 1936), 
Thomas Pynchon (geb. 1937), Ishmael Reed (geb. 1938), Kathy 
Acker (1947-1997) Paul Auster (geb. 1947), Salman Rushdie 
(geb. 1947), Orhan Pamuk (geb. 1952), Giannina Braschi (geb. 
1953), en Dave Eggers (geb. 1970).  
Nederlandstalige auteurs die behoren tot wat het 
postmodernisme wordt genoemd, zijn de romanciers Willem 
Brakman - met zijn 'invalsgestuurde' schrijfmethode - en Louis 
Ferron, die literair succes oogstte met zijn trilogie 
Gekkenschemer (1974) / Het Stierenoffer (1975) / De Keisnijder 
van Fichtenwald (1976). Hun uitgangspunt is dat er geen 
objectieve werkelijkheid bestaat die met taal kan beschreven 
worden. Zij stellen vitalisme en spontaniteit tegenover het te 
grote intellectualisme van hun modernistische voorgangers. Een 
groot deel van hun werk was overigens als gepubliceerd voordat 
de term "postmodernisme" überhaupt bekend was.  
Voorbeelden van Nederlandstalige postmoderne romans:  
   

Cees Nooteboom: Het lied van schijn en wezen (1981), In 
Nederland (1984), Het volgende verhaal (1991) 
 
Willem Brakman: De bekentenis van de heer K. 
 
Louis Ferron: De keisnijder van Fichtenwald, waarin 
Hermann Göring in dezelfde tijd voorkomt als Heinrich 
von Kleist (1777-1811) 
 
Harry Mulisch: Siegfried (2001), waarin er geen grens 
meer is tussen fictie en realiteit. 
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In Het lied van schijn en wezen van Nooteboom wordt de 
tijdswaarneming op losse schroeven gezet. Het verhaal speelt in 
1879 en de hoofdpersoon denkt aan een Nederlandse schrijver 
"die nog niet geboren is" (nl. Nooteboom zelf). Aan het eind van 
het verhaal wordt verwezen naar Albert Einstein (geboren in 
1879) en diens relativiteitstheorie. 
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SURREALISME 
 
Het surrealisme is een kunststroming in de moderne kunst 
ontstaan als literaire stroming rond 1924.  
 
Teleurgesteld in het rationalisme, dat door de gruwelen van de 
Eerste Wereldoorlog te optimistisch was gebleken, en 
geïnspireerd door de ideeën van Sigmund Freud, stellen 
surrealisten de door vrije associaties gekenmerkte 
bewustzijnstoestand van de droom centraal.  
 
Kenmerken  
Uitgevoerd in een hyperrealistische stijl stellen de surrealisten 
vaak beelden samen in absoluut onverwachte, verrassende, zo 
niet schokkende combinaties. Het is echter evenzeer mogelijk, 
zoals het werk van Hans Arp bewijst, dat de werken totaal 
abstract zijn, of, zoals in het werk van Joan Miró, herkenbaar 
maar zeker niet realistisch. Surrealisten proberen hun fantasie 
zo veel mogelijk de vrije loop te laten. Ze schilderen bijvoorbeeld 
droombeelden. Automatisch tekenen is ook een manier om je 
fantasie te tonen.  
Het surrealisme is geen esthetische school, noch een plastische 
formule. Het is een geestesstroming, die leidde tot de 
automatische spontaneïteit. Artistiek is het inherent zowel aan 
de pure abstractie van Hans Arp als aan de expressionistische 
van Ernst, Masson of Pierre Alechinsky of aan de drippings van 
Jackson Pollock. 
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Surrealisme in films  
Het surrealisme in de filmwereld kende zijn hoogtepunt tijdens 
de Franse Avant-Garde periode in de jaren 20. Aan het hoofd van 
deze beweging stond André Breton. Hij alleen bepaalde wie tot 
het surrealisme behoorde, wat natuurlijk voor veel wrevel 
zorgde.  
Hoewel aanvankelijk een literaire beweging waren de 
surrealisten geboeid door cinema. Ze hielden vooral van 
Fantômas en Les Vampires. Hun interesse ging hoofdzakelijk uit 
naar de beelden en de acteurs, niet zozeer de regisseur. Voor de 
surrealisten werd mainstream cinema gekenmerkt door 
mysterie, geweld en erotiek.  
De surrealisten namen een anti-culturele, anti-intellectuele 
houding aan. Ze waren erg links en waren fel gekant tegen 
cineasten als Jean Epstein die ernaar streefden films te 
verheerlijken tot een hogere kunstvorm.  
De surrealisten hadden een bijzondere manier om naar de film 
te gaan. Ze gingen gewoon lukraak een zaal binnen – in het 
midden van een vertoning dus – en absorbeerden de 
filmbeelden. Aldus werd voor hen het filmbezoek een soort 
sacraal ritueel; de bioscoop werd als het ware een moderne 
kerk. 
Uiteindelijk deemsterde de stroming op filmisch gebied omdat 
men weliswaar goeie schrijvers had, maar geen mensen die dit 
konden vertalen naar het scherm. 
Kern van surrealistische kijk op films  
   

Aandacht voor het onderbewuste ( dromen ) 
  
De zogenaamde ‘L’Amour Fou’  
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Een anti-houding: anti-burgerlijk, anti-elitair, anti-
conformistisch  
 
Drang naar het unheimliche  

    
Door de bijzondere manier van naar de film gaan vergroten ze 
natuurlijk het droom-aspect, de magische kracht van de cinema.  
 
Surrealistische films  
Er zijn slechts enkele films die door André Breton surrealistisch 
worden genoemd. Dat zijn ‘Un chien andalou’ en ‘L'âge d'or’ van 
Luis Buñuel. Daarnaast is er het controversiële L'imitation du 
cinéma van de Belg Marcel Mariën dat een invloed had op Jan 
Bucquoy met de film Camping Cosmos. 
Regisseur David Lynch maakt eveneens surrealistische films 
(Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire).  
 
Surrealisme in de literatuur  
Het surrealisme in de literatuur beweegt zich voortdurend 
tussen droom en werkelijkheid, tussen leven en kunst. 
Typerende thema’s zijn: een drang tot choqueren, verlangen, 
het fantastische, het onmogelijke, magie, oneindige vrijheid, 
afwijzing van de logische rede die al het onbekende tot het 
bekende wil herleiden. Surrealistische schrijvers maken 
veelvuldig gebruik van het sterk associatieve procedé van de 
"écriture automatique".  
 
Een Nederlandse variant is te typeren als rationeel of 
gecontroleerd surrealisme. In die literatuur krijgt een irreële 
wereld op rationele wijze gestalte in een hecht gestructureerde 
tekst. Die bewuste conceptie presenteert een 'perfect 
georganiseerde ongerijmdheid' (Bordewijk) en als zodanig staat 
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dit surrealisme diametraal tegenover het 'automatisch 
schrijven'. Verder kenmerkt dit literaire surrealisme zich door 
de bezieling van het levenloze en de 'verdinglijking' van de 
mens, en door het diffuse onderscheid tussen realiteit en 
irrealiteit. Voorbeelden van dit type surrealisme zijn verhalen in 
de bundels De wingerdrank (1937), Vertellingen van 
generzijds (1950) en Studiën in volksstructuur (1951) van F. 
Bordewijk. Ook de droomverhalen van W.F. Hermans in de 
bundels Moedwil en misverstand (1948), Paranoia (1953) en 
Een landingspoging op Newfoundland (1957) behoren tot dit 
gecontroleerd surrealisme. In de correspondentie tussen 
Bordewijk en Hermans is dit surrealisme een van de 
belangrijkste onderwerpen. Zie daarvoor Willem Frederik 
Hermans & F. Bordewijk, Een onmiskenbare verwantschap. 
Brieven 1944-1965. (Amsterdam 2011). 
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KAALSLAGLITERATUUR 
 
Kaalslagliteratuur, in het Duits ook wel Trümmerliteratur 
(ruïneliteratuur) genoemd, was een literaire stroming die in 
Duitsland na de Tweede Wereldoorlog ontstond. Men spreekt 
ook wel van het Uur nul (Stunde Null). 
 
Het expressionisme 
Na afloop van de eerste oorlog, met de oprichting van de 
Weimarrepubliek, kwam het Duitse expressionisme volop op 
gang. Weliswaar was men tot het inzicht gekomen dat het 
futuristische vooruitgangsoptimisme grote nadelen had, maar de 
literaire wereld bleef zich op de wonderen van de moderne 
technologie concentreren.  
 
Kenmerken 
Kenmerkend voor de kaalslagliteratuur zijn inhoudelijk de 
afkeer van ideologieën – zowel van links als van rechts ('der 
totale Ideologieverdacht') – en überhaupt van elke 
idealisering, de aandacht voor de alledaagse werkelijkheid en 
soms het zoeken naar een elementaire vorm van 
menselijkheid in een 'ontmenselijkte' tijd.  
 
Formeel valt de voorkeur op voor proza en verhalende genres, 
een eenvoudige, voor een groot lezerspubliek begrijpelijke taal 
met een afkeer van grote woorden (als reactie op het 
taalmisbruik door de nazi's) en een directe, realistische stijl.  
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Vertegenwoordigers van de kaalslagliteratuur zijn o.a. Hans 
Bender, Heinrich Böll, Wolfgang Borchert, Günter Eich, Hans-
Werner Richter, Wolfdietrich Schnurre en Wolfgang Weyrauch.  
 
Trümmerliteratuur, letterlijk literatuur van tussen de ruïnes, 
was vooral een Duits fenomeen: er was enige navolging in 
Oostenrijk, zoals men in enkele vroege teksten van Peter Handke 
kan zien, maar het lijkt erop dat Duitsland, het land dat 
uiteindelijk het zwaarst geleden had onder de catastrofe die het 
zelf had uitgelokt, door toedoen van de vernieling van het land 
een frisse wind door de letteren zag waaien. In Zwitserland, een 
land dat weinig geleden heeft onder de onrust in Europa, is 
daarentegen van een dergelijke beweging nauwelijks sprake 
geweest.  
 
Qua sfeer kan men stellen dat kaalslagliteratuur doorgaans erg 
grimmig, somber en pessimistisch is; in tegenstelling tot de 
expressionisten uit het interbellum hebben de auteurs uit deze 
periode alle hoop laten varen: de wereld kan niet verbeterd 
worden — de mens is, kort samengevat, boosaardig. Een 
verregaande normvervaging heeft tot het verlies van alle 
menselijke waarden geleid; het leven heeft geen enkel doel. Max 
Frisch' opvoedingsstuk Andorra toont hoe vooroordelen over 
mensen tot rampen kunnen leiden. 
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NARRATOLOGIE 
 
 
De narratologie is een tekstbenadering in de literaire kritiek en 
in de antropologie, die het vertellen (of de vertelwijze) van 
verhalen als haar studieobject kiest. De narratologie in wijde 
zin omvat zowel de verhaaltheorie als de verteltheorie. Deze 
houden zich bezig met verhalen. Een verhaal is een eenheid en 
samenhang vertonende geschiedenis (een reeks van met elkaar 
logisch en chronologisch verbonden gebeurtenissen), die door 
een verteller gepresenteerd. 
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BASIS 
 
De verhalende producten in de literatuur noemt men epiek. 
Epiek is een bericht over een handeling in de vorm van een 
monoloog: een meer of vaak ook minder herkenbare verteller 
vertelt een geschiedenis of een verhaal. Daarbij wordt in de 
literaire kritiek en in de antropologie vooral gekeken naar de 
wijze waarop die verhalen zijn verteld. 
De gebruikte methoden bij de tekstgerichte benadering van 
verhalende teksten zijn de verhaalanalyse of structuuranalyse, 
waarbij de structuur en de elementen en hun samenhang 
worden geanalyseerd, en de vertelanalyse (narratologie in 
engere zin), waarbij de vertellersstandpunten en focalisaties 
worden onderzocht. 
 
Vanuit de moderne stromingen, zoals de postmoderne literatuur, 
zijn er reacties en kritiek gekomen op de toepasbaarheid van de 
narratologie. 
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NARRATOLOGIE 
 
De narratologie richt zich in de verhaaltheorie op de 
geschiedenis of het verhaal met zijn elementen en de samenhang 
daartussen. De verhaalanalyse spoort onder andere verbanden 
op die in een literaire tekst als "diepere laag" aanwezig zijn. 
Daarnaast richt de verteltheorie zich op de wijze van vertellen 
van de geschiedenis. Een verhaal is een in meer of mindere mate 
fictiefrelaas van één of meerdere acties en gebeurtenissen die de 
personages meemaken. Theoretisch gezien kan men twee 
niveaus in een verhalende of narratieve tekst onderscheiden: 
   
Geschiedenis of verhaal: de beschrijving  wat er gebeurde. De 
chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij 
baserend op een kritisch onderzoek van bronnen. Er gebeurt 
iets. Het gaat hier om de vraag WAT: wat wordt er verteld? 

 
Vertelling of discours: de manier waarop er wordt verteld. Wat 
er gebeurt houdt onderling verband met elkaar. Een vertelling is 
al datgene wat een geschiedenis presenteert. Van een vertelling 
is pas sprake als er tenminste één gebeurtenis of handeling is. 
Een vertelling is de wijze waarop onderling verbonden episoden 
worden verhaald: een episode is een groep van 2 of meer 
samenhangende gebeurtenissen en handelingen. Om personages 
zijn gewoonlijk reeksen van gebeurtenissen (plot) te 
onderscheiden. Er is gewoonlijk meer dan een plotlijn. Deze zijn 
gegroepeerd om de verschillende personages. Volgens de 
eenheidsconventie wordt de tekst gekenmerkt door de eenheid 
van geheel en delen, waarin niets kan worden verplaatst of 
weggelaten zonder de eenheid te schaden. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Fictie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chronologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Historische_bron
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertoog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Episode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verhaallijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenheidsconventie
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Actie of handeling: de door de personages gewilde handelingen. 

 
Gebeurtenissen:  de natuurlijke of onnatuurlijke zaken die niet 
door personages zijn veroorzaakt of gewild. 

 
Episode: een groep van twee of meer onderling verbonden 
handelingen en gebeurtenissen. 

 
Plot: de logische en causale structuur van een geschiedenis. Het 
geeft een beschrijving van waarom wat gebeurde in die 
geschiedenis. 
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KRITIEK 
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DEFINITIES 
 
Traditioneel heeft de literatuurkritiek zich beziggehouden met 
drie verschillende aandachtsgebieden:  
   
De normatieve kritiek wil de auteur beter leren schrijven, en 
houdt zich bezig met de middelen (zoals de retorica) die daartoe 
ten dienste staan. 

 
De theoretische kritiek bepaalt zich tot de esthetica. 

 
De beschrijvende kritiek analyseert, interpreteert en evalueert 
bestaand literair werk. 
    
Constructieve kritiek 
Constructieve kritiek (ook wel "positieve" of "opbouwende" 
kritiek genoemd) is het gegrond en beargumenteerd geven van 
een mening over het werk van anderen, met als doel het helpen 
van die ander in het verbeteren van zijn werk. Een bijkomend 
effect is over het algemeen dat er een positieve omgeving wordt 
gecreëerd door de positieve grondhouding van de criticus. 
 
Destructieve kritiek 
Destructieve kritiek (ook wel "negatieve" of "afbrekende" kritiek 
genoemd) is het tegenovergestelde hiervan. Deze kritiek is vaak 
ongegrond en niet of slecht beargumenteerd. Het feit dat er een 
negatieve omgeving wordt gecreëerd kan hier zelfs een doel zijn 
(Argumentum ad hominem). 
 
Close reading 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Retorica
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esthetica
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Argumentum_ad_hominem
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Close reading is een vorm van literaire kritiek die zich toelegt op 
een minutieuze lezing van de tekst zelf, zonder gebruik te maken 
van biografische of andere extra-literaire informatie. 
Deze literatuurbeschouwing beleefde in de Nederlandse kritiek 
zijn hoogtepunt in de jaren 1960, met name in het tijdschrift 
"Merlyn" (J.J. Oversteegen, Kees Fens en H.U. Jessurun 
d'Oliveira).  
Close reading gaat ervan uit dat geen enkel element in een 
literaire tekst er 'zomaar' staat: alles heeft zijn functie en de 
tekst vertoont een hechte samenhang in al zijn lagen.  
De zuivere close reading wordt tegenwoordig bijna niet meer 
beoefend. Onder invloed van de 'cultural studies' wordt 
literatuur weer bestudeerd als onderdeel van een historisch, 
maatschappelijk en cultureel netwerk.  
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Literaire_kritiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Merlyn
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=J.J._Oversteegen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kees_Fens
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Ulrich_Jessurun_d%27Oliveira
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Ulrich_Jessurun_d%27Oliveira
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatuur
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AANPAK 
 

Literaire kritiek 
Literaire kritiek of literatuurkritiek ontstaat zodra iemand min 
of meer doordacht (en meestal geschreven) reageert op een 
literaire tekst. Dit kan gebeuren in de vorm van een signalement, 
een recensie in krant of tijdschrift, een lang kritisch stuk in een 
tijdschrift of boek. 
 
Kenmerken 
Altijd wordt er een waardeoordeel over het boek uitgesproken, 
dat in het beste geval met argumenten wordt onderbouwd. De 
argumenten kunnen verschillen, en vaak komen ze in combinatie 
voor: 
   

Esthetische (Is het boek mooi of verrassend geschreven?) 
 
Morele (Handelen de personages goed of slecht?) 
 
Structurele (Zit het boek logisch in elkaar?) 
 
Literair-historische (Zorgt het boek voor vernieuwing?) 
 
Emotionele/emotieve (Raakt het boek mij?) 
 
Realistische (Is het boek geloofwaardig?) 
 
Intentionele (Wat is de boodschap?) 
 
Stilistische (Is de stijl en formulering bijzonder/goed?) 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatuur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recensie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tijdschrift
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boek_%28document%29
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Dergelijke kritiek reikt verder dan een samenvatting en een 
waardeoordeel: ze analyseert en interpreteert het boek en 
plaatst het in een ruimer kader. Als de klemtoon valt op het werk 
zelf, spreekt men van ergocentrische kritiek (vergelijk close 
reading). Wanneer de criticus zich vooral bezighoudt met de 
persoon en de ideee n van de schrijver, spreekt men van 
personalistische kritiek. Dit staat in de Nederlandse literatuur 
bekend als de 'Vorm of vent'-discussie. 
 

Topische vragen 
Topische vragen, ook wel W-vragen of de vijf W's genoemd, zijn 
vragen omtrent het onderwerp van een tekst, zoals wie, wat, 
waar, waarom, waartoe? Ze kunnen worden gebruikt in de 
tekstanalyse en het tekstontwerp om de opbouw van een tekst te 
karakteriseren. Soms worden ze ook wel de zeven W's genoemd, 
met toevoeging van "wanneer" en "welke". 
 
Historie 
Het begrip "topische vragen" is afgeleid van het woord "topos". 
In de oud-Griekse retorica was dit een aanduiding van een 
standaardmethode om een argument op te bouwen of te 
behandelen. De Griekse stoï cijnse filosoof Hermagoras van 
Temnos (2e eeuw voor Christus) kwam in dit kader met een 
formule die vertaald in het Latijn als volgt luidde: 
   

Quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus 
adminiculis (Wie, wat, wanneer, waar, waarom, op welke 
wijze, met welke middelen). 

    
Gebruik van topische vragen 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Close_reading
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Close_reading
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Criticus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorm_of_vent
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vraag_%28taal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenobject
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstanalyse
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstontwerp
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Topos_%28filosofie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassieke_periode_%28geschiedenis%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Retorica
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stoa
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Filosoof
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Bij het analyseren van teksten kunnen topische vragen gebruikt 
worden om de volledigheid van een tekst te beoordelen. Om dit 
te beoordelen zal de lezer dienen na te gaan, wat er zoal over het 
onderwerp te zeggen valt los van wat er reeds vermeld is. Het 
verkennen van dit onderwerp kan de lezer met behulp van 
topische vragen uitvoeren. 
Bij het ontwerpen van teksten kunnen topische vragen op 
meerdere wijzen behulpzaam zijn. 
   

Verkennen van terrein en thema bij de werkbasis : de 
schrijver kan in een orie ntatiefase topische vragen 
gebruiken om zijn eigen kennis hierover te activeren, en te 
documenteren. Juist het gebruik van deze vragen kan een 
nieuw licht werpen op het onderwerp. 
 
uitbouwen van een minisamenvatting tot steeds 
representatievere versies: Het tekstontwerp kan 
beginnen met een minisamenvatting, waarin op enkele 
topische vragen een kort antwoord is gegeven. Deze eerste 
versie kan worden door deelvragen in te voeren en deze te 
beantwoorden. Zodoende kan men tot een steeds 
representatievere versie van de tekst komen. 

    

Feedbackregels 
Feedbackregels geven een manier om een andere persoon 
feedback (ook wel kritiek genoemd) te geven op zijn handelen. 
Als volgens deze regels gehandeld wordt, wordt voorkomen dat 
de ander boos of verdrietig wordt. Als feedback op een 
onhandige manier wordt gegeven, bestaat namelijk een groot 
risico dat de persoon erg boos wordt. De feedback heeft dan 
totaal geen effect, en vaak zelfs een geheel ongewenst effect. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lezen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Document
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terugkoppeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kritiek
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Dit kan volgens vaste regels gebeuren, zodat het niet kwetsend 
zal zijn. Deze regels zijn: 
   

1. Noem eerst iets positiefs dat verband houdt met het 
onderwerp. 

Zeg objectief wat er gebeurde waar je kritiek op hebt, spreek 
daaruit vanuit jezelf (in ik zinnen). 
Vermijd het woord "maar", zeg niet: Ik vond dat je het goed 
deed, maar je bent wel te veel aan het woord geweest. Zeg in 
plaats daarvan Ik vond dat je het goed deed. Ik zag dat je veel aan 
het woord was, of zeg bijvoorbeeld: ik hoorde jou zeggen dat.... 
Vertel wat hiervan het gevolg was, spreek ook vanuit jezelf. 
Bijvoorbeeld: dat had tot gevolg dat ik me ongelukkig voelde 
omdat ik mijn onderwerpen niet kon noemen.... 
Geef een suggestie hoe dit beter zou kunnen. Bijvoorbeeld als je 
tussendoor had gevraagd of anderen nog iets wilden opmerken 
dan had ik me daar beter bij gevoeld. 
    
Degene die de feedback ontvangt hoort - alweer volgens deze 
regels - niet in de verdediging te gaan of excuses te berde te 
brengen. De persoon zou moeten aangeven dat hij het begrijpt, 
en indien nodig verduidelijking moeten vragen. 
Sommigen zeggen: feedback is een cadeautje. Het is moeilijk om 
het te geven en ook om het werkelijk te ontvangen. 
 
Voorbeeld 
Een ineffectieve feedback is: 
   
Jij maakt echt altijd dezelfde fouten! (als een collega bijvoorbeeld 
weer wort met een t heeft geschreven) 
    
Een effectieve feedback in dit geval zal zijn: 
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Je hebt een mooi stuk geschreven (begin positief) 

Ik lees hier wort met een t in plaats van wordt (wees concreet en 
praat vanuit jezelf). 

Ik denk dat onze lezers het storend vinden dat deze fout 
daar staat (geef de gevolgen aan) 

    
Geef nu de collega de kans op een antwoord. 
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RECENSIE 
 
Een recensie is een (kritische) bespreking van een boek, film, 
televisieprogramma, videospel, toneelvoorstelling, 
muziekuitvoering of enige andere culturele uiting, veelal 
gepubliceerd in een krant of tijdschrift of op het internet. De 
persoon die een recensie schrijft, noemt men een recensent. Het 
gratis exemplaar van een boek, cd of dvd dat een recensent van 
de uitgever ontvangt, heet recensie-exemplaar.  
 
Kenmerken van een recensie 
Een recensie bestaat meestal uit drie onderdelen: 
   

De analyse (een bespreking van de inhoud van het boek, 
de film, etc) 
 
De interpretatie 
 
De evaluatie (positieve en negatieve kritiek) 

    
Een recensie bevat dus een (liefst met argumenten onderbouwd) 
waardeoordeel over het culturele product. Daarnaast kan het 
besprokene in een ruimere context worden gesitueerd 
(bijvoorbeeld het oeuvre van een schrijver, ontwikkelingen in de 
literatuur, de tijdgeest), de voorstelling worden beschreven of de 
korte inhoud van een film worden weergegeven. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kritische
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boek_%28document%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Film_%28cinematografie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisieprogramma
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Videospel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toneel_%28spel%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Muziek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Compact_disc
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvd
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Bij films en videospellen bevat de recensie over het algemeen 
een rapportcijfer of een aantal sterren (meestal van 1 tot 5), om 
in e e n blik een algemeen oordeel te kunnen zien. Ook kunnen er 
voor bepaalde aspecten (zoals de grafische kwaliteiten bij een 
spel of het acteerwerk in een film) aparte cijfers worden 
vermeld, met eventuele toelichting. 
 
Invloed van een recensie 
Afhankelijk van het medium, verschijnen recensies in principe 
enkele dagen, weken of maanden nadat wat wordt besproken in 
de openbaarheid is gekomen. Bij een roman of ander boek dat 
men graag snel onder de aandacht wil krijgen, sturen uitgevers 
soms al de drukproeven naar recensenten opdat er meteen bij 
het verschijnen een bespreking in de media zou staan. Sommigen 
betreuren deze gehaaste vorm van literaire kritiek, die een 
gedegen oordeel, gebaseerd op rustige lectuur, in de weg kan 
staan. 
Enkele critici bundelen hun al dan niet herwerkte recensies na 
verloop van tijd in boekvorm, vaak aangevuld met diepgaandere 
beschouwingen en/of overzichtsstukken. 
 
Effecten van recensie 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schoolrapport
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ster_%28onderscheiding_of_ridderorde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Literaire_kritiek
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In diverse landen is het effect van een recensie - positief of 
negatief - onderzocht. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit 
Groningen onderzochten welke rol recensies spelen in de 
verkoop van bioscoopkaartjes. Uit hun onderzoek bleek dat 
recensenten bij grote mainstream films een voorspellende rol 
hadden, maar dat hun recensies geen invloed hadden op de 
kaartverkoop. Gemser et al. wijten deze voorspellende rol aan 
het feit dat de hoeveelheid reclame die voor een film gemaakt 
wordt opweegt tegen negatieve beoordelingen van recensenten. 
In het onderzoek werd ook de kaartverkoop van art house films 
bestudeerd. Daarbij beï nvloedt de recensent de kaartverkoop 
wel en spreken de onderzoekers van een influencer role. Zij 
verklaren dit door het beperkte reclamebudget van deze films en 
door de overlap van het publiek. Mensen die arthouse films 
bezoeken, zijn vaak ook mensen die de recensies in de krant 
lezen.  
 
Samenvatting 
Een samenvatting is een verkorte versie van een origineel, 
bijvoorbeeld een tekst, een film of een gebeurtenis. De bedoeling 
van zo'n simplificatie is om de hoofdpunten van het veel langere 
onderwerp uit te lichten. Men krijgt hiermee in een korte tijd de 
kerngedachten ervan weergegeven.  
Een samenvatting begint veelal met een inleiding met de titel, 
auteur, en de kerngedachten van de tekst of film. Het heeft een 
heldere structuur en is geschreven op een logische, 
chronologische en traceerbare wijze. In tegenstelling tot een 
resumé of een recensie, bevat een samenvatting geen 
interpretatie en beoordeling. Alleen de opvatting van de 
oorspronkelijke schrijver wordt hierin weergegeven in eigen 
woorden zonder directe citaten uit de tekst. Omdat 
samenvattingen aanmerkelijk korter dienen te zijn dan het 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rijksuniversiteit_Groningen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rijksuniversiteit_Groningen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioscoopkaart
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mainstream_%28stroming%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthouse
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Film_%28cinematografie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Simplificatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenobject
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recensie
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origineel, worden minder belangrijke feiten hieruit weggelaten. 
De boektitel is hierbij de kortste samenvatting van de tekst. Bij 
een wetenschappelijk werk of een dissertatie dient een 
samenvatting in algemeen wetenschappelijke taal gesteld te zijn 
en veelal een halve pagina lang te zijn.  
Een richtlijn om een samenvatting te schrijven is:  
   

Lees de tekst  
 
Formuleer de hoofdstelling  
 
Herlees de tekst en let hierbij op ideeën en argumentaties 
over die hoofdstelling  
 
Introduceer de schrijver en titel in de openingszin  
 
Benoem de belangrijkste feiten in een chronologische 
volgorde  
 
Controleer of je samenvatting ook de originele conclusie 
bevat.  

    
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boektitel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dissertatie
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READER-RESPONSE THEORY 
 
De Amerikaanse term reader-response theory wordt in de 
literaire kritiek gebruikt voor een benadering die zich niet op de 
auteur of de tekst richt, maar op de lezer. Er wordt ook wel 
gesproken van reader-response criticism. 
 
In 1929 kwam het baanbrekende Practical Criticism van de Brit 
I.A. Richards uit. Hij had zijn studenten gedichten voorgelegd, 
zonder dat zij de auteur van die gedichten kenden. De tekst leek 
dus centraal te staan, maar Richards' boek beschreef juist 
uitgebreid de reacties van deze lezers. Daarna gaf hij de 
patronen aan die hij in die reacties onderkende. Zo signaleerde 
hij onder meer: 
   
geijkte reacties ("de zee is altijd een poëtisch onderwerp") 

 
persoonlijke ervaringen ("dit rijm is kreupel, zo deed ik het op 
mijn twaalfde ook") 

 
invullen van de eigen belevingen ("heel gevoelig geschreven" of 
juist "platvloers") 

 
dogmatische opvattingen ("zo hoort een literair werk niet (of 
juist wel) in elkaar te zitten"). 
    
Hier stond dus de respons centraal, al was die respons wel de 
reactie van ongeoefende lezers.  
In 1938 verscheen Literature as Exploration van de Amerikaanse 
Louise Rosenblatt. Zij beschouwde het lezen van literatuur als 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=I.A._Richards&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Louise_Rosenblatt&action=edit&redlink=1


 

74 

een transactie tussen lezer en tekst (niet: auteur). Iedere tekst 
was anders, en dus was ook iedere transactie uniek voor die 
lezer. 
 
Verwante begrippen 
Aangezien het begrip reader-response theory nu eens ruim, dan 
weer eng wordt geïnterpreteerd, ontstaan er overlappingen met 
vergelijkbare disciplines en raakvlakken met verwante ideeën. 
Een aantal daarvan wordt hieronder opgesomd. 
   
Receptietheorie: wordt gezien als identiek aan de reader-
response theory. Er kunnen ook accentverschillen worden 
onderkend. Dan gaat het bij de receptietheorie vooral om de 
(kritische) reactie op een werk, gezien tegen de culturele 
achtergrond. De reader-response theory onderscheidt zich in die 
opvatting doordat zij meer de individuele lezersreactie 
beschouwt.  

 
Literaire pragmatiek: benadrukt de communicatieve 
wisselwerking tussen schrijver en lezer, en ziet haar als een 
dialectisch proces. Niet alleen de schrijver "maakt" de tekst, ook 
de lezer doet dat, en tegelijk maakt de tekst de lezer: die 
ondergaat een verandering bij het lezen van een tekst, hij wordt 
een beetje een ander mens.  

 
Literatuursociologie: bestudeert de literatuur vooral in haar 
functioneren binnen een bepaalde maatschappij en een bepaalde 
cultuur, en opereert vaak vanuit ideologisch perspectief. De 
discipline bloeide in de jaren zestig tot tachtig van de twintigste 
eeuw, maar sindsdien is de aandacht voor de literatuur als 
sociaal verschijnsel afgenomen.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Receptietheorie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dialectiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatuursociologie&action=edit&redlink=1
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Lezerstekst: is de tekst die een traditioneel geschoolde 
lezer verwacht aan te treffen. Hij of zij gaat uit van een 
doorlopend verhaal, een duidelijke intrige en een heldere 
afloop. 
  

Schrijverstekst: is meer onbepaald. Er zijn verschillende 
interpretaties mogelijk, er is wellicht zelfs een open einde; 
kortom, de lezer moet de tekst herscheppen, en wordt zelf een 
soort schrijver.  

 
Lezerspubliek: is van centraal belang in de reader-response 
criticism. Binnen dit publiek wordt nog verder theoretisch 
onderscheid gemaakt. Spreken we van de "geïmpliceerde 
lezer", dan blijkt diens identiteit uit de tekst. De "beoogde 
lezer" is die lezer die de auteur voor ogen heeft, en daarvoor 
moeten we ook iets weten over die auteur, over wie hij is. De 
"veronderstelde lezer" vormt een meer abstract begrip; dit is 
de interpreterende factor bij teksten.  
    
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_einde&action=edit&redlink=1
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REDIGEREN 
 
Redigeren is het herwerken of herschrijven van een tekst.  
Het bestaat onder andere uit het controleren van de feiten en 
gegevens in het verhaal, het schrappen van overbodige 
informatie, het toevoegen van meer informatie en nieuwe scenes 
en het verwijderen van taal- en stijlfouten. Het proces kan leiden 
tot herschikking van de gegevens en gebeurtenissen en een 
verandering van de vorm van het verhaal (reviseren). Het is ook 
mogelijk gegevens toe te voegen of juist te verwijderen. 
 



 

77 

BASIS 
 

De natuurlijke flow 
De meeste schrijvers die ik ken hebben een gemengde aanpak. 
Een deel van de redactie vindt al plaats tijdens het schrijven. 
Bijvoorbeeld omdat hij of zij zich bedenkt of ontdekt dat 
bepaalde dingen eerder in het verhaal beter of anders hadden 
gekund. 
 
Sommige schrijvers gaan bewust terug in het verhaal voordat ze 
nieuwe scenes toevoegen. Anderen (zoals ikzelf) kijken pas 
terug als de eerste draft van het verhaal helemaal af is. 
 

Van helicopterview naar hands-on 
Praktisch gezien is het waarschijnlijk het beste om eerst aan de 
grote lijnen te werken (helicopterview) en van daaruit rustig en 
gestaag naar straatniveau af te dalen.  
Je hebt er niet veel aan om eerst al je zinnen en paragrafen 
taalkundig helemaal perfect te maken als je daarna 30% van je 
tekst volledig gaat herschrijven. 
 
Uiteraard is het prima om tijdens het schrijven al te kijken naar 
wat je schrijft en daar zoveel mogelijk in te corrigeren, maar blijf 
niet teveel hangen op details. Doe dat pas als je het gevoel hebt: 
“nu klopt alles in mijn verhaal. De zinnen lopen. De karakters 
komen goed naar voren en het verhaal sluit als een bus.” 
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Het belang van redactie 
Je lezer heeft ongeveer 100.000 dingen die hij of zij zou kunnen 
doen inplaats van het lezen van jouw verhaal. 
 
Je eerste versie heeft altijd gebreken. Dingen die anders hadden 
gekund, scherper, duidelijker, beter verborgen.  
 
Des te scherper je verhaal is, des te beter je karakters uit de verf 
komen, des te interessanter je je gegevens weet te maken; des te 
hoger de kans is dat je lezers je verhaal uitlezen en des te hoger 
de kans dat ze ook ander werk van je willen gaan lezen. 
Slordigheid is hier je grootste vijand. 
 

Wanneer is het klaar? 
Dingen zijn in eerste instantie klaar als jij denkt dat het klaar is. 
Een voorbeeld: deze Draagbare heeft meer dan 80 uur aan 
redactie achter zich. Vooral mijn eigen teksten bevatten hier en 
daar nog slordigheden en fouten. 
Zo snel mogelijk uitgeven is in dit geval echter belangrijker dan 
technische perfectie. Onder andere omdat de deadline van de 
Paul Harland Prijs steeds dichterbij komt. 
 
Elk werk heeft echter een kantelpunt: waarop de inhoud volgens 
de maker krachtig genoeg is om gelezen te worden. Dit kan een 
deadline zijn of het gevoel: “nu ben ik klaar”. 
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Het belang van proeflezers, wedstrijden en 
feedback 
Iedereen heeft blinde vlekken. Dingen waarvan je denkt: dat zit 
wel OK. Daar hoef ik niet op te letten, of: dat valt toch niemand 
op. 
 
Proeflezers, wedstrijden en feedback van deze lezers en 
schrijvers helpen je om uit te vinden waar die blinde vlekken 
precies zitten.  
De feedback die je krijgt zal altijd zijn vanuit het perspectief en 
de bewoording van de lezer. Die lezer heeft vanuit zijn of haar 
beleving altijd gelijk in zijn of haar commentaar (tenzij het 
iemand is die bewust negatief is). 
 
In wedstrijden krijg je de kans om je eigen verhaal tegen dat van 
andere schrijvers af te zetten. Over het algemeen zijn de 
winnende verhalen die verhalen die op alle vlakken (zie AIDA-S 
voor een referentiemodel, later in dit hoofdstuk) voldoende 
punten scoren.  
 

Het vertalen van de feedback 
Dat commentaar is niet altijd direct bruikbaar. En in veel 
gevallen zal jij die moeten vertalen in onderdelen die door jou 
weer kunnen worden gebruikt in je redigeerrondes.  
 
Een voorbeeld: 

Ik vond je verhaal in het begin wel leuk, maar later niet 
meer. Waarom deed Gertjan dit en dat? Aan het einde was 
ik de draad kwijt.  
 

Dit lijkt niet veel.  
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Vertaald komt deze feedback waarschijnlijk echter neer op het 
volgende: 
 

1. Het verhaal zakt blijkbaar ergens na het begin, en 
waarschijnlijk vóór het midden, in. 

2. De motivatie van mijn hoofdpersoon is niet duidelijk 
genoeg. “Waarom deed hij dit en dat?” moet mogelijk 
beter ondersteund worden en beter uitgewerkt. Wellicht 
een korte scene om even dat specifieke punt aan te 
stippen? 

3. Het verloop van het verhaal is onduidelijk. De lezer traakt 
de draad kwijt. Is dit verbonden aan de acties en motivatie 
vna mijn hoofdpersoon of zijn er ook nog andere dingen 
waar ik op moet letten? 

 

Printen, of PDF/epub? 
De belangrijkste reden om je verhaal uit te printen is deze: 

 Correctie op papier 
 Een ander formaat en daardoor een andere bril 

 
Het vreemde en interessante aan het printen is dat je vrijwel 
direct fouten ziet die je op het scherm consistent en consequent 
over het hoofd hebt gezien. 
 
De belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk de verandering 
in context. Je brein zit niet meer in “schrijfmodus” maar gaat 
automatisch naar “leesmodus” en haalt dus totaal andere fouten 
uit je werk dan je op het scherm zou doen. 
 
Als e-publicatie 
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Wat op papier werkt, werkt ook voor e-book readers. Met 
andere woorden: sla je document op als PDF, zet het op je e-
reader en de verandering in context (e-reader versus 
beeldscherm) zal ook hier direct fouten naar boven brengen die 
je constant over het hoofd hebt gezien. 
 
Het nadeel van PDF is de formattering. Als je 12 punts Times 
New Roman op A4 op het scherm van een 5-inch e-reader ziet, 
zijn de lettertjes zo priegelig klein dat ze bijna onleesbaar 
worden. 
 
Je kunt hier twee dingen aan doen: 

 Publiceren als e-pub, waarin de tekst wordt opgeslagen 
als HTML en door de e-reader automatisch netjes wordt 
weergegeven 

 Je verhaal in A5-formaat gieten, met een fontgrootte van 
12 of 13 punts en dan als PDF opslaan. 

 
Corrigeren van fouten op een e-reader? 
Een grote beperking van de e-reader is dat je mogelijkheden tot 
aantekeningen beperkt zijn en niet altijd gebruiksvriendelijk. 
 
Je opties: 

 Aantekeningen maken met de e-reader (en de eventuele 
stylus die bij de reader hoort)  

 Lezen met je computer bij de hand. Je aanpassingen direct 
in je Word-document maken.  

 
Ik doe het laatste. 
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KERNVRAGEN BIJ HET 

REDIGEREN 
 

Je eigen doelstellingen 
 

 Wat wil ik met dit verhaal? 
 Waarom heb ik het geschreven? 
 Wie wil ik bereiken? Waarom? Waarmee? 
 Wat voor gevoel wil ik teweeg brengen?  
 Welke emotionele indruk wil ik achterlaten met het 

verhaal? 
 
Die doelstellingen en de antwoorden op deze vragen kunnen 
echt van alles zijn. Sommige schrijvers hebben zeer hoge 
doelstellingen. Anderen schrijven gewoon voor de leuk en 
vinden het allemaal wel prima zo. 
 
Wat je ook doet en waar jouw eigen doelstellingen ook passen: 
het helpt om ze duidelijk te hebben. Zeker als je feedback krijgt. 
 
Stel dat je een vrij relaxte houding hebt met betrekking tot je 
eigen werk, en drie proeflezers vonden je verhaal maar zozo. 
Moet je dan in de stress gaan schieten en alles helemaal 
omgooien, of maak je een paar minimale aanpassingen en ben je 
daarmee klaar? 
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Informatieoverdracht en communicatie 
 

 Ben ik duidelijk / is dit duidelijk / komt dit over? 
 Beantwoord dit aan mijn (schrijf)doelstellingen? 
 Is dit goed verborgen / voldoende zichtbaar?  
 Kan dat beter? 

 
Waarbij ‘dit’ onder andere kan slaan op een hoofdstuk, een 
scene, een dialoog en een gebeurtenis in je verhaal. 
 
Zoals eerder aangegeven is de AIDA-S voor schrijvers een goed 
beginpunt. Daarover later meer in dit hoofdstuk.  
 
In het hoofdstuk Verhaalopbouw vind je voldoende informatie 
over opbouw, gebruik van expositie, dramatisch doel en 
informatie en informatievoorziening om te kijken of je iets bent 
vergeten of op een andere en meer effectieve wijze aan kunt 
pakken. 
 
De hoofdstukken Informatie en informatievoorziening, 
Publiek en overdracht en Samenhang en logica zijn goede 
beginpunten hiervoor.  
 

Spanning en suspense 
 

 Pakt het? Is het interessant? 
 Is dit de juiste opbouw? 
 Kan het nog beter? 

 
Voor (de opbouw van) spanning en suspense kun je onder 
andere gebruik maken van cliffhangers, plot twists en ‘plant & 
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payoff’. Zie de hoofdstukken Actie en motivatie en Spanning in 
Verhaalopbouw later in dit boek. Qua structuur is het altijd 
goed om te kijken naar Freytags analyse en de gedachte achter 
Joseph Campbells Monomyth. Zie daarvoor het hoofdstuk 
Verhaalstructuur in dit boek. 
 

Stijl, sfeer en overdracht 
 

 Werken de zinnen? Brengen ze de sfeer, het gevoel, de 
reeks van gebeurtenissen over dat ik op dit stuk naar de 
lezer over wil brengen? 

 Bruist het waar het moet bruisen? Is het helder waar het 
helder moet zijn?  

 Ben ik begrijpelijk? Is het helder wat hier plaatsvindt?  
 Kan dat beter? 

 
De hoofdstukken Informatie en informatievoorziening, 
Publiek en overdracht en Samenhang en logica in het 
hoofdstuk Verhaalopbouw zijn opnieuw goede beginpunten als 
het gaat om vertelstijlen. Verder is het nuttig om te kijken naar 
de diverse literaire stijlen   
 
Over de opbouw van je verhaal- en vertelstem is veel te vinden 
in Literaire technieken in dit boek. 
 
Vanwege de omvang zijn hoofdstukken over stijl, taal en 
zinsbouw in het boek Taal en stijl opgenomen. Daarin krijg je 
onder andere de instrumenten om je zinnen te ontleden en een 
uitgebreid inzicht over verteltijd, actieve en passieve vorm en 
alle andere onderwerpen die taal-gerelateerd zijn. 
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Karakters en wereldbouw 
 

 Leven de karakters? Hebben ze elk een eigen stem, hun 
eigen motieven, hun eigen persoonlijkheid? Is duidelijk 
wat ze doen? Waarom dat is? 

 Leeft de wereld? Kan ik het voelen, proeven, zien? Kan ik 
zien welk deel van het jaar het is? Is er regen, zonneschijn, 
wind? Zijn er steden, dorpen, dieren, planten, bomen en 
mensen? 

 Kan dat beter? 
 
Het hoofdstuk Verhaalopbouw in dit boek geeft je een begin 
met betrekking tot karakters en hun motieven. Het hoofdstuk 
Thematiek binnen Verhaalopbouw gaat dieper in op de 
specifieke motieven die karakters kunnen hebben om tot daden 
over te gaan en welke “grotere thema’s” een stuwende rol 
kunnen spelen vanuit de wereld waarin het verhaal speelt. Let 
op dat dit slechts aanwijzingen zijn om je te inspireren en dat die 
lijst mogelijk niet eens 10% is van alle mogelijkheden en 
richtingen die jijzelf als schrijver op kunt gaan. 
 

Interne logica 
 

 Is de interne logica van mijn wereld duidelijk? 
(Bijvoorbeeld via acties van karakters, reacties van de 
wereld rondom hen, dingen die mogelijk zijn, dingen die 
niet kunnen of niet toegestaan worden) 

 Ben ik eenduidig? Waar breek ik mijn eigen regels? Is dat 
bewust of een slordigheid? 

 Kan het beter? 
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Het hoofdstuk Samenhang en logica binnen Verhaalopbouw 
gaat onder andere in op oorzakelijkheid (oorzaak en gevolg), 
continuïteit en het concept van Deus ex machina. 
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EERSTE RONDE 
 
In de eerste ronde kijk je naar de grote lijnen. Deze bestaan 
onder andere uit: 
 

 Je doelstellingen 
 De structuur van het verhaal 
 De samenhang tussen je verhaalelementen, de 

hoofdstukken en de gebeurtenissen in je verhaal 
 De effectiviteit van je communicatie naar de lezer toe 
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AANPAK 
 
Formuleer in gedachten opnieuw je doelstellingen. Waar ging 
het ook alweer om? Wat wilde je ook alweer doen en bereiken? 
 
Kijk vervolgens naar de grote lijnen. Lees willekeurige 
fragmenten van je verhaal. Dit kunnen enkele zinnen zijn, of 
korte fragmenten. Kijk of op die plekken de dingen overkomen 
die je over wilt brengen. 
 
Het uitgangspunt in deze aanpak is dat je verhaal doordrenkt 
moet zijn met de resultaten van je doelstelling. Elke vezel, elke 
zin en elk woord zou in principe die ‘spanning’ of ‘droefheid’ of 
‘speelsheid’ of wat dan ook moeten weerspiegelen. 
 
Over het algemeen wordt al snel duidelijk of je inderdaad 
voldoet aan je eigen doelstellingen.  
Als je verhaal bijvoorbeeld spannend moet zijn, maar 3 van de 4 
willekeurige stukken zijn saai, dan is daar werk te doen. 
 
Herhaal dit voor de samenhang. Lees opnieuw willekeurige 
fragmenten. Is uit die stukken helder waar het verhaal naartoe 
gaat? Krijg je een gevoel van richting?  Vormen de verschillende 
losse stukken langzaam een samenhangend of coherent beeld 
van elk van de verschillende verhaallijnen in je hoofd? Voelt het 
logisch? Passen de stukken bij elkaar? Lopen de lijnen in elkaar 
over? Of juist niet? Is dat de bedoeling? 
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Lees vervolgens stukken. Hele paragrafen en hoofdstukken. Een 
aantal hoofdstukken achter elkaar. Begin bij het einde. Lees het 
midden. Begin bij het begin. 
 
Over het algemeen zal je hier al beginnen met redigeren, herzien, 
herschrijven, herwerken. 
 
Lees ten slotte het verhaal van begin tot einde en werk aan het 
geheel.  
 
Drie primaire acties in deze ronde: 

 Heroverwegen 
 Herstructureren 
 Herschrijven 
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DOELSTELLINGEN 
 
Als je schrijft, heb je een aantal doelen voor ogen. Deze kunnen 
persoonlijk zijn (“ik wil dit en dat”) en gericht zijn op de 
buitenwereld (“het verhaal moet daar en daar zo en zo”). Zoals 
eerder aangegeven helpt het deze te (kunnen) verwoorden zodat 
je redactie gericht is en je een beter besluit kunt nemen waarom 
je bepaalde dingen wel meeneemt in je redigeersessies en 
andere dingen exact laat zoals ze zijn. Bijvoorbeeld omdat ze 
volledig voldoen aan je doelstellingen, of omdat ze niet 
belangrijk genoeg zijn voor wat jij wilt bereiken met je verhaal. 
 
Vier basisdoelstellingen: 

 Persoonlijke doelstellingen. Wat wil je zelf? Waarom? 
 Doelstellingen m.b.t. je eigen ontwikkeling als schrijver. 

Waar werk je naartoe? Wat wil je bereiken als schrijver? 
Met je werk? 

 Doelstellingen m.b.t. je publiek. Wie is dat? Wat wil je bij 
hen teweeg brengen?  

 Doelstellingen m.b.t. de kritische ontvangst. Welke critici 
respecteer je? Welke niet? Voor welke in deze groep 
schrijf je? Voor wie niet?   

 
Zes basisvragen 

 Wat wil je bereiken?  
 Wanneer wil je dat?  
 Op welke manier? 
 Hoe helpt dit verhaal daarin? 
 Is dat gelukt? 
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STRUCTUUR 
 
Je verhaal volgt altijd een structuur. Dit kan de klassieke 
Aristoteliaanse structuur zijn (zie o.a. Freytags analyse in 
Verhaalstructuur later in dit boek) maar kan ook een ‘anti-
structuur’ zijn waarin je alle klassieke regels doelbewust aan je 
laars lapt (zie o.a. Postmodernisme in Kritiek en 
verhaalanalyse aan het begin van dit boek.) 
 
Drie uitgangspunten: 

 Klassiek: met verhaallijnen met een duidelijk begin, 
midden en einde en een bevredigend einde dat tot een 
catharsis of ‘ontlading’ kan leiden en voor de lezer ‘af’ 
voelt. 

 Modern: met verhaallijnen die niet-lineair zijn, kunnen 
beginnen met het einde en terugwerken naar het begin en 
niet altijd een bevredigend einde hoeven te hebben. De 
lezer mag best bedroefd zijn of spijt voelen omdat het met 
de karakters slecht is afgelopen. 

 Postmodern: zonder duidelijke structuur, structuurloos 
en waarbij het doel en einddoel kan zijn om de lezer te 
verwarren, boos te maken, zichzelf in twijfel te trekken. 
Voorbeelden zijn onder andere: Cut up / collage, 
fragmentarisch.  

 
Onderdelen: 

 Begin, midden, einde 
 Lineair, fragmentarisch, chronologisch, niet-chronologisch 
 Stijl, tempo en ritme.  
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Vier basisvragen: 

 Welke structuur wil ik toepassen? 
 Voldoet die structuur (nog steeds) aan mijn doelstelling? 
 Kan het beter? 
 Is er voldoende wisseling? Raak ik de dynamiek (of het 

gebrek daaraan) dat ik voor ogen heb? 
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SAMENHANG 
 
Dan is er sprake van samenhang. Of niet. Die samenhang zorgt 
ervoor dat een verhaal ‘klopt’ of niet.  
De indruk van samenhang wordt onder andere gegeven door 
foreshadowing, plant & payoff, backstories en terugkerende 
thema’s.  
Een thema is hier niet ‘een thematisch onderwerp’ maar een 
element met een terugkerend karakter. De zogenaamde rode 
draad in je verhaal. 
Zie hiervoor, zoals eerder aangegeven: Het hoofdstuk 
Samenhang en logica binnen Verhaalopbouw, maar ook 
Motieven en thema’s in Elementen van de verhaaltheorie.  
 
Vier onderdelen: 

 Oorzaak en gevolg 
 Terugkerende elementen, de rode draad 
 Logisch verloop in de verhaalontwikkeling 
 Verband tussen voorgaande en daaropvolgende 

handelingen en gebeurtenissen 
 
Vier daarbij behorende begrippen: 

 Eenheidsconventie 
 Causale verbanden 
 Interne logica 
 Continuïteit 

 
Zes basisvragen: 

 Heeft het verhaal samenhang?  
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 Voldoet de manier waarop de elementen samenhangen 
aan mijn persoonlijke doelstellingen? 

 Is het goed uitgewerkt? Zijn er gaten en open eindjes? 
 Klopt het binnen mijn wereld en verhaallogica? 
 Kan het beter? 
 Lijkt het ergens op?  
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COMMUNICATIE 
 
In je communicatie en communicatiedoelstellingen staat onder 
andere helderheid voorop. Wat communiceer je? Hoe wil je dat 
doen? Werkt dat? Komt dat over?  
Maar ook misleiding, het punt waar je verhaal begint, de 
momenten dat je informatie prijsgeeft en het niet-geven en 
verbergen van informatie.  
 
Alles bij elkaar kun je met deze elementen bepalen hoe en waar 
je momenten van spanning liggen, welke stem je waar gebruikt, 
hoe je de lezer aanspreekt, welke vorm en structuur je gebruikt 
om stukje bij beetje het mysterie van je wereld en je karakters te 
ontrafelen. 
 
Twee richtingen: 

 Naar de lezer toe 
 Binnen het kader van het verhaal 

 
Tien basisvragen: 

 Trekt het de aandacht?  
 Wekt het interesse?  
 Wekt het verlangen (tot meer)?  
 Denk je dat de lezer overgaat tot actie?  
 Is het resultaat van jouw werk in jouw ogen bevredigend 

voor die lezer? 
 Ben je helder?  
 Zijn de kernpunten van je verhaal helder?  
 Komen je woorden over?  
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 Komen je zinnen over?  
 Begrijpt je lezer wat jij schrijft?  

 
Waarbij ‘het’ onder andere staat voor: je verhaalkeuze, je 
onderwerpkeuze, de keuze van je verhaalwereld en je settingen 
en de keuze van je personages en hun persoonlijkheden. 
 

AIDA-S 
Voor communicatie verwijs ik je naar het AIDA-S model. 
Hierover vind je meer informatie in: Verhaalspecifieke 
structuren binnen het hoofdstuk Verhaalstructuur. 
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DE 5 W’S 
 
Als apart model geef ik je tot slot graag de 5 W’s. 
Deze helpen om vooraf en achteraf scherp te krijgen waar het 
ook al weer over gaat en ging. 
 

Publiek, onderwerpen en thematiek 
 

 Wie: is je doelgroep van dit verhaal? Wie gaat het lezen? 
Wie gaat het beoordelen? 

 Wat: is het onderwerp en wat zijn de thema’s? Waar gaat 
het over? 

 Waar: wil je het plaatsen? Waar, naar welke partij gaat 
het toe? 

 Wanneer: wanneer moet het af zijn?  
 Hoe: wil je het vertellen? Hoe moet het overkomen? Hoe 

ga je het vormgeven? 
 Waarom: schrijf je dit? 

 

Inhoud van het verhaal 
 

 Wie: wil je een rol laten spelen in je verhaal? 
 Wat: gebeurt er in je verhaal? 
 Waar: waar speelt het zich af en waar zou het zich af 

moeten spelen? 
 Wanneer: speelt het zich af? 
 Hoe: gebeurt dit? Hoe ontwikkelt het verhaal zich? 
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 Waarom: gebeuren dingen in die gebeuren, volgens jou? 
Waarom bijvoorbeeld niet op een andere manier? 
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TWEEDE RONDE 
 
 
Waar we in de eerste ronde voornamelijk naar de grote lijnen 
kijken, is er de tweede ronde is er meer oog voor detail. 
 
Zes aandachtspunten: 

 Ritme en flow 
 Karakters 
 Wereldbouw 
 Research 
 Plotgaten 
 Overbelichting en onderbelichting 
 Dood materiaal 
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AANPAK 
 
Zodra de grote lijnen in orde zijn, kun je je gaan richten op de 
specifieke aspecten van deze tweede ronde. Je kunt nu pagina 
per pagina en hoofdstuk per hoofdstuk gaan kijken naar ritme en 
flow, de opbouw en presentatie van je karakters, de kwaliteit 
van je wereldbouw, de kwaliteit van je research en de aanpak en 
oplossing van je plotgaten 
 
Er zijn opnieuw verschillende manieren om dit te doen. Je kunt 
per aandachtspunt aan de slag gaan, of verschillende 
aandachtspunten combineren. Je kunt vanaf het gestaag naar het 
einde werken of opnieuw willekeurige stukken van je verhaal 
pakken en daarmee individueel aan de slag gaan. 
 
De globale stappen zijn vergelijkbaar als die in ronde 1, maar 
richten zich voornamelijk op de inhoud van je hoofdstukken en 
niet meer op de grotere structuur van je verhaal. 
 
Primaire acties in deze ronde: 

 Meer research en/of hercontrole van de feiten en 
bronnen die je gebruikt hebt 

 Herschrijven en herstructureren van zinnen, 
hoofdstukken en paragrafen (voor je flow) 

 Heroverwegen van de acties en interacties van en tussen 
je karakters en van en tussen je karakters en je 
verhaalwereld 

 Herschrijven en herstructureren van dialogen 
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 Herschrijven en toevoegen van ontbrekende elementen 
(in verband met plotgaten bijvoorbeeld, of te weinig 
expositie van je wereld en je karakters) 

 Schrappen van woorden, zinnen, paragrafen, stukken en 
dood materiaal 
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RITME, FLOW EN DYNAMIEK 
 
Na deze tweede ronde gaat er waarschijnlijk nog veel gebeuren 
met je verhaal. Het doel is dan ook naar je perfecte vorm toe te 
werken, maar de details en de perfecte staat voor het laatst te 
bewaren, als je verhaal echt ‘klaar’ is. 
 
Voor ritme en flow kunnen de volgende onderdelen worden 
onderscheiden: 
 
Ritme: 

 Aktes 
 Scenes 
 Beats 
 Zinnen  
 Woorden 

 
Flow 

 Hoekig 
 Rond 
 Break-beat 
 Onafgebroken 

 
Dynamiek 

 Wisseling in ritme, tempo en flow 
 
We gaan op de volgende pagina’s dieper in op de verschillende 
aspecten van ritme, flow en dynamiek. 
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Aktes 
Een Akte is een blok in je verhaal waarin een bepaald deel van 
je verhaal zich afspeelt. De oorsprong van de Akte ligt bij het 
toneel en heeft een praktische reden: mensen kunnen niet uren 
achter elkaar hun aandacht blijven vasthouden en moeten af en 
toe ook plassen en eten. 
 
Binnen verhalen staat de Akte vaak gelijk aan het hoofdstuk. 
(Hoofdstuk 1 = Akte 1, en zo voorts)  
 
Akte en ritme 
Het ritme van je verhaal wordt onder andere bepaald door de 
lente van je hoofdstukken. Korte hoofdstukken geven een gevoel 
van snelheid. Lange hoofdstukken van vertraging. 
 
Tempo 
Het tempo van je aktes (of hoofdstuk) wordt onder andere 
bepaald door: 

 De lengte van de aktes (het aantal pagina’s per hoofdstuk) 
 De hoeveelheid gebeurtenissen die plaatsvinden binnen 

dat hoofdstuk 
 De lengte van je zinnen 

 
Kritiek 
Het kan zijn dat jouw keuze in lengte tot kritiek leidt. Zeker als je 
voor extremen gaat. De lezer (en de criticus) is vaak gewend aan 
een bepaalde indeling en lengte. Als je daarmee (doelbewust) 
breekt kan dat tot irritatie leiden en zelfs afhaakmomenten van 
je lezer. 
 
Vijf basisvragen: 
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 Wat is volgens jou het tempo van je verhaal en die 
bepaalde stukken? Is dat laag? Hoog? Ergens in het 
midden?  

 Wisselt het tempo en ritme van je verhaal of is dat 
constant? 

 Wat voor invloed heeft dat op de lengte van je 
hoofdstukken? 

 Klopt dat met wat je in werkelijkheid hebt gedaan? 
 Kan het beter? 

 

Scenes 
Een scene is een afgebakend stuk in je verhaal waarin een 
bepaalde handeling plaatsvindt. “Jan komt de kamer binnen, 
spreekt met Piet en gaat weer weg” is bijvoorbeeld een zo’n 
scene.  
 
Focus en plaats bepaalt inhoud 
In het bovenstaande voorbeeld ligt de focus op Jan. Omdat de 
situatie voor Jan verandert (hij betreedt een andere ruimte, gaat 
weer weg) stopt de scene zodra opnieuw een verandering 
optreedt 
 
Als de  focus op Piet ligt, kan een scene er zo uit zien: 

“Jan komt de kamer binnen, spreekt met Piet, gaat weer 
weg. Vervolgens komt Marie binnen, klaagt over Piet en 
gaat weer weg. Jan herschikt zijn papieren, heeft een kort 
telefoongesprek, verlaat de kamer.” 

 
Vijf basisvragen: 

 Wat is het tempo van je scenes? Is dat laag? Hoog? Ergens 
in het midden?  
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 Wisselt het tempo van die scenes of is dat constant? 
 Wat voor invloed heeft dat op de focus en de lengte van je 

scenes en wat je daarin beschrijft? 
 Klopt dat met wat je in werkelijkheid hebt gedaan? 
 Kan het beter? 

 
 

Beats 
Een beat (Engels, ‘slag’, als in een slag op de trom) is elk moment 
in je verhaal waarin het verhaal weer een impuls krijgt of 
voortgedreven wordt. 
 
Het aantal beats in je verhaal bepaalt opnieuw ritme en snelheid. 
Veel beats of ‘impulsmomenten’ geeft de indruk van een 
gedreven verhaal. Weinig beats dat  van een voortkabbelende 
vertelling voor bij het haardvuur. 
 
Vier impulsmomenten die een beat vormen: 

 Een doelgerichte actie of beweging van een personage 
 Een onthulling of bekentenis 
 Een verandering in de verhaalrichting 
 Een impuls vanuit de verhaalwereld 

 
Vier basisvragen: 

 Hoeveel beats zitten er in je hoofdstukken en scenes? 
 Zijn dat er genoeg? Te weinig? Of teveel? 
 Horen deze beats (of impulsmomenten) inhoudelijk bij je 

kernverhaal? Ondersteunen ze dat verhaal?  
 Welke beats (of impulsmomenten) horen eigenlijk niet bij 

jouw verhaal? Welke kunnen geschrapt worden? 
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Hoekige flow 
Een flow kan hoekig of rond aanvoelen. De hoekige flow is als 
een ritje over een weg vol hobbels en gaten, of als het resultaat 
van iemand die bonkig autorijdt.  
 
De hoekige flow kan het verhaal breken en de lezer volledig 
laten afhaken. Het heeft echter ook een doel en een nut: om jou 
als lezer scherp en wakker te houden. Elk moment kan er weer 
een nieuwe hobbel volgen en je kan en mag niet in slaap vallen. 
 
Vier dingen die een hoekige flow maken: 

 Lelijke en hoekige zinnen 
 Lelijke en hoekige woorden 
 Rare en ongemakkelijke momenten in het verhaal, die de 

lezer even uit het verhaal trekken 
 Woorden, momenten en uitdrukkingen die (bijvoorbeeld 

door hun grofheid of contrastwerking) ‘niet thuishoren’ 
op dat moment in het verhaal 

 Schijnbare plotgaten en schijnbare fouten 
 
Zeven basisvragen 

 Waar en wanneer begint de hoekige flow jou als lezer te 
irriteren? 

 Hoe ver kun je gaan en hoe ver wil je gaan? 
 Was deze bonkige en hoekige flow op dat moment wel de 

bedoeling?  
 Wissel je ronde en hoekige flow met elkaar af? 
 Werkt het voor jou?  
 Werkt het voor het verhaal? 
 Kan het beter? 



 

107 

 

Ronde flow 
De ronde flow is geruststellend. Het geeft je lezer de 
mogelijkheid om in een soort droomstaat te gaan. Zinnen lezen 
lekker weg en het verhaal is voorbij voordat je het weet. 
 
De ronde flow kan de lezer echter in slaap sussen, waardoor 
bepaalde sleutelmomenten in je verhaal teveel aan de aandacht 
van die lezer voorbijgaat. Hierdoor kan het zijn dat de impact 
van je verhaal en van die specifieke momenten gedeeltelijk of 
geheel verloren gaat. 
 
Vier elementen die een ronde flow veroorzaken: 

 Vloeiende zinnen met vloeiende ronde woorden 
 Ritme, klankherhaling en klankrijm (‘daar gaat de lange 

man’ is een voorbeeld van klankherhaling) 
 Wisselingen tussen lange en korte zinnen 
 Symmetrie in woordgebruik en zinsbouw (‘lange zin, 

korte zin, lange zin’ kan een dergelijke symmetrie 
vormen) 

 
Vier basisvragen: 

 Hoe loopt je verhaal? Is er flow? Is die rond of hoekig? 
 Heb je momenten nodig waar de lezer even uit die flow 

wordt getrokken? Waar? Gebeurt dat ook? 
 Wissel je je ronde en hoekige flow met elkaar af? Is dat 

bewust? Kun je dat nog verder aanscherpen? 
 Kan het beter? 
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Onafgebroken flow 
In de onafgebroken flow vinden geen verstoringen plaats. Met 
een onafgebroken flow kun je de lezer in een trance brengen 
waardoor het verhaal helemaal en in rust kan worden 
waargenomen.  
 
Vier elementen die een onafnagebroken flow veroorzaken: 

 Ronde zinnen en ronde woorden 
 Een vloeiende overgang tussen zinnen, dialogen en niet-

dialogen, scenes en hoofdstukken 
 Een vloeiende voortgang van het verhaal 
 Een vloeiende opeenvolging van impulsmomenten 

 
Vier basisvragen: 

 Lopen je zinnen en momenten en scenes en hoofdstukken 
vloeiend in elkaar over? 

 Waar wordt die flow onderbroken? 
 Is dat je bedoeling? 
 Kan het beter? 

 

Break-beat of onderbroken flow 
Met de ronde en hoekige flow komt ook het concept van break-
beat. De break-beat is het moment waarop het ritme en de flow 
even (bewust) verstoord en onderbroken wordt en mogelijk 
wordt overgegaan op een andere en nieuw ritme.  
 
Als instrument helpt de break-beat om een brug te slaan tussen 
twee verschillende ritmes en flows in een verhaal. Het trekt de 
lezer ook even uit het verhaal, zet de lezer op scherp waardoor 
de elementen in het direct daaropvolgende moment in het 
verhaal scherper door de lezer waargenomen kunnen worden. 
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Een break-beat wordt gerepresenteerd door: 

 Een verandering in ritme 
 Een plotselinge stilte 

 
Vijf elementen die een break-beat veroorzaken: 

 Een moment van pauze of stilte in het verhaal, gevolgd 
door iets onverwachts 

 Een witregel (de minimale break-beat) 
 Het moment tussen twee opeenvolgende hoofdstukken 
 Een uitspraak of extreem contrasterende handeling van 

een karakter 
 Een extreem contrasterende gebeurtenis in de omgeving 

 
Zes basisvragen: 

 Waar wordt de flow van je verhaal onderbroken? 
 Hoe gebeurt dat?  
 Is dat nodig? Werkt het?  
 Onderbreek je de flow op de juiste manier? Blijft de lezer 

nog steeds in het verhaal? 
 Waar ligt de grens waar de lezer even afhaakt? Kun je die 

opzoeken? 
 Kan het beter? 
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KARAKTERS 
 
Met de basiselementen van het verhaal redelijk op hun plaats, 
kun je gaan kijken naar je karakters. 
 
De basis-vragenlijst van elk elk karakter is de volgende: 

 Wie zijn ze? 
 Wat doen ze? 
 Waarom doen ze dat? 
 Hoe voelt dat? 
 Had dat anders gekund? 

 
Dit kan worden opgebroken in: 

 Herkomst of persoonlijke geschiedenis 
 Afkomst 
 Persoonlijkheid 
 Handelingen 
 Motivaties 
 Emoties 
 Alternatieve opties 

 
Bij elk van deze elementen horen weer aanvullende vragen. 
 

Afkomst 
De afkomst van een persoon wordt vaak bepaald door de 
maatschappelijke klasse van de ouders en voorouders. Een 
karakter kan uit een arbeidersgezin komen, maar ook uit een 
gezien met eeuwen historie van geld en aanzien. 
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Deze afkomst bepaalt onder andere bepaalde aspecten van het 
gedrag, maar ook hoe moeilijk of eenvoudig het is om op 
bepaalde plekken binnen te komen en op andere plekken 
geweigerd te worden. 
 
Drie dingen die de afkomst bepalen: 

 Familie en familiegeschiedenis 
 Opvoeding, normen, beleefdheidsvormen en 

waardestelsels waarmee het karakter is opgegroeid 
 Geld en aanzien (of het gebrek daaraan) 

 
Zes basisvragen: 

 Past het gedrag van je karakters bij hun afkomst en 
herkomst?  

 Hoe gaan je karakters om met die afkomst? Zijn ze er 
tevreden mee? Rebelleren ze ertegen? 

 Hoe bepaalt het hun reilen en zeilen in jouw 
verhaalwwereld? Waar maakt het hun leven bijvoorbeeld 
makkelijker? Waar moeilijker? 

 In hoeverre herhaal je hiermee dingen die al duizend 
keer eerder zijn gedaan? 

 Waarin vertel je hiermee jouw verhaal en jouw variant? 
 Kan dat beter? 

 
 

Herkomst, persoonlijke geschiedenis 
De herkomst of persoonlijke geschiedenis bepaalt voor een 
belangrijk deel het referentiekader van je karakters.  
Wat ze denken, welke mogelijkheden en onmogelijkheden ze 
zien en welke besluiten ze daarop baseren wordt voor een groot 
deel daardoor bepaald. 
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Herkomst alleen is echter niet voldoende. Waar herkomst het 
referentiekader bepaalt, bepaalt karakter hoe je personages  die 
informatie en ervaringen gebruiken bij het nemen van nieuwe 
besluiten. 
 
Zeven elementen die de persoonlijke geschiedenis vormen: 

 Familie en familieomstandigheden 
 Armoede en rijkdom, geld en bestedingsruimte 
 Leefomstandigheden 
 Grote en kleine gebeurtenissen, van oorlog tot een val van 

de schommel met een gebroken arm als gevolg 
 Religie en geloofssystemen 
 De geestelijke gezondheid en grip op de realiteit van de 

ouders en mensen in de omgeving 
 Systemen van oordeel en waardeoordelen 

 
Tien basisvragen: 

 Waar komen je karakters vandaan?  
 Wat heeft ze gevormd?  
 Zijn zij en hun ouders, familieleden en kennissen arm, 

rijk, in schulden, schuldenvrij? 
 Wat waren dominante overtuigingen in die omgeving en 

bij de ouders en familieleden? 
 Hoe zijn ze daar in het verleden mee omgegaan? 
 Past dit bij je karakters? Vult het je verhaal aan of zit het 

juist in de weg? 
 In hoeverre herhaal je hiermee dingen die al duizend 

keer eerder zijn gedaan? 
 Waarin vertel je hiermee jouw verhaal en jouw variant? 
 Kan dat beter? 
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Persoonlijkheid 
Persoonlijkheid is iets dat grotendeels door biologische 
eigenschappen wordt bepaald en los staat van herkomst en 
afkomst. Door de bank genomen is de kans dat iemand met 
bepaalde persoonlijke eigenschappen in een rijke of arme familie 
in een groot of klein land wordt geboren vrijwel gelijk. 
 
Dit houdt in dat een rijke persoon met een goede opvoeding 
volledig onbeschoft kan zijn en een persoon van arme afkomst 
een volledige gentleman of gentlewoman. 
 
Twaalf elementen (in zes groepen) die de persoonlijkheid van 
een karakter bepalen: 

 Een passieve of actieve houding 
 Probleemoplossend of probleemzoekend 
 Strevend naar balans of verstoring van die balans  
 Open of gesloten 
 Zorgzaam of onverschillig 
 Kil en zonder mededogen of warm en compassievol 

 
Zes basisvragen 

 Hoe reageren je personages op situaties en andere 
personages in jouw verhaal en in hun omgeving?  

 Klopt dit met het profiel dat je van hen hebt 
samengesteld? Is het logisch? Past het bij hun 
persoonlijkheid, afkomst en herkomst? 

 Welke eigenschappen hebben ze eigenlijk? 
 Is dat duidelijk uit hun handelen? 
 Is dit de beste keuze en combinatie die je kunt maken? 
 Kan dat beter? 
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Handelingen 
Een handeling is datgene dat een karakter doet. Dit kan fysiek 
zijn en invloed hebben op de omgeving (het verschuiven van een 
stoel, het opblazen van een brug, berg of gebouw)  
 
Om die handeling te kunnen verrichten zijn middelen en 
mogelijkheden nodig. Dit kan fysiek zijn (je hebt een werkend 
lichaam nodig om op te staan) maar ook in de vorm van plaats, 
tijd, geld, beschikbaarheid (van die middelen) en capaciteit.  
 
Acht elementen die de handeling bepalen:  

 De concrete handeling 
 De motivatie tot die handeling 
 De persoonlijkheid en persoonlijke eigenschappen van je 

karakters 
 De fysieke en intrinsieke middelen die deze karakters ter 

beschikking staan 
 Persoonlijke en algemene overtuigingen (waar geloven ze 

in? Wat is belangrijk?) 
 De invloed van herkomst en afkomst op hun denken en 

handelen 
 De rol en aard van taboes en normen en waarden 

 
Drie basisvragen: 

 Zijn de handelingen en hun achterliggende motivaties van 
je karakters logisch en verklaarbaar vanuit hun 
achtergrond en hun persoonlijkheid en karakter? 

 Hebben ze daar wel de middelen voor? De kracht? De 
moed? 
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 Is dat duidelijk voor de lezer? Komt dat duidelijk naar 
voren in je verhaal? 

 Kan dat beter? 
 

Motivaties 
Mensen handelen niet zomaar, zelfs als dat zo lijkt. Er is altijd 
een reden. Een motivatie. Dit kan rationeel zijn of gevoelsmatig. 
Dit kan voortkomen uit instinct of uit weloverwogen redenen. 
 
Actie en motivatie zijn een onlosmakelijk koppel. Iemand die 
niet gemotiveerd is, zal geen actie ondernemen. Iemand die 
gemotiveerd is handelt automatisch (en soms tegen beter weten 
in) om die droom om te zetten in realiteit. 
 
Vier dingen die de vorm en aard van de motivatie bepalen: 

 Dromen en wensdromen 
 Verlangens en (de) honger (naar iets) 
 Persoonlijkheid, afkomst en herkomst  
 Het gevoel van pijn, of het gevoel dat er iets ontbreekt of 

niet klopt als die droom of wensdroom niet vervuld wordt 
 
Zeven basisvragen: 

 Is het duidelijk voor jou en je lezer wat de dromen, 
verlangens en wensdromen zijn waardoor je karakters 
worden voortgedreven?  

 Kan ik daar als lezer in geloven?  
 Kan ik dat als lezer ook echt voelen? 
 Hoe? 
 Waarom? 
 Passen die dromen, verlangens en wensdromen bij hun 

karakter, hun achtergronden, hun afkomst? 
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 Kan dat beter?  
 

Emoties 
Emoties hebben een opbouw en een voorgeschiedenis. Als 
iemand in huilen of lachen uitbarst, is dat in veel gevallen het 
gevolg van een reeks gebeurtenissen en uitspraken die aan dat 
moment vooraf gingen. 
 
Acht emoties: 

 Woede 
 Angst 
 Haat 
 Verdriet 
 Vrolijkheid 
 Genegenheid 
 Liefde 
 Lust 

 
Zes basisvragen 

 Welke emoties laten jouw karakters zien in je verhaal?  
 Hoeveel emoties kennen jouw karakters in 

werkelijkheid? 
 Is er een opbouw naar die emoties? 
 Kan ik daarin meegaan?  
 Is de uiteindelijke emotionele reactie geloofwaardig voor 

mij als lezer? 
 Kan dat beter? 
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Alternatieve opties 
We maken constant keuzes. Soms zijn die keuzes eenvoudig, 
omdat we bepaalde dingen duidelijk wel- en andere dingen 
duidelijk niet willen. 
In andere gevallen, als de keuze echt lastig is, praten we over een 
dilemma. Dit dilemma kan behoorlijk emotioneel zijn en jaren 
later nog sporen achterlaten. Bijvoorbeeld omdat de keuze voor 
A een offer met betrekking tot Keuze B betekende. 
 
Dit geldt ook voor jouw karakters. Bij elke gemaakte keuze 
bestonden alternatieve opties. Andere richtingen die jouw 
karakter op had kunnen zijn. 
 
Acht basisvragen: 

 Welke keuzes hebben jouw karakters niet gemaakt? 
 Welke keuzes wel? 
 Welke offers moesten ze daarvoor brengen? Wat waren 

de kosten van die keuzes? Wat hebben ze daardoor 
verloren?  

 Had dat anders gekund? Hoe? Waarom? 
 Hoe was dat toen? Welke emotionele sporen heeft dat 

achtergelaten? Maakte het hen blij? Verdrieting? Boos? 
Een mengeling daarvan? 

 Hoe is dat nu? Is dat nog steeds zo? 
 Hoe ziet de lezer dat terug in jouw verhaal? 
 Kan dat beter? 
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WERELDBOUW 
 
Elke werk van fictie doet aan wereldbouw. Die wereldbouw 
bestaat onder andere uit: 
 

 Datgene wat getoond wordt 
 Datgene wat verborgen blijft 

 
We praten vervolgens over: 
 

 Dorpen 
 Steden 
 Gebouwen 
 Wegen 
 Voertuigen 
 Volkeren 
 Culturen 
 Subculturen 
 Armoede en welvaart 
 Kwaliteit van leven 
 Bomen, dieren en planten 
 Klimaat, seizoenen, momenten van de dag en 

weersomstandigheden 
 
En meer concreet 

 Omstanders 
 Ondersteunende rollen 
 Glimpen in de levens van andere personages 
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 Interacties met andere karakters, ondersteunende 
karakters en objecten 

 Plaats, tijd en setting van de scenes 
 Achtergrond-beelden, elementen, geuren en structuren 

die gevoeld, geroken, gezien en gehoord kunnen worden 
  
In dit stuk beperk ik me tot twee basis: 
 

 Setting 
 Achtergrond 
 Waarneming 

 

Setting 
De setting is de plaats en tijd waarop en waarin een scene 
plaatsvindt. Onderdeel van die setting zijn onder andere: 
 

 De directe omgeving 
 Geuren, geluiden, kleuren en objecten die door de 

karakters kunnen worden waargenomen 
 Objecten die gebruikt kunnen worden of in de weg staan 
 Elementen die bijdragen aan de sfeer. Meestal kleurrijk als 

het om een opbeurende omgeving gaat en grauw en 
dreigend als het een sombere of angstaanjagende setting 
betreft 

 
Vijf basisvragen: 

 Wat voelen, zien en horen je karakters?  
 Merk ik dat in je verhaal? 
 Is die omgeving aanwezig? Onderbreekt het hen? 

Reageren ze erop?  
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 Maken ze er gebruik van? Of blijven ze voornamelijk op 
een plaats staan?  

 Kan dat beter? 
 

Achtergrond / historie 
Met achtergrond bedoelen de geschiedenis van de plekken en de 
wereld waar je karakters komen en leven en je verhaal zich 
afspeelt.  
 
Een wereld zonder geschiedenis bestaat niet en zelfs als die 
historie in eerste instantie saai lijkt zijn er altijd bepaalde 
elementen te vinden waardoor dingen opeens in een ander licht 
komen te staan. 
 
Acht elementen die de geschiedenis van een plaats bepalen: 

 Oorlogen 
 Migratie 
 Immigratie 
 Handel  
 Armoede en welvaart  
 Kaalslag 
 Leegloop 
 Invasie 

 
Vragen: 

 Wat vormde de omgeving? Welke oorlogen vonden er 
plaats? Was het een arme plek? Een rijke plaats?  

 Hoe zien we dat? Waar blijkt dat uit? Is dat nog steeds 
zichtbaar? 

 Is er sprake van glorie? Is die nog steeds gaande? Of reeds 
vergaan? 
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 Ziet de lezer dat in je verhaal?  
 Kan dat beter? 

 

Waarneming 
Net als de karakters in je verhaal heeft je wereld aanwezigheid. 
Je karakters Akteren in die wereld, interAkteren met die wereld. 
 
Die wereld is direct waarneembaar voor onze zintuigen. Onder 
andere via: 

 Tastzin 
 Smaak 
 Geur  
 Zicht 
 Gehoor 

 
Verder zijn er instrumenten waarmee andere aspecten gezien en 
waargenomen kunnen worden: 

 Radiogolven en de weerkaatsing daarvan (radar) 
 Geluidgolven en de weerkaatsing daarvan (sonar) 
 Chemische boodschappers en de waarneming daarvan 

(feromonen) 
 
Vragen: 

 Gebruiken je karakters al hun zintuigen?  
 Hoe compleet is hun waarneming van de wereld?  
 Wat nemen ze waar? 
 Is dat voldoende?  
 Kan dat beter? 
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RESEARCH 
 
“Schrijf wat je kent” is een leuk motto, maar beperkend. Er zullen 
altijd onderwerpen, plaatsen, culturen en elementen in je 
verhalen voorkomen die je nooit gezien, gebruikt, gevoeld, 
bezocht of ervaren hebt. 
 
“Fake it” en “make believe” zijn daarom twee mooie aanvullend 
mottos.  
 
Omdat er altijd mensen zin die wel verstand hebben van de 
dingen die je beschrijft, of meer verstand hebben van die dingen 
dan jizelf, kan het belangrijk zijn dat je in ieder geval de indruk 
kan wekken dat je weet waarover je het hebt. 
 
Hier is zijn twee redenen: 
 

 Suspension of disbelief heeft slechts een beperkte 
reikweidte. Als je fouten op elkaar blijft stapelen haakt je 
wetende lezer op een gegeven moment af. 

 Een grove fout kan voor sommige lezers je hele verhaal 
onderuit halen. Ongeacht hoe goed je je verhaal verder 
ook opbouwt. 

 
De noodzaak tot research en de diepte van die research wordt 
bepaald door het volgende: 
 

De aard van je publiek: Als je publiek geen verstand heeft 
van de dingen waarover je schrijft, kom je makkelijker 



 

123 

weg dan met een publiek dat enige kennis en zelfs diepe 
kennis heeft over die onderwerpen 
 
Je eigen aard: Het kan zijn dat jijzelf een feitenfreak bent. 
Of juist niet. Het kan zijn dat jijzelf pas tevreden bent als 
elk individueel feit klopt en elk onderdeel van je verhaal 
perfect onderbouwd is. Het kan ook zijn dat het je koud 
laat. 
 

Dus afhankelijk van voor wie je schrijft en wat je eigen 
doelstellingen zijn kan het zijn dat totaal geen research totaal 
voldoende is.  
Omgekeerd kan het zijn dat zowel voor jouzelf als je publiek een 
grondig onderzocht verhaal een duidelijke blijk van ultieme 
vertelstijl is.  
 
Vragen: 

 Wie is je publiek?  
 Wat zijn hun eisen? 
 Klopt de basis van je verhaal? 
 Denk je dat je weg kan komen met je (gebrek aan) 

research? 
 Kan dat beter? 
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PLOTGATEN 
 
Elk verhaal heeft plotgaten. Die plotgaten worden onder andere 
veroorzaakt door: 
 

 Gebrekkige en onvoldoende research 
 Luie en gemakzuchtige aannames  
 Ontbrekende informatie 
 Onderbroken plotlijnen 

 

Gebrekkige en onvoldoende research 
Als een cruciaal element in een verhaal onmogelijk blijkt te 
bestaan op de manier waarop het gebruikt of beschreven wordt, 
ontstaat een gat.  
Wat je wilde beschrijven en bereiken met dat onderdeel of 
onderwerp of voorwerp kan niet. Daarmee wordt ook de scene 
die je daaromheen bouwde en alles wat uit die keuze voortkwam 
opgeheven. 
 
Een voorbeeld:  
Je karakter heeft een bom. Die bom is een atoombom. Die 
atoombom zit in een koffer. Als het losgeld niet voor 13:00 uur 
betaald wordt, gaat de bom af en sterven miljoenen mensen. 
 
Het belangrijkste probleem en plotgat: een atoombom past niet 
in een koffer. 
 
Hierdoor wordt het hele verhaal rondom het losgeld 
ondermijnd. 
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Vier basisvragen 

 Kloppen je gegevens en aannames? 
 Kan wat je wil ook werkelijk in de wereld waarin het zich 

afspeelt? Kun je dat onderbouwen? Heb je het 
onderzocht? 

 Zijn er dingen die je mogelijk over het hoofd hebt 
gezien? 

 Kan het beter? 
 
 

Luie en gemakzuchtige aannames  
Luie en gemakzuchtige aannames zijn direct verbonden met 
gebrekkige en onvoldoende research.  
Bij luie en gemakzuchtige aannames zijn aannames gaat de 
schrijver er vanuit dat hij of zij ‘het al weet’ en ‘geen research 
hoeft te doen’. Of: dat ‘niemand het toch merkt als er geen 
research is gedaan’. 
 
Dit kan helemaal prima zijn als je publiek minder weet dan 
jijzelf. Dit faalt echter als je publiek meer kennis heeft over de 
onderwerpen waarover je schrijft dan jij dat hebt. 
 
Vier basisvragen: 

 Wat zijn luie aannames in het verhaal?  
 Waar heb je bewust geen onderzoek gedaan? 
 Hoeveel denk je dat je publiek daar vanaf weet? 
 Hoe groot is de kans dat lezers uit dat publiek jouw 

gebrek aan kennis op die onderwerpen zal ontdekken? 
 Moet je daar iets aan doen? Moet je dat voorkomen? 
 Kan het beter? 
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 Heb je daar zin in? Is het het waard? 
 

Ontbrekende informatie 
Het kan zijn dat de lezer dingen anders leest dan jij ze 
geschreven hebt en bepaalde aanwijzingen keihard over het 
hoofd ziet. Het kan zijn dat je vergeten bent om bepaalde dingen 
die in je hoofd zitten daadwerkelijk in je verhaal te plaatsen. 
 
In dat geval spreken we over ontbrekende informatie. 
De mogelijke consequenties van ontbrekende informatie zijn de 
volgende: 

 Het verhaal lijkt een rare en plotselingen sprong te 
maken 

 Karakters nemen besluiten die niet onderbouwd zijn en 
daardoor uit de lucht lijken te zijn gegrepen 

 Het verhaal wordt onbegrijpelijk 
 
Die basisvragen 

 Is elke actie in het verhaal onderbouwd? Wordt er 
naartoe gewerkt? 

 Zien we foreshadows?  
 Kan het plotgat gerepareerd worden? 

 
Wat helpt hierin zij onder andere foreshadowing, en ‘plant & 
payoff’ Meer daarover in Informatie en informatievoorziening 
in het hoofdstuk Verhaalopbouw in dit boek. 

 
Onderbroken plotlijnen 
Een plotlijn kan op twee manieren onderbroken worden: 
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 Het gat tussen twee momenten is te groot, waardoor we 
geen samenhang meer zien tussen de gebeurtenissen. 

 Er wordt niets meer met die plotlijn gedaan. Het stopt— 
 
Vier basisvragen: 

 Wordt elke verhaallijn die in het verhaal wordt opgezet 
ook werkelijk afgemaakt? 

 Zijn er losse eindjes? Zo ja: welke zijn dat dan? 
 Wat wil je met die onderbroken plotlijnen? Waarom zijn 

ze onderbroken? Zijn ze nog wel belangrijk voor je 
verhaal? 

 Is er voldoende ruimte om die breuk te herstellen? 
(Woorden? Beschikbare schrijftijd) 
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OVERBELICHTING EN 

ONDERBELICHTING 
 
Overbelichting en onderbelichting is een natuurlijk verschijnsel 
in je schrijfproces. Er zijn altijd momenten die onderbelicht zijn 
en andere momenten die overbelicht zijn.  
Inplaats van trachten ze te voorkomen, is het handiger te weten 
hoe je ze opruimt.  
 
Overbelichting bestaat onder andere uit: 

Teveel aandacht naar onderwerpen, gebeurtenissen, 
karakters en plotlijnen die eigenlijk niet van belang zijn 
voor je lezer of je verhaal 

 
Onderbelichting bestaat onder andere uit: 

Te weinig aandacht naar onderwerpen, gebeurtenissen, 
karakters en plotlijnen die van (cruciaal) belang zijn voor 
je lezer of je verhaal 
 

Vragen: 
 Welke onderdelen in het verhaal zijn overbelicht? 
 Welke onderdelen zijn onderbelicht? 
 Is dat bewust? (Zie ook: Red herring, over misleiding van 

de lezer, later in dit boek) 
 Is dat onbedoeld? 
 Wat kun je schrappen? 
 Wat zou je verder willen uitwerken? 
 Gaat dat het verhaal inderdaad beter maken?  
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DOOD MATERIAAL 
 
Dood materiaal zijn elementen in je verhaal waarvan je ooit 
dacht dat ze nut zouden hebben voor- en in het verhaal, maar die 
uiteindelijk geen opvolging kregen in latere momenten van dat 
verhaal. 
 
Een onderbroken plotlijn zonder afwikkeling is daar een 
voorbeeld van. 
 
Dood materiaal heeft twee oplossingsrichtingen: 

 Je schrapt het (nadat je het in veiligheid hebt gebracht 
door het in een “cutouts” document te plakken) 

 Je pakt die verhallijn weer op en rondt hem af. 
 
Vragen: 

 Welke onderdelen in het verhaal zijn dood? 
 Is dat bewust? (Zie ook: Red herring, over misleiding van 

de lezer, later in dit boek) 
 Is dat onbedoeld? 
 Wat kun je schrappen?  
 Wat zou je verder willen uitwerken? 
 Wat wil je bewaren voor een ander verhaal? 
 Gaat schrappen of tot leven wekken het verhaal inderdaad 

beter maken?  
 
 
 



 

130 

DERDE RONDE 
 
In de derde ronde gaan we er vanuit dat het verhaal geen 
plotgaten meer heeft (van betekenis) en dat de dramatische 
opbouw, de afwikkeling, de wereldbouw, de expositie van 
karakters en hun motivaties helemaal naar tevredenheid zijn en 
niet verder meer verbeterd kunnen worden. 
 
Met dat als uitgangspunt wordt het tijd om de puntjes op de i te 
zetten.  
 
We kijken naar: 
 

 Ritme 
 Flow 
 Taalfouten 
 Grammatica 
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RITME EN FLOW 
 
We hebben ritme al in de tweede ronde uitvoerig behandeld. Het 
enige dat veranderd is, is het detailniveau. 
 
Stappen: 
 
Lees elke zin en elke alinea 

 Klopt het ritme? 
 Klopt de flow? 
 Kan dat beter?  

 
Herstel wat beter kan. 
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TAAL EN STIJLFOUTEN 
 
Nu dat je verhaal inhoudelijk zo goed als af is en je ritme en je 
flow naar tevredenheid zijn, kun je je geheel gaan richten op de 
taalfouten. 
 
Uiteraard heb je al heel veel van die fouten weggewerkt tijdens 
het schrijven en de andere redigeerrondes, maar er blijft altijd 
wat zitten. 
 
Tekstverwerkers helpen grotendeels om de meest in het oog 
lopende fouten te ontdekking, inclusief typefouten, taalfouten en 
verkeerd gebruik van werkwoordvormen. 
 
Een acceptabel foutenaantal is 3 per pagina.  
Onacceptabel zijn meer dan twee taal- en stijlfouten fouten per 
zin. 
 
Ergens op de grens van acceptabel en onacceptabel, zijn twee tot 
drie fouten per alinea. 
 
Hierbij gelden een aantal aanvullende factoren: 

 Niet je eigen taal: in dit geval maak je (zeker in het begin) 
meer fouten dan de gemiddelde schrijver bij wie dat wel 
het geval is. Voor sommige uitgevers en lezers is dat geen 
probleem. Voor anderen een reden voor directe weigering 
van je werk. 

 Dyslectie: waarbij je eigen vermogen om je eigen fouten 
te zien gehinderd wordt door je dyslectie.  
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 De kwaliteit van het werk: waarin een verhaal stikvol 
taal en stijlfouten zit, maar zo verdomd goed geschreven 
kan zijn dat alles daar omheen vergeven wordt. Merk op 
dat dit maar zelden voorkomt.  

 

Taal en inhoudelijke kwaliteit 
Een verhaal is geen dictee. 100% foutloosheid is daarom geen 
garantie van een goed verhaal. 
 
Sommige lezers, juryleden en redactieleden koppelen een 
perfecte taalbeheersing vrijwel direct aan de kwaliteit van de 
schrijver. Met andere woorden: een schrijver die zijn of haar taal 
niet goed of niet voldoende beheerst is automatisch geen goede 
schrijver. 
 
Een verhaal is echter meer dan taal alleen. Als een verhaal alleen 
taal zou beslaan, zou deze Draagbare met ongeveer 200 
bladzijden over Taal en Stijl klaar zijn, heb je alleen nog maar 
een aanvullend woordenboek en synoniemenboek nodig en 
zouden we ons geen zorgen hoeven maken over de dramatische 
structuur, wereldbouw en karakteropbouw. 
 
Als schrijver is het relevant een goed verzorgd product af te 
leveren. Taal speelt daarin een rol. Het verwijderen van fouten is 
daarom belangrijk als aanvullende activiteit bij de afronding van 
je werk. 
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GRAMMATICA 
 
We gaan dieper op grammatica in in de Draagbare over Taal en 
Stijl. 
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VERHAALSTRUC

TUUR 
 
Structuur is de manier waarop iets in elkaar zit, waarop 
elementen van een verzameling samenhangen. In een structuur 
is er een verband tussen alle elementen. Dat verband wordt 
bepaald door relaties tussen elementen onderling.  
 
Niet alle dingen hoeven daarbij met elk afzonderlijk element 
verbonden te zijn, het kan wel, maar hoeft niet. 
 
Een structuur kan opgelegd zijn: de keuze voor een bepaalde 
structuur en een bepaalde naamgeving van de elementen 
(taxonomie) gaan bijvoorbeeld hand in hand. 
 
   

Noot 1: Een deel van de artikelen in dit hoofdstuk is 
Engelstalig. In de meeste gevallen omdat de 
nederlandstalige behandeling van het onderwerp op 
Wikipedia onvindbaar was of onvoldoende informatie gaf.  
 
Noot 2: Vrijwel alle structuren zijn een weergaven van 
een specifiek aspect van de klassieke Arestoteliaanse 
benadering van verhaalstructuur.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzameling_(wiskunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Relatie_(wiskunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Taxonomie
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In Dramatic structure wordt gekeken naar de basis van 
de dramatische structuur van een verhaal. Wat is dat 
begin, midden en einde eigenlijk? Wat zijn de 
componenten die een ‘dramatische structuur’ bepalen? 
 
Freytag’s analyse gaat specifiek in op de vijf stadia in de 
opbouw van/naar de climax en de afwerking van het 
verhaal.  
 
Vonnergut’s shape of stories pakt Freytag’s analyse en 
toont een aantal verschillende varianten daarop, op basis 
van overbekende verhalen zoals het scheppingsverhaal en 
Assepoester. 
 
Joseph Campbell’s monomyth kijkt specifiek naar de 
opbouw van mythes en de transformatie van de held en 
breekt ‘de mythe’, op basis van de ontwikkeling die de 
hoofdpersoon doortmaakt, op in zeventien verschillende 
stukken. 
 

Kishōtenketsu (Japan en China) volgt een iets andere 
benadering in de opbouw van een verhaal. Waar de 
Aristoteliaanse aanpak zich voornamelijk richt op de climax en 
afwikkeling, richt Kishōtenketsu zich meer op de twist en vrije 
interpretatie, waardoor het einde (de conclusie) door die vrije 
interpretatie een intuitieve diepere impact kan krijgen. 

 
Het AIDA[S]-model kijkt specifiek naar het publiek en de 
beleving van dat publiek. Is het interessant? Wordt ik 
gegrepen en vastgehouden? Blijf ik achter met een 
tevreden gevoel? Waar AIDA eigenlijk een model is uit de 
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Marketing, zijn de basisprincipes ook toepasbaar op 
verhalen en de verhaalstructuur.  
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ALGEMENE MODELLEN 
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DRIEHOEK VAN PETERSEN 
 

 
 
De driehoek van Petersen is een begrip uit de 
literatuurwetenschap. Het verwijst naar een eenvoudige 
methode waarmee epiek, lyriek en dramatiek met elkaar 
kunnen worden vergeleken. 
Er zijn drie assen: monoloog tegenover dialoog, uitbeelding 
tegenover bericht en handeling tegenover toestand. Door 
telkens éénhoekpunt en twee aanliggende zijden samen te 
nemen kan men op uiterst eenvoudige wijze de drie hoofdgenres 
definiëren: 
   

epiek = een bericht over een handeling in de vorm van een 
monoloog 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuurwetenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekpunt_(meetkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zijde_(meetkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epiek
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lyriek = de uitbeelding van een toestand in de vorm van 
een monoloog 

 
dramatiek = de uitbeelding van een handeling in de vorm 
van een dialoog 

    
De driehoek én de methode werd voor het eerst toegepast door 
en genoemd naar de Duitse literatuurtheoreticus Julius Petersen 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lyriek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dramatiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Julius_Petersen&action=edit&redlink=1
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COMMUNICATIEMODEL 
 
Het communicatiemodel is een model uit de linguïstiek waarin 
de relaties tussen zender, bericht en ontvanger schematisch 
worden voorgesteld. 
 

 
 
Opdat het bericht dat men uitzendt effectief zou zijn, moet 
volgens Roman Jakobson aan de volgende voorwaarden voldaan 
zijn:  
   

het bericht moet context hebben waarnaar verwezen kan 
worden en die begrijpelijk is voor de ontvanger 
 
het bericht moet opgesteld zijn in c.q. gebruikmaken van 
een code die volledig of gedeeltelijk gemeenschappelijk is 
aan de zender en de ontvanger 
 
er dient een contactkanaal te bestaan dat zender en 
ontvanger in staat stelt om in communicatie te treden  
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Linguïstiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zender
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bericht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ontvanger_%28communicatie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roman_Jakobson
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Context_%28taal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Code_%28representatie_van_gegevens%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanaal_%28informatietheorie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Communicatie
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Noot: Bij het schrijven is de zender de schrijver, het 
bericht het verhaal en de ontvanger de lezer. 

   
De context bestaat uit alles wat voor de lezer 
begrijpelijk is en waarmee de lezer het verhaal kan 
plaatsen in zijn of haar persoonlijke belevenis en 
verwachtinspatronen. Dit is inclusief: de keuze 
van de themas en onderwerpen, de periode 
waarin het verhaal speelt, de plaats waar het zich 
afspeelt en het genre waartoe het verhaal behoort.  
 
De code bestaat onder andere uit: de stijl waarin 
het verhaal geschreven is, de wijze waarop het 
verhaal zich ontwikkelt en ontvouwt (b.v. lineair of 
non-lineair), de lengte en opbouw van de zinnen 
en de keuze van de woorden die worden gebruikt 
om het verhaal te vertellen. 
 
Het ‘contactkanaal’ vereist bij schrijven een iets 
ruimere benadering dan bij directe communicatie 
en bestaat onder andere uit: het distributiekanaal 
(winkels, websites, memory sticks) en de vorm 
waarin het verhaal verschijnt (papieren boek, e-
publicatie, html-pagina’s op een website). 
 
De boodschap bestaat uit de inhoud van deze 
verschijningsvormen. 
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VERHAALSPECIFIEKE 

STRUCTUREN 
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DRAMATIC STRUCTURE 
 
Dramatic structure is the structure of a dramatic work such as 
a play or film. Many scholars have analyzed dramatic structure, 
beginning with Aristotle in his Poetics (c. 335 BC). This article 
focuses primarily on Gustav Freytag's analysis of ancient Greek 
and Shakespearean drama. 
 
Beginning, middle, end 
In his Poetics, the Greek philosopher Aristotle put forth the idea 
that "A whole is what has a beginning and middle and end". 
This three-part view of a plot structure (with a beginning, 
middle, and end – technically, the protasis, epitasis, and 
catastrophe) prevailed until the Roman drama critic Horace 
advocated a 5-act structure in his Ars Poetica: "Neue minor neu 
sit quinto productior actu fabula" ("A play should not be 
shorter or longer than five acts").  
 
4 and 5 act plays 
Renaissance dramatists revived the use of the 5-act structure. In 
1863, around the time that playwrights like Henrik Ibsen were 
abandoning the 5-act structure and experimenting with 3 and 4-
act plays, the German playwright and novelist Gustav Freytag 
wrote Die Technik des Dramas, a definitive study of the 5-act 
dramatic structure. 
 
Criticism 
A specific exposition stage is criticized by Lajos Egri in The Art of 
Dramatic Writing. He states, “exposition itself is part of the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Drama
http://en.wikipedia.org/wiki/Play_(theater)
http://en.wikipedia.org/wiki/Film
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
http://en.wikipedia.org/wiki/Poetics_(Aristotle)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Freytag
http://en.wikipedia.org/wiki/Theater_of_ancient_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare%27s_plays
http://en.wikipedia.org/wiki/Poetics_(Aristotle)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
http://en.wikipedia.org/wiki/Protasis
http://en.wikipedia.org/wiki/Epitasis
http://en.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_(drama)
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Horace
http://en.wikipedia.org/wiki/Ars_Poetica
http://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Freytag
http://en.wikipedia.org/wiki/Lajos_Egri
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whole play, and not simply a fixture to be used at the 
beginning and then discarded.”  
According to Egri, the actions of a character reveal who he/she 
is, and exposition should come about naturally within the play, 
beginning with the initial conflict. 
 
Contemporary dramas increasingly use the fall to increase the 
relative height of the climax and dramatic impact 
(melodrama). The protagonist reaches up but falls and succumbs 
to doubts, fears, and limitations. The negative climax occurs 
when the protagonist has an epiphany and encounters the 
greatest fear possible or loses something important, giving the 
protagonist the courage to take on another obstacle. This 
confrontation becomes the classic climax. 
 



 

146 

ACTE-STRUCTUUR 
 
An act is a division or unit of a drama. The number of acts in a 
production can range from one to five or more, depending on 
how a writer structures the outline of the story. The length of 
time for an act to be performed usually ranges from 30 to 90 
minutes, but may be as few as 10. 
 
The term can also be used for major sections of other 
entertainment, such as film, television, variety shows, music hall, 
and cabaret. 
   

Noot 1: De acte-structuur komt in eerste instantie voort 
uit de praktische noodzaak om een toneelstuk in 
stukkken te breken. Bijvoorbeeld voor plas- en eetpauzes 
van het publiek (als het stuk meerdere uren duurt) en 
wisseling van decor (als het stuk zich op meerdere 
plaatsen afspeelt). 
 
Om te zorgen dat het publiek blijft zitten tijdens- en/of 
terugkomt na de pauze, is het handig om de dramatische 
structuur van een acte dusdanig op te zetten dat het 
publiek ook daadwerkelijk wil terugkomen.  
De foreshadow of ‘plant’ en de cliffhanger aan het einde 
van elke acte zijn twee van die manieren. 
 
Noot 2: Het gebruik van actes (en de indeling van het stuk 
of verhaal daarin) nodigt uit tot het denken over ritme en 
duur van elke acte. Korte actes wekken de indruk van 
snelheid, een verhaal dat ‘voortdendert’ en leiden tot het 

http://en.wikipedia.org/wiki/Drama
http://en.wikipedia.org/wiki/Film
http://en.wikipedia.org/wiki/Television
http://en.wikipedia.org/wiki/Variety_show
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_hall
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabaret
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gevoel van lichtvoetigheid, rommeligheid of 
hyperactiviteit. Lange actes kunnen de indruk wekken 
van vertraging en leiden tot het gevoel van 
langdradigheid en ‘zwaarte’. 
Wisselingen in lengte (kort, lang, kort) kan de indruk 
wekken van dynamiek. 

    
Acts and scenes 
An act is a part of a play defined by elements such as rising 
action, climax and resolution. A scene is a part of an act 
defined with the changing of characters. 
 
To be more specific, the elements that create the plot of a play 
or any story, and divide a play into acts include the exposition, 
which give information, setting up the rest of the story. Another 
is the inciting incident, which starts all of the action that will 
follow. Going along with the inciting incident, the major 
dramatic question is formed; this holds the rest of the play.  
The majority of the play is made up of complications. These are 
the things that change the action. These complications lead up 
to the crisis, this is the turning point.  
Most of the time, at this point, the major dramatic question has 
been answered.  
Finally, there is the resolution. This is the end of the play where 
everything comes together and the situation has been resolved. 
This leaves the audience satisfied with the play as a whole. 
These more specific elements of plot in a play are the main 
things used to divide a play up into acts and sometimes scenes. 
 
The Roman theatre was the first to divide plays into a number of 
acts separated by intervals. Acts may be further divided into 
scenes; in classical theater each regrouping between entrances 

http://en.wikipedia.org/wiki/Play_(theatre)
http://en.wikipedia.org/wiki/Scene_(drama)


 

148 

and exits of actors is a scene, while later use describes a change 
of setting. 
Many operettas and most musicals are divided into just two acts, 
so in practice the intermission is seen as dividing them, and the 
word "act" comes to be used for the two halves of a show 
whether or not the script divides it into acts. 
 
One-act play 
A one-act play is a short drama that consists of only one act; the 
phrase is not used to describe a full-length play that does not 
utilise act-divisions. Unlike other plays which usually are 
published one play per book, one-act plays are often published 
in anthologies or collections. 
 
Three-act play 
De drie act-structuur is een model dat wordt gebruikt bij het 
schrijven en evalueren van verhalen met een scenario in drie 
delen of acts: setup, confrontatie en ontknoping. 
 
De drieledige structuur wordt met name in verband gebracht 
met het paradigma dat Syd Field, de vader van de moderne 
scenariotheorie, beschreef, een scriptmodel dat aan de basis zou 
liggen van succesrijke films. In essentie volgt het de klassieke 
opbouw zoals reeds voorgestaan door Aristoteles in zijn Poetica, 
waarbij een drama een begin, midden en einde heeft. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Operettas
http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_theatre
http://en.wikipedia.org/wiki/Intermission
http://en.wikipedia.org/wiki/One-act_play
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scenario
http://nl.wikipedia.org/wiki/Setup
http://nl.wikipedia.org/wiki/Model_(wetenschap)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syd_Field
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poetica_(Aristoteles)
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In a three-act play, each act usually has a different tone to it. The 
most commonly used, but not always, is the first act having a lot 
of introductory elements, the second act can usually be the 
darkest with the antagonists having a greater encompass, 
while the third act is the resolution and the protagonists 
prevailing.  
 
There is an age-old saying that "the second act is the best" 
because it was in between a starting and ending act and thus 
being able to delve deeper into more of the meat of the story 
since it does not need to have as prominent introductory or 
resolutive portions. Of course this is not always so since a third 
act or even a first act can have the common second act 
characteristics, but the most used is that type of structure. 
   

Act one: exposition 
In Act I the conflict of the story is discovered. In this act, 
the exposition, the introduction of the protagonist, and 
other characters that the protagonist meets take place, as 
well as the dramatic premise and inciting incident (the 
incident that sets the events of the story in motion) occurs 
approximately halfway through the first act. 
 
Act two: complication 

http://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_(literary_technique)
http://en.wikipedia.org/wiki/Protagonist
http://en.wikipedia.org/wiki/Premise_(film)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paradigma_Syd_Field.jpg


 

150 

At this point, the main character encounters an obstacle 
that prevents the character from achieving his or her 
dramatic need. This is known as the complication. The 
main character reaches his or her lowest point and seems 
farthest from fulfilling the dramatic need or objective and 
it seems like there is no longer any way that the 
protagonist can succeed. 
 
Act three: climax and dénouement 
The climax occurs as well as the dénouement, a brief 
period of calm at the end of a film where a state of 
equilibrium returns. In other words, it is simply the 
resolution. 

    
Five-act play 
Until the 18th century, most plays were divided into five acts. 
This format is known as the five-act play, and was famously 
analyzed by Gustav Freytag in Die Technik des Dramas (Dramatic 
techniques). The five acts played specific functions in the overall 
structure of the play; but in performance there was not 
necessarily any clear separation between them. 
A similar five-part structure is also used in traditional Japanese 
Noh drama, particularly by Zeami Motokiyo. Zeami, in his work 
"Sandō" (The Three Paths), originally described a five-part 
(fivedan) Noh play as the ideal form. It begins slowly and 
auspiciously in the first part (jo), building up the drama and 
tension in the second, third, and fourth parts (ha), with the 
greatest climax in the third dan, and rapidly concluding with a 
return to peace and auspiciousness in the fifth dan (kyū). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nouement
http://en.wikipedia.org/wiki/Climax_(narrative)
http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nouement
http://en.wikipedia.org/wiki/Dramatic_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Freytag
http://en.wikipedia.org/wiki/Noh
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeami_Motokiyo
http://en.wikipedia.org/wiki/Sand%C5%8D
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FREYTAG'S ANALYSIS 
 

 
According to Freytag, a drama is divided into five parts, or acts, 
which some refer to as a dramatic arc: exposition, rising action, 
climax, falling action, and dénouement. 
 
Parts: 
   

1: Exposition 
The exposition is the portion of a story that introduces 
important background information to the audience; for 
example, information about the setting, events occurring 
before the main plot, characters' back stories, etc. 
Exposition can be conveyed through dialogues, flashbacks, 
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character's thoughts, background details, in-universe 
media or the narrator telling a back-story.  
 
2: Rising action 
In the rising action, a series of related incidents build 
toward the point of greatest interest. The rising action 
of a story is the series of events that begin immediately 
after the exposition (introduction) of the story and builds 
up to the climax. These events are generally the most 
important parts of the story since the entire plot depends 
on them to set up the climax, and ultimately the 
satisfactory resolution of the story itself. 
 
3: Climax or crisis 
The climax is the turning point, which changes the 
protagonist’s fate. If the story is a comedy, things will 
have gone badly for the protagonist up to this point; now, 
the plot will begin to unfold in his or her favor, often 
requiring the protagonist to draw on hidden inner 
strengths. If the story is a tragedy, the opposite state of 
affairs will ensue, with things going from good to bad for 
the protagonist, often revealing the protagonist's hidden 
weaknesses. 
 
4: Falling action 
During the falling action, the conflict between the 
protagonist and the antagonist unravels, with the 
protagonist winning or losing against the antagonist. The 
falling action may contain a moment of final suspense, in 
which the final outcome of the conflict is in doubt. 
 
5: Dénouement, resolution, revelation or catastrophe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protagonist
http://en.wikipedia.org/wiki/Antagonist
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The dénouement  comprises events from the end of the 
falling action to the actual ending scene of the drama or 
narrative. Conflicts are resolved, creating normality for 
the characters and a sense of catharsis, or release of 
tension and anxiety, for the reader.  

    
 

Etymologically, the French word dénouement is derived from the 
Old French word desnouer, "to untie", from nodus, Latin for 
"knot." It is the unraveling or untying of the complexities of a 
plot. 

 
The comedy ends with a dénouement (a conclusion), in which 
the protagonist is better off than at the story's outset. The 
tragedy ends with a catastrophe, in which the protagonist is 
worse off than at the beginning of the narrative.  

 
Exemplary of a comic dénouement is the final scene of 
Shakespeare’s comedy As You Like It, in which couples marry, an 
evildoer repents, two disguised characters are revealed for all to 
see, and a ruler is restored to power. In Shakespeare's tragedies, 
the dénouement is usually the death of one or more characters. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_(narrative)
http://en.wikipedia.org/wiki/Catharsis
http://en.wikipedia.org/wiki/Etymology
http://en.wikipedia.org/wiki/Plot_(narrative)
http://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
http://en.wikipedia.org/wiki/As_You_Like_It
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VONNERGUT’S SHAPE OF 

STORIES 
 
Vonnergut’s shape of stories is een uitgebreidde variant op 
Freytag’s analysis. 
 

 
 

Bron: Maya Eilam, the shapes of-stories 
 

http://mayaeilam.com/2012/01/01/the-shapes-of-stories-a-kurt-vonnegut-infographic/


 

155 

 

 



 

156 

 

 



 

157 

KISHŌTENKETSU 
 
Kishōtenketsu describes the structure and development of 
Chinese and Japanese narratives. It was originally used in 
Chinese poetry as a four-line composition, such as Qijue, and is 
also referred to as 'kishōtengō'. The first Chinese character 
refers to the introduction or 'kiku', the next: development, 
'shōku', the third: twist, 'tenku', and the last character indicates 
conclusion or 'kekku'.  
 
The following is an example of how this might be applied to a 
fairytale. 
   

Ki (introduction): Topic toss or introduction, what 
characters appear, era, and other important information 
for understanding the setting of the story. 
 
Shō (development): Receives or follows on from the 
introduction and leads to the twist in the story. Major 
changes do not occur. 
 
Ten (twist): Turn or twist to another, new or unknown 
topic. This is the crux of the story, which is also referred to 
as the 'yama' or climax. It has the biggest twist in the 
story. 

 
Ketsu (conclusion): Resultant, also referred to as the 
'ochi' or ending, it wraps up the story by bringing it to its 
conclusion. 

    

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative
http://en.wikipedia.org/wiki/Qijue
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_character
http://en.wikipedia.org/wiki/Fictional_character
http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative
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A more specific example, by the poet Sanyō Rai: 
   

Ki: Daughters of Itoya, in the Honmachi of Osaka. 
 
Shō: The elder daughter is sixteen and the younger one is 
fourteen. 
 
Ten: Throughout history, generals (daimyo) killed the 
enemy with bows and arrows. 
 
Ketsu: The daughters of Itoya kill with their eyes. 

    
The same pattern is used to arrange arguments: 
   

Ki: In old times, copying information by hand was 
necessary. Some mistakes were made. 
 
Shō: Copying machines made it possible to make quick 
and accurate copies. 
 
Ten: Traveling by car saves time, but you don't get much 
impression of the local beauty. Walking makes it a lot 
easier to appreciate nature close up. 
 
Ketsu: Although photocopying is easier, copying by hand 
is sometimes better, because the information stays in your 
memory longer and can be used later. 

    
 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Honmachi&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Daimyo
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JOSEPH CAMPBELLS’S 

MONOMYTH 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Heroesjourney.svg
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Joseph Campbell's monomyth, or the hero's journey, is a basic 
pattern that its proponents argue is found in many narratives 
from around the world. This widely distributed pattern was 
described by Campbell in The Hero with a Thousand Faces 
(1949). Campbell, an enthusiast of novelist James Joyce, 
borrowed the term monomyth from Joyce's Finnegans Wake. 
Campbell held that numerous myths from disparate times and 
regions share fundamental structures and stages, which he 
summarized in The Hero with a Thousand Faces: 
 
A hero ventures forth from the world of common day into a 
region of supernatural wonder: fabulous forces are there 
encountered and a decisive victory is won: the hero comes 
back from this mysterious adventure with the power to bestow 
boons on his fellow man. 
 
Campbell and other scholars, such as Erich Neumann, describe 
narratives of Gautama Buddha, Moses, and Christ in terms of the 
monomyth and Campbell argues that classic myths from many 
cultures follow this basic pattern. 
 
More elaborate 
In a monomyth, the hero begins in the ordinary world, and 
receives a call to enter an unknown world of strange powers 
and events. The hero who accepts the call to enter this strange 
world must face tasks and trials, either alone or with 
assistance.  
In the most intense versions of the narrative, the hero must 
survive a severe challenge, often with help. If the hero 
survives, he may achieve a great gift or "boon." The hero must 
then decide whether to return to the ordinary world with this 
boon.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell
http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hero_with_a_Thousand_Faces
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
http://en.wikipedia.org/wiki/Finnegans_Wake
http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Neumann_(psychologist)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
http://en.wikipedia.org/wiki/Moses
http://en.wikipedia.org/wiki/Christ
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If the hero does decide to return, he or she often faces 
challenges on the return journey. If the hero returns 
successfully, the boon or gift may be used to improve the world.  
 
The stories of Osiris, Prometheus, Moses, Gautama Buddha, for 
example, follow this structure closely. 
Campbell describes 17 stages or steps along this journey. Very 
few myths contain all 17 stages—some myths contain many of 
the stages, while others contain only a few; some myths may 
focus on only one of the stages, while other myths may deal with 
the stages in a somewhat different order.  
 
These 17 stages may be organized in a number of ways, 
including division into three sections: Departure (sometimes 
called Separation), Initiation, and Return. "Departure" deals 
with the hero's adventure prior to the quest; "Initiation" deals 
with the hero's many adventures along the way; and "Return" 
deals with the hero's return home with knowledge and powers 
acquired on the journey. 
 
Criticism 
Scholars have questioned the very validity of the monomyth, 
its usefulness as a tool for critical investigation and 
interpretation of narrative, and its male bias. According to Lesley 
Northup, the theory does not have much support in the 
mainstream study of mythology, which currently tends to view 
highly general and universal claims with suspicion.  
 
Donald J. Consentino remarks, "It is just as important to stress 
differences as similarities, to avoid creating a (Joseph) Campbell 
soup of myths that loses all local flavor."  

http://en.wikipedia.org/wiki/Osiris
http://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus
http://en.wikipedia.org/wiki/Moses
http://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
http://en.wikipedia.org/wiki/Adventure
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesley_Northup&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesley_Northup&action=edit&redlink=1


 

162 

Marta Weigle rejects the idea of a "monomyth" in which women 
appear only exceptionally, and then as indistinguishable from 
men.  
Others have found the categories Campbell works with so vague 
as to be meaningless, and lacking the support required of 
scholarly argument: Muriel Crespi, writing in response to 
Campbell's filmed presentation of his model characterized it as 
"...unsatisfying from a social science perspective. Campbell's 
ethnocentrism will raise objections, and his analytic level is so 
abstract and devoid of ethnographic context that myth loses the 
very meanings supposed to be embedded in the "hero."  
 
The novelist David Brin has criticized the monomyth, arguing 
that it is anti-populist, and was used by kings and priests to 
justify tyranny. Brin also pointed out that the existence of a 
monomyth may reflect cross-cultural historical similarities, 
rather than some deeper "human insight". He points out that, 
until relatively recently, storytellers were dependent upon the 
oligarchy for their livelihood and that the aristocracy only 
recently lost its power to punish irreverence. Once those 
historical factors disappeared, science fiction emerged—a story-
telling mode Brin sees as the antithesis of Campbell's monomyth. 
While Frank Herbert's Dune on the surface appears to follow the 
monomyth this was in fact to subvert it and take a critical view, 
as the author said in 1979, "The bottom line of the Dune trilogy 
is: beware of heroes. Much better to rely on your own 
judgment, and your own mistakes." He wrote in 1985, "Dune 
was aimed at this whole idea of the infallible leader because 
my view of history says that mistakes made by a leader (or 
made in a leader's name) are amplified by the numbers who 
follow without question." 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Brin
http://en.wikipedia.org/wiki/Oligarchy
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristocracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Herbert
http://en.wikipedia.org/wiki/Dune_(novel)
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Some scholars have disagreed with the concept of the 
"monomyth" because of its oversimplification of different 
cultures. According to Robert Ellwood, “A tendency to think in 
generic terms of people, races... is undoubtedly the 
profoundest flaw in mythological thinking.” 
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THE 17 STAGES OF THE 

MONOMYTH 
 

Part 1: Separation 
 

1: The Call to Adventure 
The hero begins in a mundane situation of normality from 
which some information is received that acts as a call to head off 
into the unknown. 
   

Campbell: "... a forest, a kingdom underground, beneath 
the waves, or above the sky, a secret island, lofty 
mountaintop, or profound dream state; but it is always a 
place of strangely fluid and polymorphous beings, 
unimaginable torments, super human deeds, and 
impossible delight. The hero can go forth of his own 
volition to accomplish the adventure, as did Theseus 
when he arrived in his father's city, Athens, and heard the 
horrible history of the Minotaur; or he may be carried or 
sent abroad by some benign or malignant agent as was 
Odysseus, driven about the Mediterranean by the winds of 
the angered god, Poseidon. The adventure may begin as a 
mere blunder... or still again, one may be only casually 
strolling when some passing phenomenon catches the 
wandering eye and lures one away from the frequented 
paths of man. Examples might be multiplied, ad infinitum, 
from every corner of the world." 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theseus
http://en.wikipedia.org/wiki/Minotaur
http://en.wikipedia.org/wiki/Odysseus
http://en.wikipedia.org/wiki/Poseidon
http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_infinitum


 

165 

    

2: Refusal of the Call 
Often when the call is given, the future hero first refuses to heed 
it. This may be from a sense of duty or obligation, fear, 
insecurity, a sense of inadequacy, or any of a range of reasons 
that work to hold the person in his or her current 
circumstances. 
   

Campbell: "Refusal of the summons converts the 
adventure into its negative. Walled in boredom, hard 
work, or 'culture,' the subject loses the power of 
significant affirmative action and becomes a victim to be 
saved. His flowering world becomes a wasteland of dry 
stones and his life feels meaningless—even though, like 
King Minos, he may through titanic effort succeed in 
building an empire or renown. Whatever house he builds, 
it will be a house of death: a labyrinth of cyclopean walls 
to hide from him his minotaur. All he can do is create new 
problems for himself and await the gradual approach of 
his disintegration."  

    

3: Supernatural Aid 
Once the hero has committed to the quest, consciously or 
unconsciously, his guide and magical helper appears or 
becomes known. More often than not, this supernatural mentor 
will present the hero with one or more talismans or artifacts that 
will aid them later in their quest. 
   

Campbell: "For those who have not refused the call, the 
first encounter of the hero journey is with a protective 
figure (often a little old crone or old man) who provides 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minos
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the adventurer with amulets against the dragon forces he 
is about to pass. What such a figure represents is the 
benign, protecting power of destiny. The fantasy is a 
reassurance—promise that the peace of Paradise, which 
was known first within the mother womb, is not to be lost; 
that it supports the present and stands in the future as 
well as in the past (is omega as well as alpha); that though 
omnipotence may seem to be endangered by the 
threshold passages and life awakenings, protective 
power is always and ever present within or just behind 
the unfamiliar features of the world. One has only to know 
and trust, and the ageless guardians will appear. Having 
responded to his own call, and continuing to follow 
courageously as the consequences unfold, the hero finds 
all the forces of the unconscious at his side. Mother Nature 
herself supports the mighty task. And in so far as the 
hero's act coincides with that for which his society is 
ready, he seems to ride on the great rhythm of the 
historical process."  

    

4: Crossing the Threshold 
This is the point where the person actually crosses into the field 
of adventure, leaving the known limits of his or her world and 
venturing into an unknown and dangerous realm where the 
rules and limits are not known. 
   

Campbell: "With the personifications of his destiny to 
guide and aid him, the hero goes forward in his 
adventure until he comes to the 'threshold guardian' at 
the entrance to the zone of magnified power. Such 
custodians bound the world in four directions — also 
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up and down — standing for the limits of the hero's 
present sphere, or life horizon. Beyond them is darkness, 
the unknown and danger; just as beyond the parental 
watch is danger to the infant and beyond the protection of 
his society danger to the members of the tribe. The usual 
person is more than content, he is even proud, to remain 
within the indicated bounds, and popular belief gives him 
every reason to fear so much as the first step into the 
unexplored. The adventure is always and everywhere a 
passage beyond the veil of the known into the unknown; 
the powers that watch at the boundary are dangerous; to 
deal with them is risky; yet for anyone with competence 
and courage the danger fades."  

    

5: Belly of the Whale 
The belly of the whale represents the final separation from the 
hero's known world and self. By entering this stage, the person 
shows willingness to undergo a metamorphosis. 
   

Campbell: "The idea that the passage of the magical 
threshold is a transit into a sphere of rebirth is 
symbolized in the worldwide womb image of the belly of 
the whale. The hero, instead of conquering or conciliating 
the power of the threshold, is swallowed into the 
unknown and would appear to have died. This popular 
motif gives emphasis to the lesson that the passage of the 
threshold is a form of self-annihilation. Instead of 
passing outward, beyond the confines of the visible world, 
the hero goes inward, to be born again. The 
disappearance corresponds to the passing of a worshipper 
into a temple—where he is to be quickened by the 
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recollection of who and what he is, namely dust and ashes 
unless immortal. The temple interior, the belly of the 
whale, and the heavenly land beyond, above, and below 
the confines of the world, are one and the same. That is 
why the approaches and entrances to temples are flanked 
and defended by colossal gargoyles: dragons, lions, devil-
slayers with drawn swords, resentful dwarfs, winged 
bulls. The devotee at the moment of entry into a temple 
undergoes a metamorphosis. Once inside he may be said 
to have died to time and returned to the World Womb, the 
World Navel, the Earthly Paradise. Allegorically, then, the 
passage into a temple and the hero-dive through the 
jaws of the whale are identical adventures, both 
denoting in picture language, the life-centering, life-
renewing act."  

    

Part 2: Initiation 
 

6: The Road of Trials 
The road of trials is a series of tests, tasks, or ordeals that the 
person must undergo to begin the transformation. Often the 
person fails one or more of these tests, which often occur in 
threes. 
   

Campbell: "Once having traversed the threshold, the hero 
moves in a dream landscape of curiously fluid, 
ambiguous forms, where he must survive a succession of 
trials. This is a favorite phase of the myth-adventure. It 
has produced a world literature of miraculous tests and 
ordeals. The hero is covertly aided by the advice, 
amulets, and secret agents of the supernatural helper 
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whom he met before his entrance into this region. Or it 
may be that he here discovers for the first time that there 
is a benign power everywhere supporting him in his 
superhuman passage. The original departure into the land 
of trials represented only the beginning of the long and 
really perilous path of initiatory conquests and 
moments of illumination. Dragons have now to be slain 
and surprising barriers passed — again, again, and again. 
Meanwhile there will be a multitude of preliminary 
victories, unretainable ecstasies and momentary glimpses 
of the wonderful land."  

    

7: The Meeting with the Goddess 
This is the point when the person experiences a love that has the 
power and significance of the all-powerful, all encompassing, 
unconditional love that a fortunate infant may experience with 
his or her mother. This is a very important step in the process 
and is often represented by the person finding the other person 
that he or she loves most completely. 
   

Campbell: "The ultimate adventure, when all the barriers 
and ogres have been overcome, is commonly represented 
as a mystical marriage of the triumphant hero-soul with 
the Queen Goddess of the World. This is the crisis at the 
nadir, the zenith, or at the uttermost edge of the earth, at 
the central point of the cosmos, in the tabernacle of the 
temple, or within the darkness of the deepest chamber of 
the heart. The meeting with the goddess (who is 
incarnate in every woman) is the final test of the talent of 
the hero to win the boon of love (charity: amor fati), 
which is life itself enjoyed as the encasement of 
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eternity. And when the adventurer, in this context, is not 
a youth but a maid, she is the one who, by her qualities, 
her beauty, or her yearning, is fit to become the consort of 
an immortal. Then the heavenly husband descends to her 
and conducts her to his bed—whether she will or not. And 
if she has shunned him, the scales fall from her eyes; if she 
has sought him, her desire finds its peace."  

    

8: Woman as Temptress 
In this step, the hero faces those temptations, often of a physical 
or pleasurable nature, that may lead him or her to abandon or 
stray from his or her quest, which does not necessarily have to 
be represented by a woman. Woman is a metaphor for the 
physical or material temptations of life, since the hero-knight 
was often tempted by lust from his spiritual journey. 
   

Campbell: "The crux of the curious difficulty lies in the fact 
that our conscious views of what life ought to be seldom 
correspond to what life really is. Generally we refuse to 
admit within ourselves, or within our friends, the fullness 
of that pushing, self-protective, malodorous, carnivorous, 
lecherous fever which is the very nature of the organic 
cell. Rather, we tend to perfume, whitewash, and 
reinterpret; meanwhile imagining that all the flies in the 
ointment, all the hairs in the soup, are the faults of some 
unpleasant someone else. But when it suddenly dawns on 
us, or is forced to our attention that everything we think 
or do is necessarily tainted with the odor of the flesh, 
then, not uncommonly, there is experienced a moment of 
revulsion: life, the acts of life, the organs of life, woman in 
particular as the great symbol of life, become intolerable 
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to the pure, the pure, pure soul. The seeker of the life 
beyond life must press beyond (the woman), surpass the 
temptations of her call, and soar to the immaculate ether 
beyond."  
 
Noot: Het is opvallend hoe de focus bij Campbell uitgaat 
naar “de vrouw in het bijzonder” en hoe dit “ondragelijk” 
wordt voor “de pure, pure, pure ziel”.   

    

9: Atonement with the Father 
In this step the person must confront and be initiated by 
whatever holds the ultimate power in his or her life. In many 
myths and stories this is the father, or a father figure who has 
life and death power. This is the center point of the journey. All 
the previous steps have been moving into this place, all that 
follow will move out from it. Although this step is most 
frequently symbolized by an encounter with a male entity, it 
does not have to be a male; just someone or thing with 
incredible power. 
   

Campbell: "Atonement consists in no more than the 
abandonment of that self-generated double monster—
the dragon thought to be God (superego) and the dragon 
thought to be Sin (repressed id). But this requires an 
abandonment of the attachment to ego itself, and that is 
what is difficult. One must have a faith that the father is 
merciful, and then a reliance on that mercy. Therewith, 
the center of belief is transferred outside of the 
bedeviling god's tight scaly ring, and the dreadful ogres 
dissolve. It is in this ordeal that the hero may derive hope 
and assurance from the helpful female figure, by whose 
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magic (pollen charms or power of intercession) he is 
protected through all the frightening experiences of the 
father's ego-shattering initiation. For if it is impossible 
to trust the terrifying father-face, then one's faith must be 
centered elsewhere (Spider Woman, Blessed Mother); and 
with that reliance for support, one endures the crisis—
only to find, in the end, that the father and mother reflect 
each other, and are in essence the same. The problem of 
the hero going to meet the father is to open his soul 
beyond terror to such a degree that he will be ripe to 
understand how the sickening and insane tragedies of 
this vast and ruthless cosmos are completely validated in 
the majesty of Being. The hero transcends life with its 
peculiar blind spot and for a moment rises to a glimpse of 
the source. He beholds the face of the father, 
understands—and the two are atoned."  

    

10: Apotheosis 
When someone dies a physical death, or dies to the self to live in 
spirit, he or she moves beyond the pairs of opposites to a state of 
divine knowledge, love, compassion and bliss. A more mundane 
way of looking at this step is that it is a period of rest, peace 
and fulfillment before the hero begins the return. 
   

Campbell: "Those who know, not only that the Everlasting 
lies in them, but that what they, and all things, really are 
is the Everlasting, dwell in the groves of the wish 
fulfilling trees, drink the brew of immortality, and listen 
everywhere to the unheard music of eternal concord."  
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11: The Ultimate Boon 
The ultimate boon is the achievement of the goal of the quest. It 
is what the person went on the journey to get. All the previous 
steps serve to prepare and purify the person for this step, since 
in many myths the boon is something transcendent like the 
elixir of life itself, or a plant that supplies immortality, or the 
holy grail. 
   

Campbell: "The gods and goddesses then are to be 
understood as embodiments and custodians of the 
elixir of Imperishable Being but not themselves the 
Ultimate in its primary state. What the hero seeks 
through his intercourse with them is therefore not finally 
themselves, but their grace, i.e., the power of their 
sustaining substance. This miraculous energy-substance 
and this alone is the Imperishable; the names and forms of 
the deities who everywhere embody, dispense, and 
represent it come and go. This is the miraculous energy of 
the thunderbolts of Zeus, Yahweh, and the Supreme 
Buddha, the fertility of the rain of Viracocha, the virtue 
announced by the bell rung in the Mass at the 
consecration, and the light of the ultimate illumination of 
the saint and sage. Its guardians dare release it only to the 
duly proven."  

    

Part 3: Return 
 

12: Refusal of the Return 
Having found bliss and enlightenment in the other world, the 
hero may not want to return to the ordinary world to bestow the 
boon onto his fellow man. 
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Campbell: "When the hero-quest has been accomplished, 
through penetration to the source, or through the grace 
of some male or female, human or animal, personification, 
the adventurer still must return with his life-
transmuting trophy. The full round, the norm of the 
monomyth, requires that the hero shall now begin the 
labor of bringing the runes of wisdom, the Golden Fleece, 
or his sleeping princess, back into the kingdom of 
humanity, where the boon may redound to the renewing 
of the community, the nation, the planet or the ten 
thousand worlds. But the responsibility has been 
frequently refused. Even Gautama Buddha, after his 
triumph, doubted whether the message of realization 
could be communicated, and saints are reported to have 
died while in the supernal ecstasy. Numerous indeed are 
the heroes fabled to have taken up residence forever in 
the blessed isle of the unaging Goddess of Immortal 
Being."  

    

13: The Magic Flight 
Sometimes the hero must escape with the boon, if it is 
something that the gods have been jealously guarding. It can be 
just as adventurous and dangerous returning from the journey 
as it was to go on it. 
   

Campbell: "If the hero in his triumph wins the blessing of 
the goddess or the god and is then explicitly 
commissioned to return to the world with some elixir for 
the restoration of society, the final stage of his adventure 
is supported by all the powers of his supernatural patron. 
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On the other hand, if the trophy has been attained 
against the opposition of its guardian, or if the hero's 
wish to return to the world has been resented by the 
gods or demons, then the last stage of the mythological 
round becomes a lively, often comical, pursuit. This flight 
may be complicated by marvels of magical obstruction 
and evasion."  

    

14: Rescue from Without 
Just as the hero may need guides and assistants to set out on the 
quest, oftentimes he or she must have powerful guides and 
rescuers to bring them back to everyday life, especially if the 
person has been wounded or weakened by the experience. 
   

Campbell: "The hero may have to be brought back from 
his supernatural adventure by assistance from without. 
That is to say, the world may have to come and get him. 
For the bliss of the deep abode is not lightly abandoned in 
favor of the self-scattering of the wakened state. 'Who 
having cast off the world,' we read, 'would desire to return 
again? He would be only there.' And yet, in so far as one is 
alive, life will call. Society is jealous of those who remain 
away from it, and will come knocking at the door. If the 
hero. . . is unwilling, the disturber suffers an ugly shock; 
but on the other hand, if the summoned one is only 
delayed—sealed in by the beatitude of the state of perfect 
being (which resembles death)—an apparent rescue is 
effected, and the adventurer returns." 
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15: The Crossing of the Return Threshold 
The trick in returning is to retain the wisdom gained on the 
quest, to integrate that wisdom into a human life, and then 
maybe figure out how to share the wisdom with the rest of the 
world. 
   

Campbell: "The returning hero, to complete his 
adventure, must survive the impact of the world. Many 
failures attest to the difficulties of this life-affirmative 
threshold. The first problem of the returning hero is to 
accept as real, after an experience of the soul-satisfying 
vision of fulfillment, the passing joys and sorrows, 
banalities and noisy obscenities of life. Why re-enter 
such a world? Why attempt to make plausible, or even 
interesting, to men and women consumed with passion, 
the experience of transcendental bliss? As dreams that 
were momentous by night may seem simply silly in the 
light of day, so the poet and the prophet can discover 
themselves playing the idiot before a jury of sober eyes. 
The easy thing is to commit the whole community to the 
devil and retire again into the heavenly rock dwelling, 
close the door, and make it fast. But if some spiritual 
obstetrician has drawn the shimenawa across the retreat, 
then the work of representing eternity in time, and 
perceiving in time eternity, cannot be avoided" The hero 
returns to the world of common day and must accept it as 
real. 

    

16: Master of Two Worlds 
This step is usually represented by a transcendental hero like 
Jesus or Gautama Buddha. For a human hero, it may mean 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shimenawa
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achieving a balance between the material and spiritual. The 
person has become comfortable and competent in both the 
inner and outer worlds. 
   

Campbell: "Freedom to pass back and forth across the 
world division, from the perspective of the apparitions of 
time to that of the causal deep and back—not 
contaminating the principles of the one with those of the 
other, yet permitting the mind to know the one by virtue 
of the other—is the talent of the master. The Cosmic 
Dancer, declares Nietzsche, does not rest heavily in a 
single spot, but gaily, lightly, turns and leaps from one 
position to another. It is possible to speak from only one 
point at a time, but that does not invalidate the insights of 
the rest. The individual, through prolonged psychological 
disciplines, gives up completely all attachment to his 
personal limitations, idiosyncrasies, hopes and fears, no 
longer resists the self-annihilation that is prerequisite to 
rebirth in the realization of truth, and so becomes ripe, 
at last, for the great at-one-ment. His personal ambitions 
being totally dissolved, he no longer tries to live but 
willingly relaxes to whatever may come to pass in him; he 
becomes, that is to say, an anonymity." 

    

17: Freedom to Live 
Mastery leads to freedom from the fear of death, which in turn 
is the freedom to live. This is sometimes referred to as living in 
the moment, neither anticipating the future nor regretting the 
past. 
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Campbell: "The hero is the champion of things becoming, 
not of things become, because he is. 'Before Abraham was, 
I AM.' He does not mistake apparent changelessness in 
time for the permanence of Being, nor is he fearful of the 
next moment (or of the 'other thing'), as destroying the 
permanent with its change. 'Nothing retains its own form; 
but Nature, the greater renewer, ever makes up forms 
from forms. Be sure there's nothing perishes in the whole 
universe; it does but vary and renew its form.' Thus the 
next moment is permitted to come to pass."  
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Influence of the Monomyth 
The monomyth has influenced a number of artists, musicians, 
poets, and filmmakers, including Bob Dylan and George Lucas. 
 
George Lucas and Star Wars 
In addition to the extensive discussion between Campbell and 
Bill Moyers broadcast in 1988 on PBS as The Power of Myth 
(Filmed at "Skywalker Ranch"), on Campbell's influence on the 
Star Wars films, Lucas himself gave an extensive interview for 
the biography Joseph Campbell: A Fire in the Mind (Larsen and 
Larsen, 2002, pages 541-543) on this topic.  
 
In this interview, Lucas states that in the early 1970s after 
completing his early film, American Graffiti, "it came to me that 
there really was no modern use of mythology...so that's when I 
started doing more strenuous research on fairy tales, folklore 
and mythology, and I started reading Joe's books. Before that I 
hadn't read any of Joe's books.... It was very eerie because in 
reading The Hero with A Thousand Faces I began to realize that 
my first draft of Star Wars was following classical motifs"(p. 
541). 
 
Twelve years after the making of The Power of Myth, Moyers and 
Lucas met again for the 1999 interview, the Mythology of Star 
Wars with George Lucas & Bill Moyers, to further discuss the 
impact of Campbell's work on Lucas's films. In addition, the 
National Air and Space Museum of the Smithsonian Institution 
sponsored an exhibit during the late 1990s called Star Wars: The 
Magic of Myth which discussed the ways in which Campbell's 
work shaped the Star Wars films A companion guide of the same 
name was published in 1997. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Lucas
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Moyers
http://en.wikipedia.org/wiki/PBS
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Power_of_Myth
http://en.wikipedia.org/wiki/Skywalker_Ranch
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Graffiti
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Episode_IV:_A_New_Hope
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Power_of_Myth
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Air_and_Space_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institution
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AIDA-MODEL 
 
Het AIDA-model is een marketingmodel, waarbij vier essentiële 
stappen die in een reclame-uiting aan bod moeten komen 
beschreven wordt. AIDA is een acroniem dat gevormd wordt 
door Attention, Interest, Desire en Action. 
Het AIDA-model werd voor het eerst gepubliceerd door E.K. 
Strong in 1925, maar zou volgens Strong zelf al eind 19e eeuw 
ontwikkeld zijn door St Elmo Lewis. 
   

Noot: Het AIDA[S]-model is hier opgenomen omdat het 
uitgaat van de motivatie van de ontvanger (of lezer). De 
interpretatie van AIDA kan zeer nauw zijn (zie de 
Wikipedia uitleg) of in een bredere interpretatie worden 
toegepast voor het schrijven.   
 
A (Attention) 
Kan beginnen met de openingsscene, waarin bijvoorbeeld 
het karakter en de situatie wordt geintroduceerd. Het 
raakt ook de verdere ontwikkeling van het verhaal. ‘Trekt 
dit verhaal mijn aandacht?’ ‘Is het mijn blijvende aandacht 
waard?’ ‘Als ik een willekeurige pagina opensla en een 
willekeurige zin lees, trekt het me dan nog steeds?’ ‘Als ik 
zes pagina’s gelezen heb, houdt het dan nog steeds mijn 
aandacht vast?’  
Je prikkelt en houdt de aandacht van je lezer onder andere 
in de keuze van je begin (in het midden van de actie / in 
media res, vanaf het begin /  ad ovo), je onderwerpkeuze 
(waar gaat het over? Welke themas raak je?) je karakters 
(wie zijn ze? Wat doen ze?), je setting (waar en wanneer 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reclame
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acroniem
http://nl.wikipedia.org/wiki/1925
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speelt het en wat laat je me daar zien?), de vorm (hoe is 
het geschreven? Trekt het me?) en de ontwikkeling (wat 
gebeurt er? Met wie? Wie wordt daar allemaal door 
geraakt?). 
 
I (Interest) 
Staat hier voor de daaropvolgende stap in de 
lezersbeleving, waarin de lezer voldoende informatie en 
impuls krijgt om door te lezen. ‘Is het interessant?’ ‘Vind ik 
het interessant?’ ‘Blijft het interessant?’  
Dit wordt voornamelijk gedekt en opgewekt door de 
manier waarop je setting, personages, vorm,  
ontwikkelingen en onderwerpen neerzet.  
 
D (Desire) 
Staat hier voor het deel in de lezerservaring waarin (via 
bijvboorbeeld spanningsbogen, cliffhangers en Plant & 
Pay off) het verlangen van de lezer wordt gewekt en 
vastgehouden om ‘te weten hoe het verder gaat’. Dit 
verlangen gaat om het verlangen naar meer en betreft 
het/jouw verhaal en het/jouw verhaalwereld.  
In page turners is dat verlangen naar meer bijvoorbeeld 
perfect geraakt. Bij boeken die in jouw beleving saai zijn 
en die je na drie pagina’s neerlegt, duidelijk niet. 
 
A (Action) 
Staat hier voor de daadwerkelijke actie tot lezen, en tot 
het lezen van ander werk van jouw hand. 
 
Wat in AIDA ontbrak (omdat het is ontwikkeld om ‘aan te 
zetten tot’) is ‘Satisfaction’.  
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S (Satisfaction)  
Staat hier voor het deel van de lezerservaring waarin de 
inspanning (het lezen) en de investering (de tijd die aan 
andere dingen kan worden besteed) beloont wordt. ‘Loont 
het?’ ‘Was het het waard?’  

De reden dat er over het algemeen zo gehamerd wordt op  
Aristoteles’ ‘begin, midden, einde’, op Freytags analyse en (in 
sommige kringen) op Campbells monomyth is dat elk van deze 
modellen streeft naar een helder en lonend product met een 
helder en lonend eindresultaat zodat de lezer of toeschouwer 
met een bevredigd gevoel de zaal verlaat en tevreden het boek 
neerlegt.  

‘Er waren momenten van spanning en release.’ ‘De 
held(in) overwint.’ ‘De wereld is gered.’ Of: ‘Iedereen gaat 
dood’.  
Een schrijver (o.a.  in het postmodernisme) kan er bewust 
voor kiezen om het hele idee van ‘beloning’ en 
‘bevrediging’ los te laten.  

     
AIDA-model 
AIDA is een stapsgewijs model, waarbij de afzonderlijke stappen 
in volgorde moeten worden doorlopen. Het is in het 
oorspronkelijke model niet mogelijk om zonder attentie een 
uiteindelijke voorkeur of actie te bewerkstelligen. Het model 
schrijft echter niet voor of de stappen in één of meerdere 
reclame-uitingen moeten worden doorlopen. Het AIDA-model is 
daarmee geschikt voor zowel individuele uitingen, als 
reclamecampagnes 
   

A (Attention) 
Ten eerste moet de attentie of aandacht (Engels: 
Attention) van de potentiële klant worden getrokken. 
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Soms wordt de eerste stap ook als bekendheid (Engels: 
awareness) benoemd. Het doel van de communicatie is de 
aandacht van de consument te krijgen. Dit kan 
bewerkstelligd worden door een qua typografie of kleur 
opvallende reclame-uiting. 
 
I (Interest) 
Belangstelling of verandering (Engels: Interest) is de 
tweede stap in het model. Het doel is om de consument te 
wijzen op de positieve aspecten van het product of merk. 
De consument moet geïnteresseerd raken. Een 
mogelijkheid hiertoe is het doen van een belofte 
(kwaliteitsgarantie) of een aantrekkelijk aanbod. 
 
D (Desire) 
Drang, verlangen of voorkeur is de derde stap (Engels: 
Desire). In deze stap wordt de interesse omgezet in een 
verlangen of voorkeur voor het product. Vaak zal de 
reclame-uiting erop gericht zijn de consument ervan te 
overtuigen dat het product of merk waardevol is. 
 
A (Action) 
Actie (Engels: Action) is de laatste fase van het AIDA-
model. Het doel van deze fase is de consument te bewegen 
het product te kopen. De consument moet de gelegenheid 
hebben om actie te ondernemen om het product te 
bemachtigen. Een mogelijke invulling van een reclame-
uiting in deze fase is door de consument te informeren 
waar het product te verkrijgen is. 

    
 
Nieuwe inzichten 
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Het AIDA-model is in de loop der tijd uitgebreid en veranderd. 
Een recente uitbreiding betreft de S van satisfaction, ofwel 
tevredenheid. De veronderstelling hierbij is dat om tot een 
vervolgaankoop over te gaan, de consument ook tevreden moet 
zijn met zijn voorafgaande aankoop. Er wordt dan gesproken 
van het AIDAS-model. 
Ook wordt tegenwoordig wel de C van conviction of overtuiging 
ingevoegd. Na het creëren van interesse moet een reclame-uiting 
dan in overtuiging resulteren. Dit wordt het AICDA- of zelfs het 
AICDAS-model genoemd. 
Een ander nieuw inzicht omtrent het AIDA-model betreft de 
volgorde. Voor sommige producten en productuitingen kan de 
volgorde van de verschillende stappen anders zijn dan het A-I-D-
A patroon. Zo kan een verlangen (desire) bij sommige producten 
voorafgaan aan de interesse- of de attentiefase. Ook kan in 
gevallen van cognitieve dissonantie de A van action de eerste 
stap in het AIDA-proces zijn. Het feit dat iemand een product 
reeds gekocht heeft, kan er dan voor zorgen dat hij meer 
interesse in de reclameuitingen heeft en met behulp hiervan 
(achteraf) zijn interesse en verlangen rechtvaardigt. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie
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ELEVATORPITCH 
 
Een elevatorpitch (elevator = lift; pitch = verkooppresentatie), 
heel soms ook elevatorspeech genoemd, is een presentatiewijze 
van een idee voor een product, service of project. De naam geeft 
de tijdsduur weer waarin een lift van de onderste naar de 
bovenste verdieping gaat, in ongeveer 30 seconden tot 2 
minuten. 
De term werd in in eerste instantie gebruikt bij ondernemers die 
een idee proberen op te werpen om bij een durfkapitalist (ook 
wel venture capitalist) financiering los te krijgen. 
Durfkapitalisten beoordelen de kwaliteit van een idee en het 
team op basis van de kwaliteit van de elevatorpitch en vragen de 
deelnemende ondernemers hun plan tevoren te ontdoen van 
slechte ideee n. 
De elevatorpitch wordt tegenwoordig ook voor een varie teit aan 
doelen gebruikt tijdens het netwerken. Hier kan het gaan om de 
verkoop van een product, het zoeken naar werk, speeddating of 
om een punt snel duidelijk te maken in een gesprek. 
Wezenlijk bij een elevatorpitch is een in het oog springende 
presentatie met denkbeelden, vergelijkingen en voorbeelden, 
zoals ze ook in het AIDA-model (attentie, interesse, 
verlangen/desire, actie) voorkomen. Voor een succesvolle 
elevatorpitch tellen verder niet alleen gegevens en feiten, maar is 
ook het aanspreken van de emotie van belang. 
Een effectieve elevatorpitch zou de volgende vragen moeten 
beantwoorden: 
   

Wat is het product? 
Wat heeft de koper eraan? 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ondernemer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Durfkapitaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ondernemingsfinanciering
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociaal_netwerk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verkoop
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sollicitatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speeddating
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=AIDA-model
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Wie zijn we? 
    
Verder is het belangrijk dat de pitcher rekening houdt met de 
volgende elementen: 
   

Nonverbale communicatie 
De inhoud van de pitch 
Verbale communicatie 

    
Verder kan men zich richten op de doelen van de elevatorpitch, 
zoals de relevante markt, de doelgroep en het bijzondere van het 
product (unique selling point), waardoor het zich onderscheidt 
van het aanbod van de concurrentie. 
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VERHAALOPBO
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BASIS 
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VERHAAL 
 
Een verhaal is een weergave van al dan niet fictieve 
gebeurtenissen. Het vertellen ervan is naar alle 
waarschijnlijkheid de oudste vorm van vermaak die de mensheid 
kent. Maar ook tegenwoordig worden nog steeds sagen, sterke 
verhalen, sprookjes, moppen en andere verhaalsoorten verteld. 
Een verhaal vanuit de mondelinge traditie wordt ook wel 
volksverhaal of vertelling genoemd. 
 
Vorm en ontwikkeling 
De vorm waarin dit gebeurt kan verschillen. In de oudheid 
werden verhalen vaak verteld in de vorm van een gedicht omdat 
dit in de regel gemakkelijker te onthouden is. De Ilias en 
Odyssee, bijvoorbeeld, zijn verhalende heldendichten, maar ook 
de Edda en het Gilgamesj-epos zijn in deze vorm geschreven. 
Andere oude vormen van verhalen zijn mythen, sagen, legenden, 
balladen, romances en raamvertellingen (zoals Decamerone, 
Vertellingen van Duizend-en-e e n nacht en de Canterbury Tales). 
Een verhaal kan mondeling worden verteld (informeel of 
formeel, in een voorstelling of voordracht), maar kan ook in 
geschreven, gedrukte of digitale vorm worden verspreid. 
Na de uitvinding van de boekdrukkunst kregen verhalen een 
nieuwe vorm: de roman, een verhaalvorm die zonder geschreven 
tekst niet mogelijk zou zijn geweest. Over het algemeen wordt 
Don Quichote van Miguel de Cervantes als eerste roman 
beschouwd. Nadien verschenen novellen, feuilletons, 
verhalenbundels en korte verhalen. 
 
Aspecten van een verhaal: 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fictie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sage_%28volksverhaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sterk_verhaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sterk_verhaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sprookje
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mop_%28taal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksverhaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorm_%28taalkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedicht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilias
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odyssee
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Epos
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Edda
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilgamesj-epos
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mythe
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sage_%28volksverhaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Legende_%28volksverhaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ballade_%28dichtvorm%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksballade
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Raamvertelling
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Decamerone
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Duizend-en-één_nacht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Canterbury_Tales
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mondelinge_overlevering
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Theater_%28kunstvorm%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boekdrukkunst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitalisering
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roman_%28literatuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_Quichot_%28boek%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_de_Cervantes
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Novelle_%28proza%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Feuilleton
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kort_verhaal
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• Type (fictie of non-fictie) 
• Genre 
• Verloop: plot (sujet) en story (fabel) 
• Begin 
• Einde 
• Personages 
• Spanning 
• Vertelperspectief 
• Samenhang en verband 
• Motief 
• Thema 
• Motto 
• Verteltijd 
• Vertelde tijd 
• Ruimte 
• Stijl 
• Stijlstroming 
    
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fictie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Non-fictie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Genre
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plot
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Personage
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spanning_%28verhaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vertelperspectief
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motief_%28literatuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Thema_%28literatuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motto
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verteltijd
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vertelde_tijd
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stijl_%28taalkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=School_%28stroming%29
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VERTELTECHNIEK 
Bij het schrijven van een verhaal worden verteltechnieken 
gebruikt om de kwaliteit van het verhaal te optimaliseren. Een 
goede schrijver weet hoe gebruik te maken van deze technieken. 
 
Verteltechnieken 
   
• Vertelperspectief 
• Focalisatie 
• Verteltijd en vertelde tijd 
• Structuur 
• Thematiek 
• Personages 
• Plot 
• Spanningsboog 
• Cliffhanger 
    
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vertelperspectief
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Focalisatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verteltijd
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vertelde_tijd
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Structuur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Thema_%28literatuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Personage
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plot
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spanning_%28verhaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cliffhanger_%28plot%29
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ELEMENTEN VAN DE 

VERHAALTHEORIE 
 
Verhaaltheorie (als onderdeel van narratologie) heeft als 
centraal punt het verhaal (een reeks van door een verteller 
gepresenteerde met elkaar verbonden gebeurtenissen) met zijn 
elementen en de samenhang daartussen, zoals de personages 
van verschillende types met hun rol, de handelingen en 
gebeurtenissen, de ruimte en de tijd waarin het verhaal zich 
afspeelt en hoe deze worden weergegeven, en de motieven en 
thema's. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verhaalanalyse
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EENHEIDSCONVENTIE 
 
Eenheidsconventie duidt in de literatuur op het basisprincipe 
dat literaire teksten gekenmerkt worden door de eenheid van 
geheel en delen.  
 
Het is een principe door Aristoteles werd beschreven in zijn 
Poetica. Daarin vergelijkt hij de plot van een drama of episch 
dichtwerk met een levend organisme, waarin niets kan worden 
verplaatst of weggelaten zonder de eenheid te schaden. Het is de 
taak van de auteur om in de plot, de verbanden en de 
personages voor continuïteit te zorgen. 
 
De delen en het geheel van een literaire tekst moeten volgens dit 
principe dus met elkaar in een organische relatie staan. Met 
delen bedoelt men dan beschrijvingen, handelingen, 
gebeurtenissen en motieven, en onder geheel wordt dan 
verstaan: het overkoepelende thema. 
 
De postmoderne literatuur, en met name de postmoderne 
roman, heeft dit principe grotendeels verlaten door strakke 
chronologie en causaliteit te doorbreken. Een voorbeeld hiervan 
is Louis Paul Boons De Kapellekensbaan. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poetica_(Aristoteles)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epische_po%C3%ABzie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epische_po%C3%ABzie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Postmoderne_literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Paul_Boon
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kapellekensbaan
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PERSONAGES 
 
Personages hebben een centrale rol in verhalen. Van de 
personages gaan de handelingen uit en zij ondergaan de 
gebeurtenissen. De beschrijving van personages kan een 
overwegend letterlijke betekenis hebben. In dat geval beeldt het 
personage een persoon uit de gewone werkelijkheid uit. Als de 
beschrijving van personages een overwegend overdrachtelijke 
betekenis heeft, krijgen de personages allegorische trekken en 
worden het vooral de drager van abstract motieven. Doorgaans 
hebben de beschrijvingen van personages zowel een letterlijke 
als een figuurlijke betekenis. 
De beschrijving van personages kan zo stereotyp zijn dat het 
personage de functie krijgt een type of typetje uit te beelden. 
Andere personages maken in het verhaal een ontwikkeling door 
(dit geldt voor round characters), de eerstgenoemden zijn flat 
characters. De flat characters kunnen een round character reliëf 
te geven. 
 
Een speaking name is de naam van een personage waarin het 
karakter van het personage gegeven is, meestal op satirische 
wijze, bijvoorbeeld Pieter Stastok uit Camera Obscura van 
Hildebrand of Droogstoppel uit Max Havelaar van Multatuli. 
Er zijn verschillende types personages te onderscheiden op 
grond van onder andere: 
 

Hun rol in het verhaal 
De protagonist of held van het verhaal is degene die de 
hoofdrol speelt. Een hoofdrolspeler is een personage dat 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Personage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allegorie_(letterkunde)
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centraal wordt belicht. Meestal kennen we de gevoelens en 
gedachten. Andere typen protagonist zijn de Byroniaanse held 
en de antiheld. 
 
De Antagonist is de tegenspeler van de protagonist. Het is 
meestal een tegenhanger van wat een maatschappelijke en 
psychologisch aangepaste figuur zou kunnen zijn. Andere 
tegenspelers zijn het alter ego, en de booswicht of schurk. 
 
De bijfiguren of nevenpersonages zijn minder opvallend en 
worden soms naar de achtergrond verdrongen. De 
deuteragonist en de tritagonist kunnen naast de protagonist 
een rol spelen. Daarnaast zijn nog te onderscheiden de aangever 
(bijvoorbeeld bij een komisch duo) en het onzichtbaar 
personage. 
 

Karakter, of psychologisch type 
Een round character is een personage wiens karakter zich in de 
loop van het verhaal ontwikkelt, in gunstige of ongunstige zin. 
Een round character bezit meestal goede en slechte 
eigenschappen en heeft psychologische diepgang en 
ontwikkeling. Een personage van dit type is niet voorspelbaar. 
 
Een flat character is een personage waarvan het karakter zich 
niet (of niet duidelijk) ontwikkelt. Het heeft een aantal specifieke 
(goede of slechte) kenmerken en eigenschappen, die gedurende 
het hele verhaal gelijk blijven. Deze personages zijn daardoor 
vaak voorspelbaar. 
 
Het typetje of archetype is een verenging van een flat character. 
Het is een voorspelbaar personage dat met één karaktertrek 
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gedefinieerd kan worden, en dat gedurende het hele verhaal 
gelijk blijft. 
  
Informatie over het karakter wordt gegeven door de auctoriale 
verteller, de personale vertelinstantie, het vertellende ik of 
door de andere personages, of kan indirect worden afgeleid 
uit het verhaal. Personages kunnen op verschillende manieren 
worden gekarakteriseerd, zoals door: 
   

De blokkarakterisering: een min of meer complete 
beschrijving van het innerlijk en uiterlijk van een 
personage die gewoonlijk vooraan in het verhaal wordt 
gegeven. 

 
De ontrollende karakterisering: waarin de informatie 
over het innerlijk en het uiterlijk van een personage bij 
stukjes en beetjes gegeven. 
 
Noot: in het aparte deel: “Karakters en gezichtspunten” 
wordt dieper op al deze aspecten ingegegaan. 

    

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Blokkarakterisering&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personage
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ontrollende_karakterisering&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personage


 

198 

VERLOOP 
 
In het verloop van een verhaal kunnen vaak een aantal fasen min 
of meer worden herkend. Hier worden ze kort samengevat: 
   

expositie of backstory: inleiding van het verhaal, de 
karakters, de wereld en het conflict. 
 
intriges, of het plot: verwikkelingen, complicaties, 
toenemend samenhangende handelingen en 
gebeurtenissen, vaak samengaand met een proces van 
verslechtering. Een plot kan subplots hebben. Dit 
betekent dat het verhaal zich vertakt en dat de aandacht 
tevens uitgaat naar andere (meestal relevante) 
ontwikkelingen op andere plaatsen en met andere 
personages. 
 
climax: het hoogtepunt en/of moment van ontknoping 
van een scene, een act of een verwikkeling. Deze climax 
kan worden uitgesteld of uitgerekt. In dat geval spreken 
we over een cliffhanger, waarin het verhaal, een scene of 
een act eindigt op een moment waarop de spanning het 
grootst is, en waarbij niet duidelijk is hoe het verder 
afloopt. 

 
Surprise ending: A surprise ending is a plot twist 
occurring near or at the conclusion of a story: an 
unexpected conclusion to a work of fiction that causes the 
audience to reevaluate the narrative or characters. 
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conflict: het element in het verhaal waardoor spanning 
tussen twee of meerdere elementen ontstaat.  
 
ontknoping: vaak bestaande uit een wending met een 
oplossing en een proces van verbetering. De wendingen in 
een verhaal worden ook wel plotpoint genoemd. Deus ex 
machina is een onverwachte of bovennatuurlijke 
ontknoping van een verhaal. 

 
catharsis: de afwikkeling van het verhaal tot dit een 
bevredigende toestand bereikt. Catharsis betekent een 
"emotionele zuivering" en beschrijft een extreme 
verandering in emotie die optreedt bij een personage en 
bij de lezer als gevolg van sterke gevoelens zoals verdriet, 
angst, medelijden, of zelfs gelach. 

    
Soms wordt een verhaal afgesloten met een epiloog. Het is de 
tegenhanger van een proloog, die vooraf kan gaan aan de gehele 
tekst. 
 
Een plot kan plotgaten bevatten. Dit is bijvoorbeeld als de 
overgang van één situatie naar de andere onlogisch lijkt en 
karakters beslissingen nemen die niet lijken aan te sluiten op de 
interne logica van het personage en het verhaal. Vaak is bij een 
plotgat sprake van ontbrekende informatie voor de lezer of het 
publiek. 
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RUIMTE 
 
Verhalen spelen zich ergens af, dus ruimtes spelen een rol. De 
functies van deze ruimtes kunnen zijn: 
 
Vanuit een letterlijke betekenis  
De beschrijving van de ruimte in een verhaal kan overwegend 
letterlijke betekenis hebben. We spreken dan wel van 
speelruimte. In dat geval heeft de ruimtebeschrijving de functie 
om de couleur locale te schetsen. 
 
Vanuit een figuurlijke betekenis 
De beschrijving van de ruimte in een verhaal kan overwegend 
figuurlijke betekenis hebben. In dat geval krijgt de ruimte 
symbolische waarde en draagt zij bijvoorbeeld bij aan de 
karakterisering van een personage, aan een abstract motief of 
zelfs aan de centrale betekenis van het verhaal. 
De beschrijving van een traditionele, vaste figuurlijke betekenis 
van een ruimte noemen we een topos. 
 

Typen ruimte 
In verhalen kunnen verschillende typen ruimte worden 
onderscheiden: 
   

de belangenruimte: op logische gronden kent elke 
verhaalwerkelijkheid fysieke ruimte met afmetingen, 
kleur en volume. Handelingen hebben nu eenmaal niet 
alleen tijd, maar ook ruimte nodig om zich te kunnen 
voltrekken. In de tekst van elk verhaal wordt de ruimte 
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van de verhaalwerkelijkheid in meer of mindere mate 
beschreven, met als doel de lezer voldoende houvast te 
geven bij zijn oriëntatie in die werkelijkheid. Soms echter 
gaat van de beschrijving van een bepaalde ruimte uit de 
verhaalwerkelijkheid een extra effect uit. Zo'n 
beschrijving verleent figuurlijke betekenis aan de ruimte, 
en bijgevolg aan dat wat er in die ruimte plaatsvindt. Als 
de beschrijving van een bepaalde ruimte uit de 
verhaalwerkelijkheid aan die ruimte figuurlijke betekenis 
verleent, spreken we van belangenruimte. 

 
de diffuse ruimte: de plaats van de handeling in het vage 
wordt gelaten. 

 
de gemarkeerde ruimte: de eigenschappen van de ruimte 
waarin de verhaalgebeurtenissen zich afspelen worden 
exact omschreven. 

 
de functionele ruimte: de plaats van de handeling is van 
groot belang voor het verhaal. De ruimte heeft een functie. 
Bijvoorbeeld: een horrorverhaal start in de kerkers van 
een verlaten kasteel, bij volle maan, terwijl het regent en 
bliksemt. 

 
de decoratieve ruimte: de ruimte heeft geen enkel belang 
in het verhaal. De ruimte is functieloos en is er enkel ter 
decoratie. De decoratieve ruimte is beschrijvend voor een 
verhaal. 
de begeleidende ruimte of karakteristieke ruimte: de 
ruimte ondersteunt de handeling van de personages. 
Bijvoorbeeld: een prinses huilt omdat de prins moet 
vertrekken en het regent pijpenstelen buiten. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Belangenruimte&action=edit&redlink=1
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de contrasterende ruimte: de plaats van handeling staat 
in contrast met de handeling. Bijvoorbeeld: een prinses 
huilt omdat de prins moet vertrekken en de zon schijnt 
buiten. 
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TIJD 
 
Met betrekking tot de tijd zijn er verschillende aspecten, 
waarvan sommige hebben te maken met wat er verteld wordt 
(zoals de kalendertijd) en andere meer met het hoe van de 
vertelling (zoals het point of attack en het verteltempo). 
 

Kalendertijd 
De kalendertijd is de tijdsperiode waarin een verhaal zich 
afspeelt. In sommige gevallen wordt een fictief tijdskader 
gecreëerd, maar kan ook een verwijzing zijn naar de realiteit van 
de auteur en soms ook van de lezer, zoals bij min of meer 
autobiografische teksten. In sommige verhalen wordt het in het 
midden gelaten wanneer het verhaal speelt, bij voorbeeld in 
sprookjes ("Er leefde eens lang, lang geleden in een ver land ...") 
 

Narratieve tijd / verteltijd 
Onderverdeeld in: 
   

Tegenwoordige tijd: terwijl de geschiedenis loopt vindt 
ook het vertellen plaats 
 
Verleden tijd: de verteller kijkt terug op datgene wat 
gebeurd is 
 
Toekomende tijd: de verteller kijkt vooruit op wat kan 
gebeuren of zal gebeuren. 
 
Meer hierover in “Literaire technieken”. 
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Chronologie van de vertelling 
Het verloop in de tijd in het verhaal 
   

chronologisch verloop: de vertelling volgt de 
geschiedenis 
 
achronologisch verloop: via flashforward = prolepsis en 
flashback = analepsis 
 
achronie: de vertelling heeft geen chronologie 
 
Noot: In “Vertelvorm” wordt onder andere dieper 
ingegaan op de diverse manieren waarop een verhaal zich 
kan afspelen. 

    
 

Verteltempo 
   

verteltijd: (de tijd van het sujet) is het aantal 
bladzijden/regels/woorden dat wordt gebruikt om een 
bepaald tijdsbestek in het verhaal te omschrijven.  
Het kan worden uitgedrukt in uren, bladzijden, 
hoofdstukken, paragrafen, regels of woorden. 

 
vertelde tijd:  is het tijdsbestek dat in een verhaal of deel 
van een verhaal besproken wordt. Zo kun je in een boek 
de vertelde tijd aanwijzen van bijvoorbeeld hoofdstuk 1, 
maar ook van het gehele boek of van een enkele bladzijde. 
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In het voorbeeld: Vier jaar later kocht Jaap een nieuwe fiets 
is de vertelde tijd vier jaar, maar de verteltijd één zin. 

     
De begrippen verteltijd en vertelde tijd werden geïntroduceerd 
in 1948 door Günther Müller. 
 

Epische tijd 
Het verschil tussen de vertelde tijd en de verteltijd: 
   
tijdverdichting: (summary, Raffung) treedt op als een grote 
tijdspanne in een kort bestek wordt neergezet. Dit wordt ook 
wel panoramisch vertellen genoemd. Zie dit voorbeeld: Vier 
gelukkige jaren bracht zij door in haar nieuwe dorp, totdat op een 
dag .... Nu is de verteltijd één (deel van een) zin, en de vertelde 
tijd maar liefst vier jaar. 

 
ellipsis, weglating 
 

tijdverruiming: (stretch, Dehnung) treedt op als een verhaal of 
deel van een verhaal een hoge verteltijd (veel bladzijden) heeft, 
vergeleken met de vertelde tijd (het tijdbestek waarin het zich 
afspeelt). Er vindt scenisch vertellen plaats. Wanneer er 
tijdverruiming plaatsvindt wordt er uitvoerig ingegaan op de 
gebeurtenissen in dat tijdsbestek. Dit wordt meestal toegepast 
bij het hoogtepunt van een verhaal. 

 
pause: in de vertelling is de voortgang van de tijd gestopt 
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BEGIN EN EINDE VAN EEN 

VERHAAL 
 

Openingsscène of incipit  
De openingsscène is de eerste scène in een verhaal, het eerste 
tafereel waarmee een fictiefilm aanvangt of waarmee een boek 
begint. De term wordt vooral bij scenario's gebruikt. Een goede 
openingsscène geeft je informatie over het verhaal, de sfeer, de 
locatie, het thema, de hoofdpersonages, hun karakter, hun 
kennissen, de plaats waar ze leven en wat ze doen. 
 
Voorbeelden van openingsscènes 
   

Apocalypse Now opent met een brandende jungle en de 
surrealistische geluiden van helikopters. 

 
In Signs zien we eerst de boerderij, en het hoofdpersonage 
dat wakker wordt. Hij heeft het gevoel dat er iets mis is. 
Buiten ziet hij de graancirkels. 

 
Scream begint met een lange sequens met Casey Becker 
(Drew Barrymore) die alleen thuis is. Iemand belt haar op 
haar en jaagt haar de stuipen op het lijf. 

 
In Spider-Man 2 levert Peter Parker zijn pizza's te laat af 
en hij wordt ontslagen. 
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In Amadeus wordt Salieri, Mozarts antagonist, na zijn 
zelfmoordpoging bezocht door een priester, die hij 
vervolgens zijn leven vertelt. In de film wordt dit 
weergegeven met gebruikmaking van flashbacks. 

    
 

De terminus of laatste passage 
De terminus is de laatste passage van een verhaal. De afloop, het 
einde van een verhaal kan zijn: 
   

Een open einde: de auteur geeft geen antwoord op de 
vragen die gedurende het verhaal de kop op steken. Soms 
eindige verhalen met een cliffhanger, zodat de lezer 
nieuwsgierig kan worden naar een eventueel vervolg. 

 
Een gesloten einde: het tegengestelde van een open 
einde, waarbij de auteur wel antwoord geeft op de vragen 
die gedurende het verhaal worden gesteld. 

    

Point of attack  
De point of attack is het punt waar het verhaal begint, binnen het 
chronologische verloop van de totale geschiedenis. 
   

ab ovo: uit het ei, de vertelling begint bij het begin van de 
geschiedenis. De schrijver voert in de expositie de 
belangrijkste personages ten tonele en vertelt het een en 
ander over hen. Met ab ovo krijgt de lezer een inleiding op 
het verhaal, maakt kennis met de personages en hun 
omstandigheden en ook met de toestand (fysiek en 
psychologisch) waarin deze personages zich bevinden. 
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in medias res: in het midden van de zaak. Het verhaal 
begint ergens in het midden of mogelijk zelfs al rond het 
einde, zonder duidelijke inleiding of sfeerschepping. De 
voorafgaande gebeurtenissen worden pas later uit de 
doeken gedaan. In een film of boek kan het een stijlfiguur 
zijn (de film begint "in medias res") waarbij de kijker 
bewust informatie wordt onthouden. Vervolgens worden 
de verhaallijnen en conflicten tussen personages veelal 
door middel van flashbacks uiteengezet. 
Het wordt ook gebruikt om aan te geven dat iemand 
verlaat, onwetend of onkundig arriveert. 
 
post rem: na de zaak 
 
in ultimas res: op het einde van de zaak: de vertelling 
begint bij het einde van het verhaal. Ook hier wordt de 
techniek van de flashback vervolgens toegepast. 

    
In media res in film 
Een film noir begint vaak in medias res: in de openingsscène ziet 
men bijvoorbeeld een moord gebeuren (Crossfire), of iemand die 
op de vlucht slaat (Dead Reckoning), en vervolgens wordt het 
verhaal in flashbacks verteld. De techniek wordt nog steeds 
gebruikt in moderne thrillers als The Usual Suspects (1995), Kill 
Bill Volume 2 (2004), actiethrillers zoals Firestarter (1984), en 
heel wat James Bond films. Ook veel oorlogsfilms, zoals The Thin 
Red Line (1998), beginnen in medias res, met de protagonisten al 
midden in de strijd zonder dat er een aanloop is naar deze 
gebeurtenissen. 
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Aanvullende begrippen 
 
Hook 
Bij een erg opvallende eerste scène spreekt men van een hook, 
wat betekent dat de aandacht van de lezer/toeschouwer van bij 
de eerste minuut gevangen wordt door iets prikkelends of 
opwindends te tonen.  
Vroeg in het script wordt ook de antagonist geïntroduceerd, al 
zal dat niet steeds in de eerste scène zijn. 
 
 
Setup / inhoud van de eerste act 
De setup is wat in de eerste 'act' van een scenario beschreven 
staat. De openingsscène is daar onderdeel van. 
Als de eerste act van een film volgens de gangbare 
scenariotheorie een dertigtal pagina's telt, dan zullen de eerste 
tien pagina's (de opening) ervan cruciaal zijn. Tijdens die eerste 
tien minuten moet de scenarist er immers voor zorgen dat de 
film-of tv-kijker niet voortijdig afhaakt en dat hij 
geïnteresseerd geraakt in het verdere verloop van de film. De 
setup bevat de hoofdpersonages, het dramatisch doel, een 
conflict en de setting. Een van de belangrijkste elementen van 
de setup is de expositie, die start vanaf de openingsscène. 
 
De startplotscène  
De startplotscène is de scène waarmee het eigenlijke verhaal, 
de plot, pas goed op gang komt. Deze kan in de eerste act (of 
setup) zitten. Een voorbeeld van de 'start ' van de plot is de 
scène in Hitchcocks Strangers on a Train wanneer Bruno zijn 
perfecte plan van de "moordwissel" uitlegt aan de 
nietsvermoedende tennisster Guy. De openingscène van 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antagonist_(narratologie)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Act_(scenario)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scenario
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protagonist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dramatisch_doel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Conflict_(scenario)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_(scenario)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Expositie_(narratologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openingssc%C3%A8ne_en_startplotsc%C3%A8ne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strangers_on_a_Train_(film)


 

210 

diezelfde film liet tevoren zien dat deze twee mannen, die elkaar 
niet kennen, de trein nemen en naast elkaar gaan zitten. 
 
Voorbeelden van startplotscènes 
   

In The Graduate is dit de scène waarin Ben op zijn kamer 
bezoek krijgt van Mrs Robinson, en zij hem vraagt haar 
naar huis te brengen. 

 
In The Verdict start de plot wanneer Mickey tegen Frank 
zegt dat hij een zaak heeft. 

 
In Thelma & Louise start de plot wanneer de twee 
vrouwen op weekend vertrekken. 
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MOTIEVEN EN THEMAS 
 

Bij het lezen van een verhaal krijgt de lezer aanhoudend 
informatie te verwerken. Al lezend in een verhaal is de lezer 
voortdurend bezig de informatie over de verhaalwereld, die hem 
successievelijk wordt aangeboden, te ordenen. Dergelijke 
clusters van betekenissen binnen een bepaalde passage of tekst 
worden isotopieën genoemd.  
 

Strategieen in verwerking van informatie 
Wat de lezer bij de lectuur van het verhaal aan informatie 
tegenkomt, verwerkt hij grofweg volgens twee strategieën: 
   

Identificeren: informatie die hetzelfde is als die welke hij 
reeds gekregen heeft. 
 
Differentiëren: informatie die anders is dan die welke hij 
al gekregen heeft. 

    
De lezer identificeert en differentieert op verschillende niveaus. 
   

Ten eerste op het letterlijke niveau van de tekst, dat de 
handeling beschrijft, en 
 
ten tweede op het figuurlijke niveau van de tekst, dat 
aan die handeling een bepaalde betekenis geeft. 

    
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Isotopie_(taalkunde)
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Motieven 
Identificatie en differentiatie op het letterlijk niveau van het 
verhaal levert een patroon van concrete motieven op, 
identificatie en differentiatie op het figuurlijke niveau van het 
verhaal levert een patroon van abstracte motieven op. Concrete 
motieven zijn de dragers van de abstracte motieven, op de wijze 
waarop bij beeldspraak het beeld de drager is van het 
vergelekene. 
 
Zowel bij de concrete als de abstracte motieven van een 
verhaal geldt dat het de lézer is die ze aanbrengt. Bij het 
aanwijzen van de concrete motieven in een verhaal ontstaat er 
doorgaans weinig verschil van mening, aangezien daarbij 
logische verbanden de doorslag geven. De concrete motieven uit 
een verhaal zijn daarom tamelijk objectief. Bij het aanwijzen van 
de abstracte motieven in een verhaal ligt dit al een stuk 
ingewikkelder, aangezien daarbij de subjectieve en a-logische 
verbanden van beeldspraak aan de orde zijn. 
 

Concrete motieven 
Concrete motieven zijn direct gebaseerd op de isotopieën. Elk 
verhaal bevat handelingen en kent bijgevolg een groot aantal 
tekstplaatsen dat betrekking heeft op de feitelijke 
gebeurtenissen die in de verhaalwerkelijkheid plaatsvinden. Al 
lezend ordent de lezer deze soort tekstplaatsen. (Wat is er 
gebeurd, wanneer, door wie?) De beschrijvingen van de 
handelingen en gebeurtenissen in een verhaal die om de een of 
andere reden bij elkaar horen, vormen een concrete motieflijn. 
Het patroon van concrete motieven in een verhaal wordt 
gevormd door het geheel van de concrete motieflijnen uit dat 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Concreet_motief&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstracte_motief&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Concreet_motief&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstract_motief&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Concreet_motief&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isotopie_(taalkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fictief_universum
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motieflijn&action=edit&redlink=1
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verhaal. Tot deze groep motieven behoren de verhaalmotieven, 
de statische motieven en de leidmotieven: 
   

verhaalmotieven verschillen per verhaal. Ze hebben altijd 
een dynamisch karakter, omdat ze met ver vooruitgang en 
de voortstuwing van het verhaal verbonden zijn. 
statische motieven zijn verantwoordelijke voor het 
statische in het verhaal, dus meestal de sfeer en het 
'klimaat'. 
 
Soms komen stijl- en vormelementen zo opvallend in 
steeds wisselende vorm voor dat ze als leidmotieven 
kunnen gelden in een verhaal. Een voorbeeld van een 
leidmotief is de steen in het verhaal De aanslag van Harry 
Mulisch. In vrijwel ieder hoofdstuk komt de steen in een 
andere gedaante (dobbelsteen, straatsteen, kei, 
monument, grafzerk) terug. 

    

Abstracte motieven 
Abstracte motieven zijn weer terug te voeren op de concrete 
motieven. Ze komen voor als bepaalde verhaalgegevens en 
motieven een voor het hele verhaal relevante, maar minder 
concrete betekenis krijgen. Een abstracte motief is de wijze 
waarop in een verhaal een gebeurtenis beschreven is en 
verleent soms een extra betekenis aan die gebeurtenis. De 
beschrijving zorgt ervoor dat die gebeurtenis een figuurlijke 
dimensie krijgt. De beschrijving van de concrete gebeurtenis 
gaat fungeren als beeld voor iets dat niet in de tekst staat: een 
figuurlijke betekenis van die gebeurtenis.  
In feite is hier dus sprake van beeldspraak. Tekstplaatsen in een 
verhaal waar ten aanzien van gebeurtenissen figuurlijke 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leidmotief
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_aanslag_(roman)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Mulisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Mulisch
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstract_motief&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstracte_motief&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Figuurlijke_betekenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldspraak
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betekenissen ontstaan die om de een of andere reden bij elkaar 
horen en zo een zekere identiteit vertonen, vormen een 
abstracte motieflijn. Het patroon van abstracte motieven in een 
verhaal wordt gevormd door het geheel van de abstracte 
motieflijnen uit dat verhaal. 
 

Motief en rode draad 
In het algemene taalgebruik wordt motief soms voor 
grondmotief gebruikt, in een meer algemene betekenis als 
synoniem van de "rode draad", die bijvoorbeeld door een 
toespraak loopt. Dit is enkel correct als een bepaald formeel 
element herhaald wordt. 
 
De rode draad slaat op een belangrijk onderdeel van de plot of 
verhaallijn. De rode draad is binnen deze verhaallijn een element 
dat telkens terugkeert, en dat alle gebeurtenissen binnen de 
verhaallijn met elkaar verbindt. 
 
De rode draad kan iets tastbaars zijn, zoals een voorwerp of 
een persoon, maar ook iets ontastbaars, zoals een missie die 
de personages moeten volbrengen. 
 

Thema 
Thema, thematiek, hoofdmotief, grondmotief of 
kerngedachte is een algemene kenmerkende grondgedachte 
van een verhaal, dat, in tegenstelling tot het motief, in een tekst 
aanwezig kan zijn zonder een expliciete vermelding. Het thema 
is een formulering waarin alle abstracte motieven van een 
verhaal worden gevat. Het gaat hier om een formulering van een 
zodanig abstractieniveau dat zowel de letterlijke als de 
figuurlijke laag van het verhaal erin betrokken zijn. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motieflijn&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grondmotief&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thema_(literatuur)


 

215 

MOTTO 
 
Onder "motto" wordt een korte tekst verstaan die de bedoeling 
van het verhaal of onderdeel ervan weergeeft. 
Een motto of kenspreuk van een boek is een korte tekst, een 
citaat, een spreuk, een sententia of een klein stukje tekst dat niet 
bij het verhaal hoort, en dat meestal van een ander personage 
dan de verteller komt. Het gaat steeds vooraf aan een tekst en is 
daarvan duidelijk onderscheiden door plaats en wijze van 
afdrukken. Motto's hebben doorgaans een specifieke relatie met 
de tekst waar ze bij horen, bijvoorbeeld een ondersteuning of 
toespeling op de inhoud van de tekst die volgt. Motto's geven 
bovendien aan tot welke schrijverstraditie de gebruikers ervan 
wensen te behoren en ze verraden iets van de 
literatuuropvatting van de auteur.[4] Maar daarnaast zou men het 
motto kunnen zien als een aanwijzing voor de lezer over de 
wijze waarop de erop volgende tekst gelezen dient te worden. 
Het belang van een motto is gewichtig, want het kan helpen bij 
de interpretatie van het verhaal. Er kunnen ook meerdere 
motto's aanwezig zijn. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Motto
http://nl.wikipedia.org/wiki/Motto
http://nl.wikipedia.org/wiki/Citaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gnome_(stijlfiguur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratologie#cite_note-4
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ELEMENTEN VAN DE 

VERTELTHEORIE 
 
Met de term verteltheorie wordt geduid op de 
structuuraspecten van een verhaal. De verteltechniek bepaalt 
voor een groot deel de kwaliteit van een literair verhaal. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verteltechniek
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NARRATIEVE VERTELINSTANTIE 
Het begrip narratieve vertelinstantie ("narrative voices") gaat 
over het criterium of de verteller een deel uit maakt van het 
verhaal als personage of niet: 
   

Een homodiëgetische vertelinstantie is een personage, 
dat onderdeel is van het verhaal. Een dergelijk verhaal is 
vaak een ik-vertelling. De verteller is minstens een 
getuige, maar kan ook handelend optreden. 
 
Een heterodiëgetische vertelinstantie, waar de verteller 
geen deel uitmaakt van het verhaal, er min of meer los van 
staat en alwetend is. 
 
Men spreekt van een autodiëgetische verteller als de 
protagonist en de verteller hetzelfde personage zijn. 

    
Men kan onderscheid maken in de mate waarin een verteller 
naar zichzelf verwijst of juist in het geheel niet: 
   

Als er nergens in de tekst expliciet wordt verwezen naar 
de werkelijkheid van de verteller wordt dat niet 
gedramatiseerd genoemd. Een dergelijke verteller noemt 
hij zichzelf niet met het persoonlijk voornaamwoord "ik" 
of "wij". 

 
Een gedramatiseerde verteller verwijst openlijk naar 
zichzelf, zijn meningen of zijn waardeoordelen. Het kan 
een homodiëgetische of een heterodiëgetische verteller 
zijn. 
Wat uitgebreider staat het verschil tussen gedramatiseerd 
en niet-gedramatiseerd in onderstaande tabel: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Homodi%C3%ABgetische_verteller&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heterodi%C3%ABgetische_verteller&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodi%C3%ABgetische_verteller&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protagonist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fictief_universum
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedramatiseerde_verteller&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedramatiseerde_verteller&action=edit&redlink=1
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gedramatiseerde verteller 
"overt narrator" 

niet-gedramatiseerde 
verteller 

"covert narrator" 

de verteller verwijst naar 
zichzelf in de eerste persoon 
("ik", "wij", "mijn", "onze") 

de verteller is seksueel 
onbepaald en verwijst niet 
naar zichzelf 

de verteller verwijst naar 
direct of indirect naar een 
fictieve toehoorder 
(bv. het toespreken van het 
"oplettende lezertje" in de 
Bommelsaga) 

de verteller verwijst niet naar 
een fictieve toehoorder 
("narratee") 

de verteller geeft de lezer een 
toelichting of inleiding indien 
nodig 

de verteller geeft de lezer geen 
toelichting of inleiding, ook als 
is het gewenst 

de verteller gebruikt de 
'conatieve' of 'appellatieve' 
functie 

de vertelling toont in het 
geheel geen duidelijke 
'conatieve', 'fatische', 
'appellatieve' of 'expressieve' 
functies 

de verteller heeft een 
expliciete, duidelijk 
herkenbare stem 

de verteller heeft een neutrale, 
niet opvallende stem en stijl 

de verteller breekt in bij het 
verhaal met filosofisch of 
metanarratief commentaar 

de verteller breekt niet in bij 
het verhaal voor commentaar 

de verteller vertoont een 
subjectieve houding ten 

de verteller laat de 
gebeurtenissen in het verhaal 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bommelsaga
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opzichte van de personages en 
gebeurtenissen 

zich in een natuurlijk tempo en 
volgorde ontwikkelen 
de verteller "laat het verhaal 
zichzelf vertellen". 
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FOCALISATIE 
 
Met focalisatie wordt de relatie bedoeld tussen de 
gepresenteerde elementen en de visie van waaruit deze worden 
gepresenteerd, m.a.w. focalisatie maakt het onderscheid tussen 
wie ziet of wie neemt waar tegenover wie zegt. 
   

externe focalisator: is een focalisator die niet tot het 
verhaal behoort en dus ook de verteller is omdat de focus 
van waarneming dat van de vertller lijkt te zijn. 
 
interne focalisator, ook personage-focalisator: de focus 
van de waarneming is van een personage in het verhaal 

    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Focalisatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Externe_focalisator&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Interne_focalisator&action=edit&redlink=1
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TEKSTVORM 
 
De verhaaltekst bestaat uit verschillende tekstvormen 
waaronder persoonstekst en vertellerstekst. 
 

Persoonstekst 
De persoonstekst is het geheel van de dialogen en monologen 
van een verhaal die vanuit de karakters voortkomt. Deze 
persoonstekst  staat over het algemeen in de directe rede. De 
directe rede staat vrijwel altijd in de 1e persoon enkelvoud 
(soms: 1e persoon meervoud) en in de o.t.t.  
 
Directe rede  
De directe rede is de tekstvorm waarin dialogen en monologen 
staan. De dialogen en monologen uit de tekst van een verhaal 
vormen samen de persoonstekst. De persoonstekststaat in de 1e 
persoon enkelvoud en de basiswerkwoordstijd is de o.t.t. Een 
voorbeeld: 
   

Zoals Theo zei: "We gaan verder waar we zo'n 10 jaar 
geleden zijn opgehouden". 
 
"Hoe moet dat nu?" vroeg ze. 

    
Directe monoloog interieur/erlebte rede 
De directe monoloog interieur kan voorkomen in een verhaal 
met een ik-vertelsituatie. Het is een tekstfragment van enige 
omvang (minimaal 2 á 3 zinnen) dat in de erlebte Rede (vrije 
indirecte rede) is gesteld. Erlebte Rede is een mengvorm van 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verhaaltekst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Persoonstekst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Persoonstekst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Directe_rede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Directe_rede
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstvorm&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Persoonstekst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Persoonstekst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Directe_monoloog_interieur&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Directe_monoloog_interieur&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief#Ik-perspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Erlebte_Rede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_indirecte_rede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_indirecte_rede
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vertellerstekst en persoonstekst - in dit geval dus van de tekst 
van het vertellende ik en die van het belevende ik - , waarin in 
feite óver de gedachten van een personage wordt verteld, maar 
dan zo dat de suggestie ontstaat dat die gedachten dóór het 
personage zelf worden gepresenteerd. Men zegt ook wel dat 
erlebte Rede een tekstvorm is, die bij de lezer het effect 
teweegbrengt dat representatie van buitenaf en van binnenuit 
samenvallen. 
Tekst in erlebte (vrije indirecte) Rede kan allerlei omvang 
hebben. Soms beslaat zij slechts een gedeelte van één zin, soms 
echter een hele bladzijde of zelfs meerdere bladzijden. Zodra een 
erlebte-Redefragment enige omvang aanneemt, spreken we van 
monoloog interieur: directe monoloog interieur (bij de ik-
vertelsitiatie) en indirecte monoloog interieur (bij depersonale 
vertelsituatie). 
Een voorbeeld: 
   

Ze vroeg zich af of ze moest gaan 
    
Indirecte monoloog interieur  
Het komt voor dat een indirecte monoloog interieur uit een 
verhaal met een personale vertelsituatie (3e pers. enk.) zonder 
meer overgaat in een directe monoloog interieur (1e pers. enk.) 
om vervolgens weer terug te springen in de 3e persoon 
enkelvoud. Deze kunstgreep versterkt doorgaans het effet de 
réel van de indirecte monoloog interieur. 
 

Vertellerstekst 
De vertellerstekst is de verhaaltekst die de verteller van dat 
verhaal weergeeft.   

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vertellerstekst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Persoonstekst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief#Ik-perspectief
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Belevende_ik&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personage
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstvorm&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Directe_monoloog_interieur&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indirecte_monoloog_interieur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief#Personaal_perspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief#Personaal_perspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indirecte_monoloog_interieur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indirecte_monoloog_interieur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief#Personaal_perspectief
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Effet_de_r%C3%A9el&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Effet_de_r%C3%A9el&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indirecte_monoloog_interieur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vertellerstekst&action=edit&redlink=1
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De vertellerstekst van een verhaal bevat onder andere de 
tekstgedeelten die in de indirecte rede staan. Er bestaat hierop 
een uitzondering: In één geval komt er ook in de vertellerstekst 
directe rede voor, namelijk wanneer de gedramatiseerde 
auctoriale verteller in de auctoriale vertelsituatie zich 
rechtstreeks richt tot de fictieve lezer. In dat geval bezigt zo'n 
verteller immers ook de 1e persoon enkelvoud en de o.t.t. ("Ik 
verzeker u, o welwillende lezer, dat [...]") 
tekstinterferentie is de menging van vertellerstekst en 
persoonstekst. 
   

Noot: Dit is zeer onduidelijk en vereist uitwerking. 
“Vertelvorm”, later in dit boek, gaat dieper in op een 
aantal vormen waarin de vertellerstekst gegoten kan 
worden. 

    
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vertellerstekst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indirecte_rede
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedramatiseerd&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Auctoriale_verteller
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief#Auctoriaal_of_Auctorieel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fictieve_lezer&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstinterferentie&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vertellerstekst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Persoonstekst&action=edit&redlink=1
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VERTELPERSPECTIEF 
 
Het vertelperspectief gaat onder andere over “wie vertelt er?”. 
Het heeft te maken met de positie van waaruit de lezer een 
verhaal waarneemt. We onderscheiden hierin onder andere: 
 
De auctoriële verteller 
Een auctoriële verteller is ‘alwetend’. Een auctoriële (of 
auctoriale) verteller kan zowel een ik-standpunt als een hij/zij-
standpunt aannemen. Een auctoriële verteller onderscheidt zich 
van een personele verteller doordat hij meer weet dan de 
personages. 
Zo geeft Homerus in de Ilias wel eens commentaar op het 
optreden van zijn personages, die bijvoorbeeld dwaas handelen. 
 
De personele verteller 
Een personele verteller in een verhaal is niet alwetend. Een 
voorbeeld is de figuur van Serenus Zeitblom in de roman Doctor 
Faustus van Thomas Mann, die een beschrijving geeft van het 
leven van een componist, maar zelf niet goed begrijpt wat er 
gaande is. Een speciale vorm is de onbetrouwbare verteller, die 
niet de volledige waarheid vertelt en de lezer op het verkeerde 
been zet: een beproefd middel in detectiveromans. 
Het tegengestelde van een personele verteller is een auctoriële 
verteller, die meer weet dan de personages. 
 
Het Ik-perspectief 
Of: de "vertellend ik" (autobiografisch) en "belevend ik". Als de 
ik-verteller het belangrijkste personage is in het verhaal gaat het 
om de ik-protagonist. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verhaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Auctori%C3%ABle_verteller
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personele_verteller
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homerus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ilias
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personele_verteller
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verhaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doctor_Faustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doctor_Faustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onbetrouwbare_verteller
http://nl.wikipedia.org/wiki/Detectiveroman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Auctori%C3%ABle_verteller
http://nl.wikipedia.org/wiki/Auctori%C3%ABle_verteller
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertelperspectief#Ik-perspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protagonist
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De ik-getuige 
Als de verteller een minder belangrijk personage is en, zoals in 
het geval van Watson in de avonturen van Sherlock Holmes, 
verslag legt van de avonturen van de hoofdpersoon, gaat het om 
een ik-getuige. 
 
De onbetrouwbare verteller 
In literatuur, film, theater etc. is een onbetrouwbare verteller 
(een term van Wayne C. Booth uit het book The Rhetoric of 
Fiction[1]) een verteller van wie de geloofwaardigheid in 
twijfel kan (of moet) worden getrokken. Hij/zij spreekt niet de 
waarheid over het verhaal, maar vaak is dat verhuld.  
Het inzetten van een onbetrouwbare verteller heeft een 
narratieve functie, zoals de lezer/kijker op het verkeerde been 
zetten, of het desbetreffende personage in een negatief daglicht 
stellen. 
Vertellende personages kunnen onbetrouwbaar zijn als ze een 
psychologische tekortkoming hebben, een sterk vooroordeel 
uitdragen, geen expertise hebben of zelfs bewust het publiek 
bedriegen. 
 
Gebruik van stream-of-consciousness 
Narration via stream of consciousness gives the (typically first-
person) narrator's perspective by attempting to replicate the 
thought processes—as opposed to simply the actions and 
spoken words—of the narrative character. Often, interior 
monologues and inner desires or motivations, as well as pieces 
of incomplete thoughts, are expressed to the audience but not 
necessarily to other characters.  
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Examples include the multiple narrators' feelings in William 
Faulkner's The Sound and the Fury and As I Lay Dying, the 
character Offred's often fragmented thoughts in Margaret 
Atwood's The Handmaid's Tale, and the development of the 
narrator's nightmarish experience in Queen's hit song 
"Bohemian Rhapsody." 
The creation of this mode of writing is often attributed to Irish 
writer James Joyce by virtue of his novel Ulysses. 
 
Gebruik van de epistolaire stem 
The epistolary narrative voice uses a (usually fictional) series of 
letters and other documents to convey the plot of the story. 
Although epistolary works can be considered multiple-person 
narratives, they also can be classified separately, as they 
arguably have no narrator at all—just an author who has 
gathered the documents together in one place.  
 
One famous example is Mary Shelley's Frankenstein, which is a 
story written in a sequence of letters. Another is Bram Stoker's 
Dracula, which tells the story in a series of diary entries, letters 
and newspaper clippings. Les Liaisons dangereuses (Dangerous 
Liaisons), by Pierre Choderlos de Laclos, is again made up of the 
correspondence between the main characters, most notably the 
Marquise de Merteuil and the Vicomte de Valmont. Langston 
Hughes does the same thing in a shorter form in his story 
"Passing", which consists of a young man's letter to his mother. 
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GEDACHTEN, GESPREKKEN, 

GEZICHTSPUNTEN 
 
Gedachten, gesprekken en gezichtspunten kunnen op 
verschillend wijze worden weergegeven: 
   

Via interior monologue 
 
Via psychonarration 
 
Via directe, indirecte en vrije indirecte rede 

    
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedachte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gesprek
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STIJL EN STIJLDIFFERENTIATIE 
 
Stijlperiode is een term uit de cultuurgeschiedenis ter 
aanduiding van een bepaalde periode door middel van de stijl 
die in dat tijdvak overheersend wordt geacht.[5] Het beschrijft 
een op een bepaald ogenblik heersende werkwijze op stilistisch 
en thematisch gebied. Voorbeelden zijn romantiek, avant-garde, 
naturalisme en impressionisme. In de literatuurgeschiedenis 
geeft men doorgaans de voorkeur aan de ruimere term stroming 
bij het periodiseren (periodisering). Het kaderen van een 
verhaal of tekst in een dergelijk stijlkader, kan helpen tot het 
doorgronden van bepaalde handelingen van de personages, 
omdat ze op één of andere manier typerend zijn voor een 
bepaalde stroming. 
 
De stijl kan men bepalen door te letten op specifieke elementen 
zoals stijlfiguur, (opvallende) beeldspraak, zinsbouw, 
woordkeuze, citaten, concretisering van motieven, tijd- en 
plaatskeuze, voorstelling van de personages, beschrijving van 
details. De stijl is de manier waarop de auteur zich met zijn taal 
uitdrukt. Intertekstualiteit is het verschijnsel dat literaire 
teksten echo's bevatten van andere (literaire) teksten. Wij lezen 
en schrijven in een culturele, maatschappelijke en literaire 
traditie die in teksten is vastgelegd. Het gaat om de invloed die 
uitgaat van vroegere teksten en op welke manier daar creatief 
mee wordt omgegaan. 
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SPANNING 
 
Spanning (Engelstalig: suspense), is het woord dat met name 
wordt gebruikt voor de spanningsopbouw in romans en films. 
Er kunnen drie soorten spanning worden onderscheiden: 
   

Inhoudelijke spanning: dit is spanning in verband met de 
inhoud en de afloop van het verhaal. Het doel van deze 
spanning is om de lezer nieuwsgierig te maken en hem tot 
het einde vast te houden in het verhaal. Inhoudelijke 
spanning mondt uit in de climax. 
 
Emotionele spanning: de lezer heeft meer kennis dan 
het/de personage(s) en is min of meer geneigd ze te 
waarschuwen. 
 
Intellectuele spanning: de lezer voelt dat hij minder weet 
dan het personage en heeft dus een kennisachterstand. Dit 
is bijvoorbeeld het geval als het verhaal in medias res 
begint. 

    
Spanning kan worden gecreëerd door: 
   

Informatie achterhouden en die stukje bij beetje 
vrijgeven. Dit is ook soms retardering genoemd 
 
De lezer nieuwsgierig maken naar de afloop door hem te 
laten vooruitblikken in de toekomst 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Climax_(stijlfiguur)
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De lezer meer laten weten dan een personage (het Jan 
Klaassen-syndroom) met centraal de vraag of het 
personage het gevaar tijdig zal ontdekken 
 
De lezer telkens net genoeg nieuwe informatie geven, 
zodat die zich steeds weer een andere afloop van het 
verhaal kan voorstellen 
 
De lezer opzadelen met nieuwe vragen telkens als hij 
een vraag oplost 
 

Werken met cliffhangers. De schrijver breekt het verhaal op 
een cruciaal moment af door een nieuw hoofdstuk te beginnen 
en plotseling een andere verhaallijn begint uit te werken. 

 
De lezer op het verkeerde been zetten door informatie die hij in 
feite niet nodig heeft waardoor verassende wendingen kunnen 
worden gemaakt. In het jargon heet dat een red herring. 
    
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cliffhanger_(plot)
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GENRES 
 
Bij het categoriseren van literatuur binnen bepaalde genres 
toetst men de structurele elementen die gebruikt worden om 
een verhaal te vertellen. Als deze elementen steeds opnieuw 
terugkomen in een verhaal, spreekt men van een genre. Het 
literaire genre waar een verhaal bij hoort is een bepaald type 
creatief product. In het algemeen wordt een onderverdeling 
gemaakt tussen 2 hoofdtypen en daarbinnen weer verschillende 
hoofdgenres: 
   

Fictie: bevat een verhaal dat zich niet in de realiteit 
afgespeeld heeft, maar voortkomt uit de fantasie van de 
auteur (of diens bronnen). 

   
uitgevoerde, opgevoerde verhalen: 
Toneelstuk 
Film 
Opera 
Oratorium 
 
geschreven en gedrukte verhalen: 
proza 
Roman (literatuur), Novelle (proza) 
Kort verhaal 
verhalende poëzie 
Epos 
Ballade 
scripts 
Scenario (film en televisie), 
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Libretto 
Toneelscript 

    
Non-fictie: met deze term wordt het tegenovergestelde 
van fictie bedoeld, Er worden informatieve teksten of 
beelden mee aangeduid, die hoofdzakelijk op de 
werkelijkheid betrekking hebben. 

   
Anekdote 
Rapport 
Proces-verbaal 
Reisverhaal 

    
    
Binnen de hoofdgenres bestaan nog verschillende subgenres, 
zoals western, detective, sciencefiction. 
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TOEPASBAARHEID EN KRITIEK 
 
De structuralistische tekstbenadering die de narratologie met 
zich meebracht ontmoette vanaf het begin kritiek op diverse 
niveaus. Barthes kreeg het verwijt dat hij het werk van de 
klassieken tot tekensysteem reduceerde.[6] Maar ook is gesteld 
dat deze analyse veel te schematisch is: er blijven alleen 
abstracte elementen over,[7] waardoor individuele kenmerken 
van afzonderlijke werken niet langer voor de kritiek toegankelijk 
zouden zijn. 
In de tekstgerichte literatuurbenadering wordt tekst gezien als 
een object met structuur van zinvol samenhangende elementen 
waarvan door structuuranalyse de de betekenis en samenhang 
achterhaald kan worden. Deze opvatting en de bijbehorende 
methoden zouden bij de postmoderne literatuur niet meer 
toepasbaar zijn, omdat in de postmoderne literatuur de auteurs 
zich niet veel aantrekken van de narratologische 
onderscheidingen, of deze zelfs bewust doorbreken. Van Boven 
en Dorleijn[8] zijn echter van mening dat de narratologische 
"aanpak voldoende ruimte aan tekst en lezer biedt om literaire 
teksten, ook de meest recente, volgens de huidige inzichten te 
analyseren en interpreteren", omdat teksten die "de traditionele 
onderscheidingen en het concept van de literaire tekst als 
eenheid doorkruisen en ondermijnen" pas na kennis te hebben 
genomen van de narratologische concepten begrepen kunnen 
worden. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratologie#cite_note-6
http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratologie#cite_note-7
http://nl.wikipedia.org/wiki/Object_(filosofie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Structuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Element
http://nl.wikipedia.org/wiki/Postmoderne_literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Postmoderne_literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratologie#cite_note-8


 

234 

ACTIE EN MOTIVATIE 
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DRAMATISCH DOEL 
 
Het dramatisch doel is een term uit de narratologie en meer 
bepaald uit het scenarioschrijven. Een scenarioschrijver zorgt 
ervoor dat zijn personages, met name de protagonist, handelen 
vanuit een belang of motief zodat die handeling voor de 
filmkijker begrijpelijk wordt. Wat het personage drijft, wat hij 
of zij wil bereiken, dat is zijn of haar dramatisch doel:  
 
Indiana Jones wil in Raiders of the Lost Ark de Ark terugvinden, 
en in The Graduate wil Ben zijn leven veranderen door het niet 
langer te laten bepalen door anderen.  
 
Soms is er in de loop van een verhaal echter sprake van een 
koersverandering, doordat de protagonist kiest voor een nieuw 
dramatisch doel. Zo zal het personage Ben in The Graduate later 
in de film beslissen om met Elaine te trouwen. Hoewel het 
mogelijk is dat in een klassieke fictiefilm het hoofdpersonage 
meer dan één dramatisch doel heeft, wordt bij een scenario 
meestal de voorkeur gegeven aan één duidelijk dramatisch doel, 
waarbij de protagonist conflicten en obstakels moet overwinnen 
om het te bereiken. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratologie
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MOTIVATIE 
 
Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. 
Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en 
volharding van het menselijk gedrag. Motivatie ontstaat uit een 
samenspel tussen de biologische (aangeboren) en 
cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen van een 
individu en de omgeving van dat individu.  
 
Zo kan honger ervoor zorgen dat een individu eet (een 
aangeboren behoefte) of door de ouders aangeleerde ambitie dat 
een student een tentamen voorbereidt. Motivatie is een 
belangrijk begrip in verschillende disciplines, zoals de 
psychologie, pedagogiek, onderwijskunde en criminologie. 
 
Omdat motivatie met alles dat een mens tot handelen beweegt te 
maken heeft is het een complex onderwerp waar vele 
verschillende theorieën en perspectieven over geformuleerd 
zijn. Zelfs de definitie van motivatie kan sterk verschillen. Veel 
van de theorieën over motivatie hebben te maken met de 
verschillende factoren die motivatie beïnvloeden. Dit kunnen 
behoeften zijn, zelf geformuleerde doelen, de eigen mening over 
de moeilijkheidsgraad van het doel en de eigen vaardigheden, 
maar ook beloningen of straffen. De verschillende perspectieven 
leggen het gewicht bij verschillende factoren. 
 

Intrinsieke en extrinsieke motivatie 
Een vaak gehanteerd onderscheid van verschillende soorten 
bronnen van motivatie is dat tussen intrinsieke en extrinsieke 
motivatie. De theoretische afbakening tussen deze twee 
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begrippen is niet altijd helder. Volgens de 
zelfbeschikkingstheorie ontstaat extrinsieke motivatie vanuit 
een externe bron, bijvoorbeeld het vooruitzicht op een beloning 
of een straf bij een bepaalde handeling. Bij intrinsieke motivatie 
komt de motivatie vanuit de persoon zelf. Deze handelt niet om 
een externe beloning te bemachtigen of een straf te ontkomen, 
maar vanwege de intrinsieke waarde van de activiteit op het 
moment zelf of voor het behalen van een doel in de toekomst. 
Metaforisch beschreven: bij intrinsieke motivatie draait het om 
het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers. 
 
Naast een verschil in hun oorspronkelijke bron zijn er ook 
verschillen tussen de werking van intrinsieke en extrinsieke 
motivatie. Mensen die in een situatie intrinsiek handelen zijn 
volgens de zelfbeschikkingstheorie onder andere creatiever, 
hebben een hogere inzet, hogere gevoelens van 
zelfcompetentie en trots en meer plezier in hun 
taakuitvoering.  
 
Extrinsieke motivatie kan de intrinsieke motivatie verdringen. 
Een persoon die een activiteit eerst vanwege haar inherente 
waarde voor zichzelf uitvoerde, gaat zich concentreren op de 
beloning en wordt zo niet dubbel zo gemotiveerd (door een 
combinatie van intrinsieke en extrinsieke motivatie), maar 
mogelijk juist minder gemotiveerd op de langere termijn, omdat 
intrinsieke motivatie duurzamer kan zijn. Wetenschappers 
verschillen van mening over de mate waarop dit alles gebeurt en 
of dit überhaupt gebeurt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfbeschikkingstheorie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfbeschikkingstheorie
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Behoeften 
Om de vraag te beantwoorden waarom een mens tot iets 
gemotiveerd is, wordt soms het concept van (psychologische) 
behoeften gebruikt, dat oorspronkelijk sterk beïnvloed is door 
Humanistische wetenschappers als Erich Fromm, Carl Rogers en 
Abraham Maslow. Volgens hen hebben mensen behoeften, en 
ontstaat van hieruit motivatie om deze behoeften te 
bevredigen.  
 
Veel theorieën over behoeften stellen dat er universele 
basisbehoeften zijn die alle mensen met elkaar delen. In 
theorieën zoals de bekende behoeftehiërarchie van Abraham 
Maslow worden behoeften hiërarchisch ingedeeld: pas als aan de 
'lagere' behoeftes zoals honger en veiligheid is voldaan gaat een 
mens streven naar bijvoorbeeld erkenning en 
zelfverwezenlijking. Zulke hiërarchische indelingen zijn echter 
controversieel en moderne theorieën over behoeften bevatten 
dan ook vaak lijsten met behoeften die personen tegelijkertijd 
kunnen nastreven. Een voorbeeld van een moderne theorie over 
behoeften is de zelfdeterminatietheorie. 
 
De invloed van verwachtingen op motivatie 
De motivatie van een persoon wordt sterk beïnvloed door de 
verwachtingen die hij heeft over zijn eigen effectiviteit, de 
moeilijkheidsgraad van een handeling en de mogelijke 
uitkomst(en) van zijn handelen. Een persoon zal logischerwijs 
minder gemotiveerd zijn tot een handeling waarvan hij verwacht 
dat deze nooit zal slagen of tot niets goeds zal leiden. De invloed 
van verwachtingen op de motivatie is uitgewerkt in diverse 
theorieën. 
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Zelfeffectiviteit 
Zelfeffectiviteit is het vertrouwen van een persoon in de eigen 
bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of 
haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te 
volbrengen of een probleem op te lossen.  
Zelfeffectiviteit wordt als een belangrijk element gezien in 
theorieën over motivatie. Personen zijn sneller gemotiveerd 
voor een bepaalde handeling als zij het idee hebben dat zij over 
de bekwaamheid beschikken om deze met succes te verrichten. 
Zij zullen volgens Albert Bandura, die de self-efficacy 
(zelfeffectiviteits)theorie heeft opgesteld, het gedrag sneller 
ontplooien en doorzetten. Zelfeffectiviteit heeft invloed op vele 
gebieden, zoals bijvoorbeeld de motivatie voor het onderwijs en 
de beroepskeuze. 
 

Verwachtingstheorie 
De verwachtingstheorie van Victor Vroom is een 
wetenschappelijke theorie over motivatie. Volgens de 
verwachtingstheorie hangt de sterkte van motivatie voor een 
handeling af van drie factoren: verwachting, instrumentaliteit 
en valentie. Als mensen de keuze hebben tussen verschillende 
handelingsopties, zullen zij kiezen voor de optie met de grootste 
motivatiesterkte. De theorie is met name geënt op motivatie 
binnen werkomgevingen. 
 
Fantasie 
Als een persoon een doel wil behalen, zal het vaak zo zijn dat 
deze eerst een positieve fantasie over dit doel heeft. "Het zou 
toch mooi zijn als ik dit had behaald...".  
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Volgens de psychologeGabriëlle Oettingen is er een belangrijke 
relatie tussen fantasie en motivatie. Iemand zal het meest 
gemotiveerd zijn als deze een positieve fantasie over het 
behaalde doel heeft (bijvoorbeeld een voorstelling van een 
mooie Porsche) en deze fantasie contrasteert met wat er gebeurt 
als hij of zij niet de inzet benodigde levert.  
Blijft het alleen bij de positieve fantasie, dan neemt de motivatie 
juist af, volgens Oettingen wellicht omdat de geest voor de gek 
gehouden wordt door de fantasie en denkt dat het doel al is 
behaald. In haar diverse onderzoeken hadden proefpersonen die 
fantaseerden zonder dat zij een contrast aanbrachten een 
minder grote kans op het behalen van hun doel en toonden zij 
zich minder gemotiveerd. 
 

Toestand versus actieoriëntatie 
Julius Kuhl introduceerde het concept "toestands- versus 
actieoriëntatie" (state vs. action orientation). Personen die 
gecommitteerd zijn aan een zeker doel, over 'action control' 
beschikken en streven een redelijk moeilijk doel te behalen, 
zullen gemotiveerd zijn om een zeker doel te bereiken en 
hoogstwaarschijnlijk een "actieoriëntatie" ontwikkelen bij het 
handelen om dichter bij het doel te komen.  
 
In deze oriëntatie richt de persoon zich voornamelijk op facetten 
die helpen om het handelen richting doel (blijvend) uit te 
voeren. Die facetten kunnen zijn; 
   

de ontwikkeling van strategieën 
 

het blokkeren van emoties die het handelen in de weg 
staan  
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het stimuleren van cognities die het handelen bevorderen 
 
het open staan voor specifieke informatie die relevant is 
voor het naderen van het doel  
 
het blokkeren van irrelevante informatie. 

    
Personen die niet verbonden zijn met het gestelde doel, of die te 
maken krijgen met een onmogelijke taak, zullen zeer 
waarschijnlijk een "toestandsoriëntatie" ontwikkelen.  
 
In deze oriëntatie richt de persoon zich voornamelijk op facetten 
die niet helpen om het handelen richting doel (blijvend) uit te 
voeren. Die facetten kunnen zijn; het focussen op emoties die het 
handelen in de weg staan, het focussen op cognities die het 
handelen in de weg staan en het open staan voor alle informatie 
die voorbijkomt. 
Of iemand een actie- of toestandsoriëntatie ontwikkelt, hangt af 
van een viertal factoren: 
   

de huidige toestand; 
 
de toekomstige/gewenste toestand (het doel); 
 
de discrepantie tussen huidige en toekomstige/gewenste 
toestand; 
 
alternatieven om die discrepantie te kunnen reduceren. 

    
Individuele verschillen in actie- versus toestandsoriëntatie, 
blijken een belangrijke voorspeller van gedrag te zijn in een 
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groot aantal uiteenlopende domeinen. De AOF-schaal voorspelt 
onder meer de neiging tot piekeren, prestatieafname na een 
faalervaring, vervreemding, conformiteit en 
emotieregulatie.  
 
De AOD-schaal voorspelt onder meer besluitvaardigheid, 
functioneren van het werkgeheugen, de efficiëntie waarmee 
gedragsintentie wordt omgezet, en emotieregulatie.  
 
Emotieregulatie is volgens recente inzichten de centrale 
component van individuele verschillen in actie- versus 
toestandsoriëntatie . Actiegeoriënteerden lijken vaardiger in 
het omgaan met negatieve gevoelens dan 
toestandsgeoriënteerden.  
De uiteenlopende effecten van actie- versus toestandsoriëntatie 
zijn dus mogelijk terug te voeren op een verschil in 
emotieregulatievaardigheden tussen actie- versus 
toestandsgeoriënteerden. Deze verschillen in 
emotieregulatievaardigheden ontstaan waarschijnlijk tijdens de 
opvoeding, al is het mogelijk om actie- versus 
toestandsoriëntatie ook op latere leeftijd nog te veranderen  . 
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MACGUFFIN 
 
Een MacGuffin is een element in een verhaal van bijvoorbeeld 
een boek of film dat de plot in gang zet en grotendeels stuurt, 
maar niet verder gedefinieerd wordt. De MacGuffin trekt direct 
de aandacht van de lezer/kijker en zet vaak de protagonisten in 
het verhaal aan tot actie, maar de specifieke aard en 
achtergrond van de MacGuffin zijn vaag tot niet gedefinieerd en 
worden doorgaans aan de fantasie van de lezer/kijker 
overgelaten.  
 
Bijvoorbeeld; een verhaal draait om de pogingen van de 
protagonisten om een belangrijk document ergens heen te 
brengen en uit handen van een tegenstander te houden, maar 
wat voor document dit nu precies is en wat er blijkbaar zo 
belangrijk aan is, wordt in het hele verhaal niet duidelijk. 
 
De MacGuffin komt vooral veel voor in thrillers. Regisseur Alfred 
Hitchcock wordt vaak gezien als de persoon die de term 
MacGuffin heeft geï ntroduceerd, en het gebruik ervan in films 
bekend heeft gemaakt. In veel van zijn films komen MacGuffins 
voor. Zijn film The 39 Steps bevat een vroeg voorbeeld van de 
MacGuffin. In een lezing aan de Columbia University in 1939 gaf 
Hitchcock als uitleg dat "de MacGuffin een technisch element of 
detail is dat het verhaal in gang zet".  
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Over de oorsprong van de term bestaat enige onduidelijkheid. In 
een interview met François Truffaut in 1966 meldde Hitchcock 
dat hij de naam had overgenomen uit een mop over twee 
treinpassagiers. De een vraagt de ander wat de inhoud van een 
bepaald pakje is, waarop de ander antwoord "een MacGuffin, een 
apparaat om leeuwen te vangen in de Schotse Hooglanden". 
Wanneer de eerste passagier dan opmerkt dat er geen leeuwen 
in de Schotse Hooglanden zijn, antwoordt de ander: "Dan is het 
toch geen MacGuffin".  
Volgens schrijver Ken Mogg was Hitchcocks vriend Angus 
MacPhail echter de bedenker van de term. 
 
Vanwege het feit dat ze enkel bedoeld zijn om de plot in gang te 
zetten, gebeurt het niet zelden dat de MacGuffin in de loop van 
het verhaal naar de achtergrond verdwijnt tot aan de climax, of 
mogelijk zelfs helemaal vergeten wordt. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=François_Truffaut
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mop_%28taal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schotse_Hooglanden
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Angus_MacPhail
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Angus_MacPhail
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Climax_%28stijlfiguur%29


 

245 

STRUCTUUR 
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INTRIGE / PLOT 
 
De plot (uit het Engels) is het plan, de structuur van een verhaal, 
met alle verwikkelingen en causale verbanden binnen dat 
verhaal. Het is als een geraamte waaraan het 'vlees', de 
vertelling van een boek, toneelstuk, videospel of film wordt 
opgehangen. Soms wordt de term plot ook gebruikt waar pointe 
of clou bedoeld wordt. 
 
De plot ontwikkelt zich als opeenvolging van gebeurtenissen 
in een verhaal waarbij elke gebeurtenis een andere veroorzaakt 
of ertoe leidt. Hierbij gaat het niet om ongerelateerde, toevallige 
gebeurtenissen: de gebeurtenissen hebben verband met het 
conflict, de worsteling die de protagonist doormaakt om zijn 
dramatisch doel te bereiken.  
Een andere term voor een verwikkeling in een verhaal is intrige. 
 
Gewoonlijk begint een plot met de expositie, waarin de 
belangrijkste personages worden geïntroduceerd binnen een 
bepaalde setting en situatie. Daarna wordt de plot verder 
ontwikkeld, via actie en dialogen. De schrijver of scenarist 
maakt in de structuur en evolutie van zijn verhaal ook vaak 
gebruik van zogenaamde plotpoints, punten die in het verhaal 
belangrijk zullen blijken te zijn. 
 
De plot is meestal verborgen, vooral in detectives, om de lezer, 
luisteraar of kijker in het ongewisse te laten over te 
verwikkelingen in het verhaal. In het voorbeeld van de detective 
zal er aan het einde van het werk een opeenvolging van 
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verwarringen worden ontknoopt om een snel en verrassend plot 
bloot te leggen. 
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PLOTGAT 
 
A plot hole, or plothole (plotgat) is a gap or inconsistency in a 
storyline that creates a paradox in the story that cannot be 
reconciled with any explanation. These include such things as 
illogical or impossible events, and statements or events that 
contradict earlier events in the storyline. 
 
While many stories have unanswered questions, unlikely events 
or chance occurrences, a plot hole is one that is essential to the 
story's outcome. Plot holes are usually seen as weaknesses or 
flaws in a story, and writers usually try to avoid them to make 
their stories seem as realistic as possible. However, certain 
genres (and some media) that require or allow suspension of 
disbelief—especially action, comedy, fantasy, and horror—are 
more tolerant of plot holes. 
 
Solutions 
Writers can deal with plot holes in different ways, from 
completely rewriting the story, to having characters 
acknowledge illogical or unintelligent actions, to fill in the 
missing information that makes actions or reactions logical, to 
having characters make vague statements that could be used to 
deflect accusations of plot holes (e.g. "I've tried everything I can 
think of..." to keep critics from asking why a particular action 
was not taken).  
The nature of the plot hole and the developmental stage at which 
it is noticed usually determine the best course of action to take. 
For example, a motion picture that has already wrapped 
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production would much more likely receive an added line of 
dialogue rather than an entire script rewrite. 
 
Examples of plot holes 
In Citizen Kane, Charles Foster Kane says his final word of 
"Rosebud" with seemingly nobody around to hear him, yet this is 
the one piece of evidence that the character Jerry Thompson 
decides to investigate. This is often referred to as one of the 
biggest plot holes in cinema history. However, it is actually 
stated later in the film that his butler Raymond was in the room 
with Kane when he died, but was not visible in the shot, leading 
to the confusion. 
 
In King Kong, Kong scales the Empire State Building at the end of 
the movie. However, if he can climb to the top of a skyscraper, he 
should have been able to climb over the wall that the natives 
built to keep him at bay on his island. Similarly, the natives built 
the door in the wall tall enough for Kong to walk straight 
through. 
 
In Marnie, the main character is afraid of anything red but wears 
red lipstick. 
 
The 2000 film adaptation of L. Ron Hubbard's Battlefield Earth is 
rife with plot holes, e.g. the Psychlos enslaving humanity for gold 
for 1000 years despite the presence of Fort Knox. 
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SUBPLOT 
 
In fiction, a subplot is a secondary strand of the plot that is a 
supporting side story for any story or the main plot.  
 
Subplots may connect to main plots, in either time and place or 
in thematic significance. Subplots often involve supporting 
characters, those besides the protagonist or antagonist. 
Subplots are distinguished from the main plot by taking up less 
of the action, having less significant events occur, with less 
impact on the 'world' of the work, and occurring to less 
important characters. 
 
In screenwriting, a subplot is referred to as a "B story" or a "C 
story," etc. 
 
Examples 
In William Shakespeare's play Henry IV, Part II, the main plot 
concerns Henry's growth from "Hal" the prince to "Henry" the 
king and the reconquest of French territory. A subplot, however, 
concerns Falstaff's participation in the battles. Falstaff and 
Henry meet at several points, and Falstaff is a familiar of Henry's, 
but otherwise his plot and Henry's do not mix. Even though the 
plots may be thematically connected, they are not connected in 
action. 
 
In William Shakespeare's play King Lear, the main plot describes 
how Lear disowns his faithful daughter Cordelia and divides his 
Kingdom between his treacherous older daughters Goneriland 
Regan. However, there is a subplot involving the Earl of 
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Gloucester and his two sons, Edgar and the illegitimate Edmund. 
Edmund tricks Gloucester into thinking the faithful Edgar is 
plotting against him, causing Edgar to flee. This subplot reflects 
the main events of the plot, i.e. Fathers mistaking their good and 
bad children. However the events mingle, Goneril and Regan fall 
in love with Edmund after he becomes Earl, and in the rewrite of 
the Play by Nahum Tate, Edgar marries Cordelia at the end. 
In the main plot of the suspense film Rear Window (1954), a 
photographer is apartment-bound due to his broken leg and 
begins spying on his neighbors through their windows visible 
across a courtyard and comes to believe that a salesman has 
killed his wife. The film also features several sub-plots, including 
the photographer's relationship with his high-society girlfriend 
who is pressuring him for marriage, and the developments in the 
other apartments (e.g.,a songwriter struggles to finish his latest 
composition; a lonely woman attempts suicide). 
 
When no single story dominates a narrative, as in Aleksandr 
Solzhenitsyn's novel Cancer Ward, the plots will not be 
distinguished into the main plot and subplots. Because of their 
brevity,short stories and to a large extent, novellas, usually 
contain no subplot. 
 
The video game Xenogears is famous for having fourteen 
different plotlines. Which ones are main plots and which are 
subplots can only be distinguished by the influence that the 
characters involved have over the game's setting and the other 
characters. 
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SPANNING 
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CONFLICT 
 
In literature, the conflict is an inherent incompatibility between 
the objectives of two or more characters or forces. Conflict 
creates tension and interest in a story by adding doubt as to 
the outcome. 
 
A narrative is not limited to a single conflict. While conflicts may 
not always resolve in narrative, the resolution of a conflict 
creates closure, which may or may not occur at a story's end. 
 

Basic nature of conflict 
Conflict in literature refers to the different drives of the 
characters or forces involved. Conflict may be internal or 
external—that is, it may occur within a character's mind or 
between a character and exterior forces. Conflict is most 
visible between two or more characters, usually a protagonist 
and anantagonist/enemy/villain, but can occur in many 
different forms.  
 
A character may as easily find himself or herself in conflict with 
a natural force, such as an animal or a weather event, like a 
hurricane. The literary purpose of conflict is to create tension in 
the story, making readers more interested by leaving them 
uncertain which of the characters or forces will prevail. 
 
There may be multiple points of conflict in a single story, as 
characters may have more than one desire or may struggle 
against more than one opposing force. When a conflict is 
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resolved and the reader discovers which force or character 
succeeds, it creates a sense of closure.  
 
Conflicts may resolve at any point in a story, particularly where 
more than one conflict exists, but stories do not always resolve 
every conflict. If a story ends without resolving the main or 
major conflict(s), it is said to have an "open" ending. Open 
endings, which can serve to ask the reader to consider the 
conflict more personally, may not satisfy them, but obvious 
conflict resolution may also leave readers disappointed in the 
story. 
 

Classification 
The basic types of conflict in fiction have been commonly 
codified as "man against man", "man against nature", and 
"man against self." In each case, "man" is the universal and 
refers to women as well. 
Although frequently cited, these three types of conflict are not 
universally accepted. Ayn Rand, for instance, argued that "man 
against nature" is not a conflict because nature has no free will 
and thus can make no choices. Sometimes a fourth basic conflict 
is described, "man against society", Some of the other types of 
conflict referenced include "man against machine" (The 
Terminator, Brave New World), "man against fate" 
(Slaughterhouse Five), "man against the supernatural" (The 
Shining) and "man against God" (A Canticle for Leibowitz). 
   

1: Man against man 
"Man against man" conflict involves stories where 
characters are against each other. This is an external 
conflict. The conflict may be direct opposition, as in a 
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gunfight or a robbery, or it may be a more subtle conflict 
between the desires of two or more characters, as in a 
romance or a family epic. This type of conflict is very 
common in traditional literature, fairy tales and myths. 
One example of the "man against man" conflict is the 
relationship struggles between the protagonist and the 
antagonist stepfather in This Boy's Life. Other examples 
includeDorothy's struggles with the Wicked Witch of the 
West in The Wonderful Wizard of Oz and Tom Sawyer's 
confrontation with Injun Joe in The Adventures of Tom 
Sawyer. 
 
2: Man against society 
Where man stands against a man-made institution 
(such as slavery or bullying), "man against man" conflict 
may shade into "man against society". In such stories, 
characters are forced to make moral choices or 
frustrated by social rules in meeting their own goals. 
The Handmaid's Tale and Fahrenheit 451 are examples of 
"man against society" conflicts. So is Charlotte's Web, in 
which the pig Wilbur fights for his survival against a 
society that raises pigs for food. 
 
3: Man against nature 
"Man against nature" conflict is an external struggle 
positioning the hero against an animal or a force of 
nature, such as a storm or tornado or snow. The "man 
against nature" conflict is central to Ernest Hemingway's 
The Old Man and the Sea, where the protagonist contends 
against a marlin. It is also common in adventure stories, 
including Robinson Crusoe. 
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4: Man against self 
With "man against self" conflict, the struggle is internal. 
This is a conflict that is usually associated with an external 
conflict. A character must overcome his own nature or 
make a choice between two or more paths - good and 
evil; logic and emotion. A serious example of "man against 
himself" is offered by Hubert Selby, Jr.'s 1978 novel 
Requiem for a Dream, which centers around stories of 
addiction. Bridget Jones's Diary also focuses on internal 
conflict, as the titular character deals with her own 
neuroses and self-doubts. 

    

The use of a single conflict 
According to Aristotle, in order to hold the interest, the hero 
must have a single conflict. The agon, or act of conflict, involves 
the protagonist (the "first fighter") and the antagonist (a more 
recent term), corresponding to the hero and villain. The outcome 
of the contest cannot be known in advance, and according to 
later critics such as Plutarch, the hero's struggle should be 
ennobling. 
 
Resistance 
Even in contemporary, non-dramatic literature, critics have 
observed that the agon is the central unit of the plot. The easier 
it is for the protagonist to triumph, the less value there is in the 
drama. In internal and external conflict alike, the antagonist 
must act upon the protagonist and must seem at first to 
overmatch him or her. For example, in William Faulkner's The 
Bear, nature might be the antagonist. Even though it is an 
abstraction, natural creatures and the scenery oppose and resist 
the protagonist. In the same story, the young boy's doubts about 
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himself provide an internal conflict, and they seem to 
overwhelm him. 
 
Drama 
Similarly, when godlike characters enter (e.g. Superman), 
correspondingly great villains have to be created, or natural 
weaknesses have to be invented, to allow the narrative to have 
drama. Alternatively, scenarios could be devised in which the 
character's godlike powers are constrained by some sort of code, 
or their respective antagonist. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_conflict
http://en.wikipedia.org/wiki/Superman


 

258 

CLIMAX  
 
De climax staat ook wel bekend als het hoogtepunt, waarnaar 
wordt toegewerkt. Een climax kan onder andere worden 
bereikt via in een opsomming (enumeratie) van gelijksoortige 
elementen, waardoor hun betekenis steeds in kracht toeneemt.  
 
Deze definitie is niet geheel correct, daar het bij een climax (van 
het Grieks klimax, wat "trap" of "ladder" betekent) gaat om de 
stijging naar het hoogtepunt. Het is echter dusdanig 
ingeburgerd in de taal dat bij het gebruik van het woord ervan 
uitgegaan mag worden dat hoogtepunt bedoeld wordt. De climax 
als stijlfiguur wordt vooral toegepast in de retorica en in literaire 
teksten. Het tegenovergestelde is een anticlimax. 
 
In literaire teksten wordt een climax vaak in verband gebracht 
met de spanningsboog van het verhaal; waarbij de intensiteit 
(spanning) toe neemt, om zo tot een hoogtepunt (of keerpunt) 
van een vertelling te komen. Een voorbeeld is de 'Hero's 
Journey'. In de retoriek wordt een climax meestal gebruikt in de 
vorm van een opsomming (enumeratie) van gelijksoortige 
elementen waarvan de betekenis in kracht toeneemt om zo het 
argument (het hoogtepunt waar naar toe gewerkt is) te 
onderbouwen. 
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CLIFFHANGER 
 
Een cliffhanger is een vakterm uit de film- en televisiewereld, die 
ook gebruikt wordt voor verhalen in boeken en toneelstukken. 
Het houdt in dat een verhaal van bijvoorbeeld een serie of 
aflevering, film of boek eindigt op een moment waarop de 
spanning het grootst is, en waarbij niet duidelijk is hoe het 
verder afloopt. Op dat moment is de plot nog niet afgerond en 
blijft de kijker met een onbevredigend gevoel achter, 
nieuwsgierig naar het verdere verloop. Dat verdere verloop 
wordt dan meestal gegeven in een volgende aflevering. 
 
Het effect van een cliffhanger kan op verschillende manieren 
bereikt worden. Een veel gebruikt scenario is dat de 
protagonisten zich in een schijnbaar hopeloze situatie 
bevinden, en zich daaruit moeten zien te redden. Een andere 
methode is dat er plotseling iets onverwachts of schokkends 
wordt onthuld. 
 
Geschiedenis 
Het gebruik van cliffhangers is al vrij oud. Een oud voorbeeld 
van een cliffhanger zijn de verhalen van Duizend-en-één-nacht: 
de vertelster weet dat ze de volgende dag ter dood zal worden 
veroordeeld door de sultan. Daarom begint ze hem een verhaal 
te vertellen, maar breekt dit op het moment dat de spanning erg 
groot is af met de mededeling dat ze de volgende avond verder 
zal vertellen. Omdat de sultan graag wil weten hoe het af zal 
lopen, besluit hij haar executie een dag uit te stellen. De 
vertelster herhaalt dit trucje elke nacht totdat ze ten slotte 
ontsnapt aan de dood. 
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Toen de filmindustrie in opgang kwam, deden ook hier 
cliffhangers hun intrede. Cliffhangers waren populair in 
filmreeksen uit de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw, die 
bestonden uit meerder op elkaar aansluitende korte films. Een 
bekend voorbeeld hiervan is de reeks The Perils of Pauline. 
 
Soap series 
Cliffhangers worden veelvuldig toegepast in bijvoorbeeld 
soapseries. Het is een techniek die wordt gebruikt om het 
publiek aan het eind van een episode in spanning te houden 
over de afloop van een bepaalde dramatische gebeurtenis of 
ontwikkeling, zodat men wil weten hoe het verder gaat en de 
volgende keer weer kijkt. Vaak wordt het antwoord in de 
volgende aflevering gegeven, soms duurt het een poos. 
Cliffhangers kunnen zodoende grote bekendheid verkrijgen, 
zoals de Who shot J.R.?-cliffhanger aan het eind van het tweede 
seizoen van Dallas. 
Behalve aan het einde van afleveringen kunnen cliffhangers ook 
tijdens een aflevering voorkomen, bijvoorbeeld kort voor een 
reclameblok. Doel hiervan is zorgen dat de kijker niet van zender 
verandert tijdens de reclame omdat hij wil zien hoe de serie 
verder gaat. 
 
Nadeel 
Over het algemeen wordt wisselend gereageerd op het gebruik 
van cliffhangers. Een gevaar van cliffhangers aan het einde van 
een aflevering of seizoen van een serie is bijvoorbeeld dat als de 
serie onverwacht wordt stopgezet, de cliffhanger onopgelost 
blijft en de kijkers vaak met een hoop vragen blijven zitten. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld in de series Red Dwarf, The Crow: 
Stairway to Heaven en Spider-Man Unlimited. Onopgeloste 
cliffhangers geven vaak wel stof voor fanfictie-verhalen, waarin 
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fans van de serie zelf hun idee over hoe de cliffhanger opgelost 
zou kunnen worden tonen. 
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KEERPUNT / PERIPETEIA 
 
Peripeteia is a reversal of circumstances, or turning point. 
The term is primarily used with reference to works of literature. 
The English form of peripeteia is peripety. 
 
Aristotle's view 
Aristotle says that peripeteia is the most powerful part of a 
plot in a tragedy along with discovery. A peripety is the change 
of the kind described from one state of things within the play to 
its opposite, and that too in the way we are saying, in the 
probable or necessary sequence of events.  
 
There is often no element like Peripeteia; it can bring forth or 
result in terror, mercy, or in comedies it can bring a smile or it 
can bring forth tears (Rizo). This is the best way to spark and 
maintain attention throughout the various form and genres of 
drama “Tragedy imitates good actions and, thereby, measures 
and depicts the well-being of its protagonist. But in his formal 
definition, as well as throughout the Poetics, Aristotle 
emphasizes that” ... Tragedy is an imitation not only of a 
complete action, but also of events inspiring fear or pity" 
(1452a 1); in fact, at one point Aristotle isolates the imitation of 
"actions that excite pity and fear" as "the distinctive mark of 
tragic imitation"  
 
Pity and fear are effected through reversal and recognition; 
and these "most powerful elements of emotional interest in 
Tragedy-Peripeteia or Reversal of the Situation, and recognition 
scenes-are parts of the plot. has the shift of the tragic 
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protagonist's fortune from good to bad, which is essential to the 
plot of a tragedy.  
It is often an ironic twist. Good uses of Peripeteia are those that 
especially are parts of a complex plot, so that they are defined by 
their changes of fortune being accompanied by reversal, 
recognition, or both” (Smithson). 
Peripeteia includes changes of character, but also more 
external changes. A character who becomes rich and famous 
from poverty and obscurity has undergone peripeteia, even if his 
character remains the same. 
When a character learns something he had been previously 
ignorant of, this is normally distinguished from peripeteia as 
anagnorisis or discovery, a distinction derived from Aristotle's 
work. 
 
Aristotle considered anagnorisis, leading to peripeteia, the mark 
of a superior tragedy. Two such plays are Oedipus the King, 
where the oracle's information that Oedipus had killed his 
fatherand married his mother brought about his mother's death 
and his own blindness and exile, and Iphigenia in Tauris, where 
Iphigenia realizes that the strangers she is to sacrifice are her 
brother and his friend, resulting in all three of them escaping 
Tauris.  
 
These plots he considered complex and superior to simple plots 
without anagnorisis or peripeteia, such as when Medea resolves 
to kill her children, knowing they are her children, and does so. 
Aristotle identified Oedipus the King, as the principal work 
demonstrating peripety. (See Aristotle's Poetics.) 
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MOMENT VAN WENDING / 

PLOTPOINT 
 
Een plotpoint is een tijdstip in de plot van een film, toneelstuk 
of boek waarin het verhaal een belangrijke wending neemt.  
 
Onder invloed van het werk van Syd Field, de goeroe van het 
scenarioschrijven, wordt scenaristen vaak aangeraden twee 
plotpoints te 'planten' in het verhaal: één aan het einde van de 
eerste act (plotpoint 1) en één aan het einde van de tweede 
act(plotpoint 2).  
 
Plotpoints dienen om er spanning in te brengen en om het 
verhaal een impuls te geven naar de volgende act. 
 

Voorbeeld: plotpoint 1 
Bij films vindt plotpoint 1, in een scenario van 120 pagina's, 
ongeveer na 25 pagina's (of evenveel minuten in filmtijd) in act 1 
plaats.  
 
Eigenlijk is plotpoint 1 het punt waarop een gebeurtenis 
plaatsvindt die het normale dagelijkse leven van de personages 
overhoop gooit.  
 
Zo heeft in de film "An Unmarried Woman" de vrouw, gespeeld 
door Jill Clayburgh, een leuk leventje en een gelukkig huwelijk, 
tot op pagina 25 van het script haar man op straat in tranen 
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uitbarst en bekent dat hij een andere vrouw heeft ontmoet en 
wil scheiden: plotpoint 1.  
 
Hetgeen zich vóór plotpoint 1 bevindt, geeft de kijker een 
inleiding ("expositie") op de film, door het dagelijks leven van de 
Corleones te laten zien. 
 

Voorbeeld: plotpoint 2 
Plotpoint 2 vindt plaats aan het einde van de tweede act (in een 
script van 120 pagina's ongeveer op pagina 90). Plotpoint 2 
vindt dus meestal in de laatste 30 minuten van de film plaats. 
Daarna volgt act 3, een eenheid van ca. 30 pagina's in het 
scenario, die de oplossing van het conflict brengt.  
 
Als voorbeeld nemen we The Godfather. 
 
Een beslissende nieuwe wending krijgt de film vanaf omstreeks 
de 85e minuut (plotpoint 2) wanneer Michael Corleone de 
corrupte Ierse politieagent samen met Sollozzo neerschiet in het 
Italiaans restaurant. Dit betekent het begin van de maffiaoorlog; 
Michael moet onderduiken in Sicilië. 
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PLOT TWISTS EN ‘TWIST 

ENDINGS’ 
 
A plot twist is a radical change in the expected direction or 
outcome of the plot of a novel, film, television series, comic, 
video game, or other work of narrative. It is a common practice 
in narration used to keep the interest of an audience, usually 
surprising them with a revelation. Some "twists" are 
foreshadowed. When a plot twist happens near the end of a 
story, especially if it changes one's view of the preceding events, 
it is known as a surprise ending. 
 
In de literatuur worden verschillende verteltechnieken ingezet 
om tot een plottwist te komen. Voorbeelden zijn flashbacks, 
peripetie, de onbetrouwbare verteller, anachronisme, Deus 
ex machina, poëtische gerechtigheid, Chekhov's gun, In 
medias res, een niet-lineair verhaallijn, omkering van de 
chronologie en red herring. 
 
It is often assumed that revealing the existence of a plot twist 
spoils a film or book, since the majority of the film/book 
generally builds up to the plot twist; however, at least one study 
suggests otherwise. 
A device used to undermine the expectations of the audience is 
the false protagonist. It involves presenting a character at the 
start of the film as the main character, but then disposing of this 
character, usually killing them. It is a red herring. 
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Early example 
An early example of the murder mystery genre with multiple 
twists was the Arabian Nights tale "The Three Apples". It begins 
with a fisherman discovering a locked chest. The first twist 
occurs when the chest is broken open and the dead body is 
found inside. The initial search for the murderer fails, and a twist 
occurs when two men appear, separately claiming to be the 
murderer. A complex chain of events finally reveal the murderer 
to be the investigator's own slave. 
 

Using the discovery or: anagnorisis 
Anagnorisis, or discovery, is the protagonist's sudden 
recognition of their own or another character's true identity 
or nature. Through this technique, previously unforeseen 
character information is revealed.  
A notable example of anagnorisis occurs in Oedipus Rex: Oedipus 
kills his father and marries his mother in ignorance, learning the 
truth only toward the climax of the play. The earliest use of this 
device as a twist ending in a murder mystery was in "The Three 
Apples", a medieval Arabian Nights tale, where the protagonist 
Ja'far ibn Yahya discovers by chance a key item towards the end 
of the story that reveals the culprit behind the murder to be his 
own slave all along. 
 
In M. Night Shyamalan's 1999 film The Sixth Sense, a main 
character who believes he is alive, helping a boy to communicate 
with dead people, discovers that he is really dead. Similarly, 
another film to use it is the 2001 film The Others, in which a 
mother is convinced that her house is being haunted; at the end 
of the film, she learns that she and her children are really the 
ghosts. In the episode of The Twilight Zone titled "Five 
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Characters in Search of an Exit", the protagonists discover at the 
climax, that they were discarded toys in a donation bin. Another 
example is in Fight Club, when Edward Norton's character 
realizes that Tyler Durden (Brad Pitt) is his own split 
personality. Sometimes the audience may discover that the true 
identity of a character is in fact unknown, as in Layer Cake or the 
assassin in The Day of the Jackal. 
 

Using the flashback 
Flashback, or analepsis, is a sudden, vivid reversion to a past 
event. It is used to surprise the reader with previously 
unknown information that provides the answer to a mystery, 
places a character in a different light, or reveals the reason for 
a previously inexplicable action.  
 
The Alfred Hitchcock film Marnie employed this type of surprise 
ending. Sometimes this is combined with the above category, as 
the flashback may reveal the true identity of one of the 
characters, or that the protagonist is related to one of the 
villain's past victims, as Sergio Leone did withCharles Bronson's 
character in "Once Upon a Time in the West" or Frederick 
Forsyth's "The Odessa File". 
 

Using the unreliable narrator 
An unreliable narrator twists the ending by revealing, almost 
always at the end of the narrative, that the narrator has 
manipulated or fabricated the preceding story, thus forcing the 
reader to question their prior assumptions about the text.  
 
This motif is often used within noir fiction and films, notably in 
the film The Usual Suspects. An unreliable narrator motif was 

http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Characters_in_Search_of_an_Exit
http://en.wikipedia.org/wiki/Clothing_bin
http://en.wikipedia.org/wiki/Fight_Club_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Norton
http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Pitt
http://en.wikipedia.org/wiki/Split_personality
http://en.wikipedia.org/wiki/Split_personality
http://en.wikipedia.org/wiki/Layer_Cake_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Day_of_the_Jackal
http://en.wikipedia.org/wiki/Flashback_(narrative)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
http://en.wikipedia.org/wiki/Marnie_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sergio_Leone
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bronson
http://en.wikipedia.org/wiki/Once_Upon_a_Time_in_the_West
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Forsyth
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Forsyth
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Odessa_File
http://en.wikipedia.org/wiki/Unreliable_narrator
http://en.wikipedia.org/wiki/Motif_(literature)
http://en.wikipedia.org/wiki/Noir_fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_noir
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Usual_Suspects


 

269 

employed by Agatha Christie in The Murder of Roger Ackroyd, a 
novel that generated much controversy due to critics' contention 
that it was unfair to trick the reader in such a manipulative 
manner. Another example of unreliable narration is a character 
who has been revealed to be insane and thus causes the 
audience to question the previous narrative; notable examples of 
this are in the Terry Gilliam film Brazil, Chuck Palahniuk's Fight 
Club (and David Fincher's film adaptation), Gene Wolfe's novel 
Book of the New Sun, the second episode of Alfred Hitchcock 
Presents,Premonition, Iain Pears's "An Instance of the 
Fingerpost", Shutter Island, and 'The Hitchhiker' from More 
Horowitz Horror by Anthony Horowitz. 
 

Using the sudden reversal or: peripeteia 
Peripeteia is a sudden reversal of the protagonist's fortune, 
whether for good or ill, that emerges naturally from the 
character's circumstances. Unlike the deus ex machina device, 
peripeteia must be logical within the frame of the story.  
 
An example of a reversal for ill would be Agamemnon's sudden 
murder at the hands of his wife Clytemnestra in Aeschylus' The 
Oresteia or the inescapable situation Kate Hudson's character 
finds herself in at the end of The Skeleton Key. This type of 
ending was a common twist ending utilised by The Twilight Zone, 
most effectively in the episode "Time Enough at Last" where 
Burgess Meredith's character is robbed of all his hope by a 
simple but devastating accident with his glasses. A positive 
reversal of fortune would be Nicholas Van Orton's suicide 
attempt after mistakenly believing himself to have accidentally 
killed his brother, only to land safely in the midst of his own 
birthday party, in the film The Game. Another example is the 
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Indian film Lagaan, where Aamir Khan's character is thought to 
have been caught out of the last ball to lose the game, only to 
realize that the fielderwas outside the boundary line and it was 
actually a six, causing his team to win the game. 
 

Using Deus ex machina 
Deus ex machina is a Latin term meaning "god out of the 
machine." It refers to an unexpected, artificial or improbable 
character, device or event introduced suddenly in a work of 
fiction to resolve a situation or untangle a plot.  
In Ancient Greek theater, the "deus ex machina" ('ἀπὸ μηχανῆς 
θεός') was the character of a Greek god literally brought onto 
the stage via a crane (μηχανῆς—mechanes), after which a 
seemingly insoluble problem is brought to a satisfactory 
resolution by the god's will.  
In its modern, figurative sense, the "deus ex machina" brings 
about an ending to a narrative through unexpected (generally 
happy) resolution to what appears to be a problem that cannot 
be overcome (see Mel Brooks' History of the World, Part I). This 
device is often used to end a bleak story on a more positive note. 
 

Using Poetic justice 
Poetic justice is a literary device in which virtue is ultimately 
rewarded or vice punished in such a way that the reward or 
punishment has a logical connection to the deed. In modern 
literature, this device is often used to create an ironic twist of 
fate in which the villain gets caught up in his/her own trap.  
 
For example, in C. S. Lewis' The Horse and His Boy, Prince 
Rabadash climbs upon a mounting block during the battle in 
Archenland. Upon jumping down while shouting "The bolt of 
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Tash falls from above," his hauberk catches on a hook and leaves 
him hanging there, humiliated and trapped. Another example of 
poetic justice can be found in Chris Van Allsburg's picture book, 
The Sweetest Fig, where a cold-hearted dentist is cruel to his dog 
and ends up getting his comeuppance. 
 

Using Chekhov's gun 
Chekhov's gun refers to a situation in which a character or plot 
element is introduced early in the narrative. Often the 
usefulness of the item is not immediately apparent until it 
suddenly attains pivotal significance.  
A similar mechanism is the "plant," a preparatory device that 
repeats throughout the story. During the resolution, the true 
significance of the plant is revealed.  
 
An example of this would be the geologist's hammer in The 
Shawshank Redemption, which the character Andy Dufresne 
(Tim Robbins) acquires early on in the movie. At the end, it is 
revealed that Dufresne has for the progression of the entire film, 
spanning over 19 years, secretly been using the hammer to 
tunnel an escape route out of the prison. Another example is 
seen in M. Night Shyamalan's The Sixth Sense, where the 
significance of an early scene becomes apparent at the end, 
necessitating a different interpretation of all that has happened 
in between; in this case, it is not a physical device but an action 
which is pivotal to the outcome. Both Chekhov's gun and plants 
are used as elements of foreshadowing. Villains in Scooby-Doo, 
Where Are You!were often Chekhov's guns—they would be 
introduced early on as "innocuous secondary characters", then 
ignored until they turned out to be the one in the scary costume 
driving people away to get at a hidden fortune. Citizen Kane 
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introduced "Rosebud" early in the film both as a minor prop and 
as the major plot focus only to reveal what "Rosebud" really 
meant in the last scene. This is also shown in the film Seven 
Pounds when Will Smith's character calls the police at the 
beginning of the film to report his suicide. One of the most 
famous examples is the final scene of the Blair Witch Project, 
which seems nonsensical until the viewer remembers a 
seemingly unimportant comment much earlier in the film. 
 

Using the Red herring 
A red herring is a false clue intended to lead investigators 
toward an incorrect solution. This device usually appears in 
detective novels and mystery fiction. The red herring is a type of 
misdirection, a device intended to distract the protagonist, 
and by extension the reader, away from the correct answer or 
from the site of pertinent clues or action.  
 
The Indian murder mystery film Gupt: The Hidden Truth cast 
many veteran actors who had usually played villainous roles in 
previous Indian films as red herrings in this film to deceive the 
audience into suspecting them. In the bestselling novel The Da 
Vinci Code, the misdeeds of a key character named "Bishop 
Aringarosa" draw attention away from the true master villain. 
"Aringarosa" literally means "red herring." A red herring can 
also be used as a form of false foreshadowing. 
 

Using In medias res 
In medias res (Latin, "into the middle of things") is a literary 
technique in which narrative proceeds from the middle of the 
story rather than its beginning. Information such as 
characterization, setting, and motive is revealed through a series 
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of flashbacks. This technique creates a twist when the cause for 
the inciting incident is not revealed until the climax.  
 
This technique is used within the film The Prestige in which the 
opening scenes show one of the main characters drowning and 
the other being imprisoned. Subsequent scenes reveal the events 
leading up to these situations through a series of flashbacks. In 
Monsters, a similar beginning proves to be a flashforward as it is 
the linear conclusion of the events that then follow; this is not 
apparent until the end. In medias res is often used to provide a 
narrative hook. 
 

Using non-linear narrative 
A non-linear narrative works by revealing plot and character in 
non-chronological order. This technique requires the reader 
to attempt to piece together the timeline in order to fully 
understand the story. A twist ending can occur as the result of 
information that is held until the climax and which places 
characters or events in a different perspective.  
 
Some of the earliest known uses of non-linear story telling occur 
in The Odyssey, a work that is largely told in flashback via the 
narrator Odysseus. The nonlinear approach has been used in 
works such as the films Mulholland Drive, Sin City, Premonition, 
Pulp Fiction, the television show Lost (especially in many 
episodes in the later seasons), and the book Catch-22. The most 
important works of Alejandro González Iñárritu are presented 
like this to us. 
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Using reverse chronology 
Reverse chronology works by revealing the plot in reverse 
order, i.e., from final event to initial event. Unlike chronological 
storylines, which progress through causes before reaching a final 
effect, reverse chronological storylines reveal the final effect 
before tracing the causes leading up to it; therefore, the initial 
cause represents a "twist ending."  
 
Examples employing this technique include the films Irréversible 
and Memento, the play Betrayal by Harold Pinter, and Martin 
Amis' Time's Arrow. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_chronology
http://en.wikipedia.org/wiki/Irr%C3%A9versible
http://en.wikipedia.org/wiki/Memento_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Betrayal_(play)
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Pinter
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Amis
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Amis
http://en.wikipedia.org/wiki/Time%27s_Arrow_(novel)


 

275 

CATHARSIS / RELEASE  
 
Catharsis (Grieks: kátharsis) is een term uit de narratologie die 
"emotionele zuivering" betekent. Het beschrijft een extreme 
verandering in emotie die optreedt bij een personage en bij 
het publiek als gevolg van sterke gevoelens zoals verdriet, 
angst, medelijden, of zelfs gelach. De Griekse filosoof 
Aristoteles was de eerste die de louterende werking van 
catharsis beschreef in zijn werken Poetica en Politika. 
 
Aristoteles geloofde dat catharsis mogelijk was door het geloof 
in lichaam en geest. Dit volgens het prototype van de Griekse 
mens: zij geloofden in het principe van 'een gezonde geest in een 
gezond lichaam'. In het theater komen geest en lichaam samen 
wat het dus mogelijk maakt om tot catharsis te komen, samen 
met de ontvankelijkheid van de toeschouwer. 
De schadelijkste en centrale emoties die moeten worden 
aangesproken zijn eleos en fobos. eleos is het medelijden. Voor 
een Griek is het zien lijden (mentaal en fysiek) het ergste wat er 
is. Fobos is een overweldigende angst waarmee de toeschouwer 
moet overspoeld worden. 
De betekenis van 'reiniging' vindt men behalve in de 
dramaturgie ook terug in de geneeskunde en in de psychologie. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks_(taal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poetica_(Aristoteles)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politika_(Aristoteles)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dramaturgie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Darmspoeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Catharsis_(psychologie)


 

276 

INFORMATIE EN 

INFORMATIEVOORZIENI

NG 
 



 

277 

SETTING 
 
In works of narrative (especially fictional), the literary element 
setting includes the historical moment in time and 
geographic location in which a story takes place, and helps 
initiate the main backdrop and mood for a story. Setting has 
been referred to as story world [1] or milieu to include a context 
(especially society) beyond the immediate surroundings of the 
story. Elements of setting may include culture, historical period, 
geography, and hour. Along with the plot, character, theme, and 
style, setting is considered one of the fundamental components 
of fiction.[2] 
 
Role of setting 
Setting is a critical component for assisting the story, as in man 
vs. nature or man vs. society stories. In some stories the setting 
becomes a character itself. The term "setting" is often used to 
refer to the social milieu in which the events of a novel occur.[3]  
 
Novelist and novel-writing instructor Donna Levin has described 
how this social milieu shapes the characters’ values.[4] 
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EXPOSITIE / BACKSTORY  
 
Expositie of backstory is een term uit de narratologie die slaat op 
de informatie die aan het begin van een vertelling gegeven 
wordt. 
Backstories are usually revealed, partially or in full, 
chronologically or otherwise, as the main narrative unfolds. 
However, a story creator may also create portions of a 
backstory or even an entire backstory that is solely for their 
own use in writing the main story and is never revealed in the 
main story. 
 
Backstory may be revealed by various means, including 
flashbacks, dialogue, direct narration, summary, 
recollection, and exposition. It may eventually be published as 
a story in its own right in a prequel. The original Star Wars 
movie and its first two sequels (George Lucas)' are examples of a 
work with a preconceived backstory, which was later released as 
the "prequel" second set of three movies. 
 
De expositionele informatie die de schrijver aan het begin van 
een verhaal levert heeft de bedoeling om de lezer of 
toeschouwer voldoende informatie te verschaffen opdat hij wat 
volgt beter zou begrijpen. In de expositie wordt verteld wat 
gebeurd is voor het verhaal van het boek of de film begint. De 
schrijver/scenarist stelt de personages en hun onderlinge 
relaties voor, en schetst de setting van het verhaal waarin de 
actie zich afspeelt. Praktisch gezien vraagt de scenarist zich dus 
af wat er met zijn personage gebeurd is, de week, de dag of het 
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uur voor het verhaal begint. In de expositie gaat hij dan 
verwerken wat volgens hem nodig is. 
   

Usage 
As a literary device backstory is often employed to lend 
depth or believability to the main story. The dramatic 
revelation of secrets from the backstory, as a useful 
technique for developing a story, was recognized as far 
back as Aristotle, in Poetics. 
Backstories are usually revealed, partially or in full, 
chronologically or otherwise, as the main narrative 
unfolds. However, a story creator may also create portions 
of a backstory or even an entire backstory that is solely 
for their own use in writing the main story and is never 
revealed in the main story. 
 
Afwijkende vormen 
Niet elke film of verhaal begint met een expositie. Soms 
wordt dan gebruikgemaakt van een andere methode om 
noodzakelijke informatie over te brengen, bijvoorbeeld 
door enkele mensen te laten praten over wat gebeurd is. 
In het Engels noemt men deze techniek the sewing circle 
dialogue, iets wat vooral beginnende scenaristen 
toepassen terwijl je het eigenlijk zou moeten vermijden. 
Een film met weinig inleidende informatie voor de 
toeschouwer is bijvoorbeeld Heaven Knows, Mr. Allison 
(1957). De openingscscène laat het strand zien, en een 
gehavende rubberboot die op het strand aanspoelt. Als de 
halfdode marinier (Robert Mitchum) uit het bootje kruipt, 
komt een non (Deborah Kerr) dichterbij. Zulke opening 
maakt het extra spannend en mysterieus, maar doordat de 
expositie zo minimaal is of zelfs helemaal ontbreekt, laat 
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het de toeschouwer een tijd in het ongewisse over wat 
zich precies afspeelt. Als de film of een ander verhaal 
ineens begint met een actiescène alsof men zich ineens 
midden in de film bevindt, spreekt men in scenariotermen 
van 'in medias res'. 
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FORESHADOWING / GUESSING 

AHEAD  
 
Foreshadowing or guessing ahead is a literary device by which 
an author explains certain plot developments that may come 
later in the story. It is used to arouse and mentally prepare the 
reader or listener for how the story will proceed and unfold. 
A hint that is designed to mislead the audience is referred to as 
a red herring. A similar device is the flashforward (also known 
as prolepsis). However, foreshadowing only hints at a possible 
outcome within the confinement of a narrative. A flashforward 
is a scene that takes the narrative forward in time from the 
current point of the story in literature, film, television, and other 
media. 
 
Examples 
This conversation foreshadows the fact that later in the story 
Frodo himself pities Gollum and is unable to kill him. He has a 
last-minute change of heart against doing so. Gollum then 
inadvertently makes it possible to destroy the Ring, which is the 
whole point of Frodo's and the rest of the central characters' 
quest. 
—Frodo: What a pity that Bilbo did not stab that vile creature 
Gollum, when he had a chance! 
—Gandalf: Pity? It was pity that stayed his hand. ... Many that 
live deserve death. And some that die deserve life. Can you give 
it to them? Then do not be too eager to deal out death in 
judgement. For even the very wise cannot see all ends. ... My 
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heart tells me that he has some part to play yet, for good or ill, 
before the end; and when that comes, the pity of Bilbo may rule 
the fate of many – yours not least. 
 
Foreshadowing is used in much of the works of John Steinbeck. 
In Of Mice and Men, Lennie accidentally kills a mouse, a puppy 
dog and finally Curley's Wife. This foreshadows his own death. 
When Carlson kills Candy's Dog, Candy told George, "I ought to 
of shot that dog myself" making George later chose to kill Lennie 
himself to save him from dying by the hands of a stranger. Doing 
it the way that Carlson did it was for the best because, "He won't 
even feel it."  
 
Foreshadowing can be carried out by characters predicting the 
future. Cassandra in The Iliad has the explicit ability to foresee 
the future and make a prophecy. She predicts that her son will 
come to a bad end if he doesn't change his ways or character. 
Similarly, omens, such as breaking a mirror, can be used to 
foreshadow bad luck. 
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FLASHFORWARD 
 
Een flashforward is een techniek die in literatuur en film vaak 
wordt toegepast om de lezer/kijker een blik in de (verre) 
toekomst van een verhaal te geven. Zo’n vooruitwijzing is in 
principe alleen mogelijk als een auctoriale verteller het verhaal 
rapporteert. De flashforward is ook een onderdeel van de 
verhaalanalyse. 
Een voorbeeld uit de filmliteratuur is Memento, waarin de 
gebeurtenissen in omgekeerde volgorde op het scherm 
verschijnen, zodat elke scène als een flashforward ten overstaan 
van elke volgende scène kan worden beschouwd. 
Een flashforward is het tegenovergestelde van een flashback. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Auctoriale_verteller
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verhaalanalyse
http://nl.wikipedia.org/wiki/Memento_(film)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Flashback_(techniek)


 

284 

FLASHBACK  
 
Flashback is een techniek die in de literatuur en in de film 
veelvuldig wordt toegepast. De lezer of kijker wordt tijdens een 
flashback mee teruggenomen in het verleden, vaak met het 
doel de situatie in het heden te verklaren of daar een bepaalde 
visie op te geven.  
In de regel zijn flashbacks dan ook kort, zodat de kijker of lezer 
er zich van bewust blijft dat vanuit het vertelheden wordt 
teruggegaan naar het verleden. In de film wordt in zo'n geval 
regelmatig gebruikgemaakt van een andere kleuring van het 
beeld: in een kleurenfilm bijvoorbeeld wordt de flashback in 
zwart-wit gedraaid, of met een patina kleuring. Soms wordt ook 
een langzame overgang vanuit het heden naar het verleden 
gecreëerd waarbij het geluid wegsterft. Deze laatste techniek 
wordt veelvuldig in misdaadseries gehanteerd. De flashback is 
dan ook bij uitstek geschikt om in beeld te brengen hoe een 
misdaad in het verleden zich heeft afgespeeld, terwijl in het 
vertelheden een detective of inspecteur probeert die misdaad op 
te lossen. 
 
In literatuur 
Deze filmtechnieken zijn uiteraard in een literair werk niet te 
hanteren. De flashback wordt in een boek vaak onderscheiden 
van de lopende tekst door witregels. Een boek dat in sterke 
mate gebruik maakt van flashbacks, is Tirza (2006) van Arnon 
Grunberg. De getourmenteerdheid van de hoofdpersoon Jörgen 
Hofmeester en de wijze waarop een op zich alledaagse situatie 
gewelddadig uit de hand loopt, wordt binnen het verhaal vooral 
aannemelijk gemaakt door wat de lezer aan informatie 
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aangereikt krijgt in de flashbacks. Die fungeren in Tirza dan ook 
in belangrijke mate als spanningverhogende elementen. 
Grunberg geeft de flashbacks overigens niet alleen aan met 
witregels, maar vaak lopen die soepel en zonder enig 
typografisch signaal vanuit het vertellersheden over in het 
verleden, veelal vanuit de gedachten van Jörgen Hofmeester. 
 
Flashbacks en chronologie 
Hoewel flashbacks op zich de chronologie van een verhaal 
doorbreken, betekent dat niet dat een verhaal daarom als niet-
chronologisch wordt benoemd. Wanneer de verhaalsequenties 
waarin het vertellersheden wordt opgeroepen chronologisch 
geordend zijn (dus met de gebeurtenissen van het 
vertellersheden in tijd na elkaar), wordt toch gesproken van een 
chronologisch verhaal (zij het een verhaal met flashbacks).  
 
Alleen wanneer de hoofdsequenties door elkaar heen gesneden 
zijn, is er sprake van een niet-chronologisch verhaal 
(voorbeelden: de romanVluchtwegen van Michiel van Kempen en 
de cyclus De tandeloze tijd van A.F.Th. van der Heijden). 
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RED HERRING  
 
Red Herring (en) (nl:rode haring) is een techniek om iemand te 
misleiden door hem af te leiden van het eigenlijke onderwerp. 
In film en literatuur wordt het soms als narratieve techniek 
aangewend, waarmee de lezer of kijker op een dwaalspoor 
wordt gezet, en in de retorica is het een vorm van drogreden 
waarmee getracht wordt een discussie te winnen door het echte 
onderwerp uit de weg te gaan.  
 
De uitdrukking zou volgens het Merriam-Webster-woordenboek 
afkomstig zijn van de praktijk om jachthonden op een 
dwaalspoor te brengen door gerookte haringen op hun pad te 
gooien. 
 
Literatuur en film 
In literatuur en film wordt een "red herring" veel toegepast in 
detective- en mysteryverhalen. Men tracht bijvoorbeeld de 
lezer/kijker ervan te overtuigen dat een moord werd gepleegd 
door personage X, terwijl op het einde blijkt dat persoon Y de 
moordenaar is. Enkele voorbeelden: 
   

Bisschop Aringarosa ("anriga rosa" is Italiaans voor roze 
haring) wordt in Dan Browns The Da Vinci Code voor het 
grootste deel van de roman voorgesteld als de grote 
booswicht in het complot, maar later blijkt dat iemand 
anders te zijn. 

 
In Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes: The Hound of the 
Baskervilles worden een ontsnapte veroordeelde en 
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"Barrymore" als red herrings aan de lezer voorgehouden, 
terwijl op het eind blijkt dat iemand anders achter het 
mysterie van de dodende hond zit. 

 
De Britse regisseur Alfred Hitchcock was een meester in 
het gebruik van de red herring. Enkele bekende 
voorbeelden zijn de sigarettenaansteker in de film 
Strangers on a Train, de eerste mevrouw De Winter in 
Rebecca en de gecodeerde boodschap van het muziekstuk 
in The Lady Vanishes. 

 
Alle 'geplante' aanwijzingen in de film What Lies Beneath 
bleken uiteindelijk los te staan van de reden waarom het 
door Michelle Pfeiffer vertolkte personage zo'n sterke 
paranormale gevoelens had. 
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PLANT AND PAY OFF  
 
Plant and pay off - door sommige scenaristen ook 
"foreshadowing" of "setup" genoemd - is een scenarioterm 
waarmee men de uitwerking (pay off) van een eerder in het 
scenario 'geplant' effect bedoelt. 
Een pay off wordt dus steeds voorbereid in een scène die soms 
lang voor de scène met de pay off plaatsvindt. Dat wat 'geplant' 
wordt noemt men de "plant". Het kan bijvoorbeeld gaan om een 
voorwerp dat in de loop van de film ergens gelegd wordt en 
later op het geschikte moment gevonden wordt, of om iets dat 
gezegd wordt en later een functie in het verhaal krijgt. Het is 
een techniek die vaak gebruikt wordt om spanning in het 
verhaal te brengen, of om dingen geloofwaardig te maken die 
later plaatsgrijpen. Als de kijker bijvoorbeeld niet weet dat de 
brave huisvrouw kan vliegen, dan zou het als een verrassing 
komen wanneer ze plots in een vliegtuig springt en ermee 
opstijgt om aan de bad guys te ontsnappen. Die gebeurtenis moet 
door de scenarioschrijver voorbereid worden door, vaak vrij 
achteloos, een hint te geven in een van de voorgaande scènes. 
 
Voorbeelden 
In de eerste act van Aliens wordt duidelijk gemaakt dat Ripley 
(Sigourney Weaver) een combinatie lader / vorkheftruck kan 
bedienen. Deze grote machine is letterlijk een verlengstuk van 
haar armen en benen. Dat is de plant of setup. Aan het einde van 
de film gebruikt ze het om de grote moeder-alien te bestrijden. 
Dat is de pay off. 
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In een vroege scène in Ghost kijkt Sam Wheat (Patrick Swayze) 
naar het verslag van een luchtvaartramp op televisie en verzucht 
hoe plots het leven toch kan eindigen. Later vertelt hij Molly 
(Demi Moore) over zijn angst: elke keer dat er iets goeds gebeurt 
in zijn leven, gebeurt er ook iets ergs. Dit is een 
voorafschaduwing van zijn naderende dood, de 'plant' in het 
scenario. 
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SUBTEKST 
  
Subtekst is de impliciete betekenis van een geschreven of 
gesproken tekst: datgene wat niet wordt uitgesproken maar uit 
de tekst kan worden opgemaakt. Daarnaast wordt het woord 
'subtekst' ook in andere betekenissen gebruikt; zie met name 
onderaan dit artikel. 
 
Subtekst is dat wat slechts wordt gesuggereerd; wat in de 
structuur tot uiting komt; of wat blijkt uit beeldspraak die een 
toevoeging aan de tekst geeft of die tekst juist ondermijnt.[1] 
Voor deze literaire procedés is in de loop der eeuwen een eigen 
terminologie en een geheel kritisch begrippenapparaat 
ontwikkeld. "Subtekst" duidt dus een veelheid van (impliciet 
gehouden) verschijnselen aan; het is een verzamelbegrip. 
Het begrip is echter vooral gericht op de (verborgen) boodschap 
die wordt gecommuniceerd, terwijl vele vroegere begrippen 
eerder van toepassing waren op de technieken om die boodschap 
over te brengen. 
 

Motieven 
De aanwezigheid van subtekst kan een aantal oorzaken en 
redenen hebben, waaronder: 
 

Risicomijding: Sommige onderwerpen worden als 
hachelijk, maatschappelijk ongewenst of anderszins 
riskant beschouwd. Dan is het voor de auteur of spreker 
veiliger om er een toespeling op te maken dan om ze 
expliciet te bespreken. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tekst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#Subtekst_in_redactionele_opmaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldspraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#cite_note-1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
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Efficiëntie: Subtekst kan dusdanig in tekst verweven zijn 
dat die tekst in staat is meer dan een boodschap tegelijk 
over te brengen. 
 
Effectiviteit: Tekst kan opdringerig zijn (te agressieve 
poging tot verkoop, te zeer uitgekauwde pointe) terwijl 
subtekst door zijn implicietheid de lezer niet hindert, of 
zelfs fascineert. 
 
Complexiteit: Een onderwerp kan dermate complex zijn 
dat iedere eenduidige tekst er onrecht aan zou doen. Die 
complexiteit kan in subtekst worden geïllustreerd. 

 

Scala aan subtiliteit; kracht 
Tussen de tekst zelf, zoals die expliciet wordt uitgesproken of is 
neergeschreven, en subtekst kan een brede scala aan 
krachtsverhoudingen bestaan. Weliswaar is subtekst per 
definitie onuitgesproken, maar soms scheelt het niet veel of hij 
treedt aan de oppervlakte. 
 

In Louis Couperus' verhalenbundel Korte arabesken wordt 
herhaaldelijk “mijn vriend Orlando”, ook wel “mijn 
Italiaanse vriend” ten tonele gevoerd.[4] Niet alleen 
ontbreken hier alle verdere toespelingen op 
homoseksualiteit, ook is de verteller getrouwd, en over de 
aanwezigheid van subtekst die naar de geaardheid van de 
verteller verwijst, valt te twisten. De subtekst is zwak 
aanwezig. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Couperus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#cite_note-4
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Een tussengeval is Multatuli's legende van “De Japanse 
steenhouwer” in Max Havelaar.[5] De ontevreden 
steenhouwer krijgt de kans van gedaante en functie te 
veranderen, maar na vele wederwaardigheden wordt hij 
toch weer steenhouwer, nu zonder morren. De tekst 
verhaalt van onvervuld verlangen en experiment; er 
wordt subtekst meegezonden (“wees tevreden met wat je 
bent”) die enige interpretatie vereist. 
 

In de literatuur 
Hoewel definities van het begrip “literaire kunst” uiteenlopen, is 
het niet omstreden dat literatuur door de lezer wordt 
geïnterpreteerd, en vaak wordt zelfs gezegd dat alle literatuur 
polyinterpretabel is. 
Interpretatie veronderstelt subtekst (die door de uitleg bewust 
of onbewust aan het licht wordt gebracht); polyinterpretabiliteit 
veronderstelt het gelijktijdig opereren van meerdere vormen van 
subtekst. De opvatting dat naast de expliciete tekst slechts één 
set van implicaties, één subtekst, zou bestaan, is een 
oversimplificatie. Een tekst kan verschillende “lagen” van 
subtekst hebben, in interactie met elkaar en met de expliciete 
tekst. Daarnaast kan de auteur, zich bewust van het verschijnsel 
“subtekst”, ook nog met dat verschijnsel gaan spelen, 
bijvoorbeeld door tekst en subtekst nadrukkelijk tegenover 
elkaar te plaatsen. 
 

Ondermijning 

Subtekst kan de uitgesproken tekst ondermijnen. 
Dit procedé wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer een 
“onbetrouwbare verteller” ten tonele wordt gevoerd. Mevrouw 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Multatuli
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#cite_note-5


 

294 

X, de ik-persoon, vertelt ons dat haar echtgenoot zo'n handig 
zakenman is, zo intelligent en zo gerespecteerd door zijn 
collega's. Zij geeft echter voorbeelden waaruit blijkt dat die 
schranderheid vooral wordt aangewend ten nadele van 
zwakkere handelspartners; of in een ander hoofdstuk blijken de 
opinies van die collega's helemaal niet zo gunstig; of verderop 
gaat de “handige” zakenman failliet. Hier kan subtekst aanwezig 
zijn die het beeld van de heer X corrigeert, of die Mevrouw X als 
dom en verblind kenschetst, of juist als een (te) toegewijde 
echtgenote. 
In Herman Melvilles Pierre[6] wordt een preek weergegeven. De 
moralist wil ons doen geloven dat de voorschriften van de Bijbel 
in de praktijk niet houdbaar zijn: een mens kán niet altijd kwaad 
met goed vergelden, hij kán niet al zijn bezittingen aan de armen 
schenken: 

For, does aught else 
completely and 
unconditionally sacrifice 
itself for him? God's own 
sun does not abate one 
tittle of its heat in July, 
however you swoon with 
that heat in the sun. And 
if it did abate its heat on 
your behalf, then the 
wheat and the rye would 
not ripen; and so, for the 
incidental benefit of one, 
a whole population 
would suffer. 

  

Want is er ook maar iets 
dat zich geheel en 
onvoorwaardelijk voor 
hém opoffert? Gods eigen 
zon tempert geen 
sprankje van zijn juli-
hitte, hoezeer je ook in de 
zon neervalt bij die hitte. 
En als hij zijn hitte wél 
opgaf om jouwentwille, 
dan zouden tarwe en 
rogge niet rijpen, en zo 
zou voor het eenmalig 
voordeel van één mens 
een hele bevolking 
moeten lijden. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Melville
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#cite_note-6
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
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Maar Melville's lezers waren vertrouwd met de Bijbel, en als ze 
ook nog voldoende geschoold waren in het interpreteren van 
tekst, ontwaarden zij hier een dubbele bodem (subtekst). “God's 
sun” klinkt precies zoals “God's son”: en de woordspeling was in 
de literatuur al eeuwen bekend. En “tittle” is verwant met “title”, 
dat als één betekenis heeft: “recht, aanspraak”. Maar “Gods eigen 
zoon” gaf nu juist wel zijn aanspraken op, en offerde zich geheel 
voor de mensheid. Daarbij gaf, aldus de Bijbel, de hogepriester 
Kajafas te kennen dat er beter één individu kon lijden dan het 
hele volk.[7] De laatste zin uit het citaat is hiervan een echo, en 
opeens blijkt de prediker in hetzelfde kamp te verkeren als de 
priester, nu juist een tegenstander van Christus. De tekst wordt 
door subtekst ondermijnd, en in dit geval zijn de instrumenten: 
woordspeling en intertekstuele verwijzing (naar de tekst van de 
Bijbel). 
 
Het omgekeerde is ook mogelijk: er fungeert juist subtekst, maar 
die wordt door de expliciete tekst gesubverteerd. 
Parodie en pastiche werken op deze manier. Het letterlijke 
verhaal doet de ervaren lezer steeds aan een bepaalde schrijfstijl 
of een bestaand werk denken, dat wordt bekritiseerd of 
waarmee de draak wordt gestoken. Het reeds bestaande werk 
fungeert als subtekst en wordt door het nieuwe werk 
ondermijnd. 
In de Renaissance kwam onder invloed van Petrarca de 
sonnetvorm in zwang. In deze gedichten werd de geliefde vaak 
hemelhoog geprezen: het vers vormde een catalogus van haar 
charmes en deugden. Als reactie hierop gingen de 
"antipetrarkisten" gedichten schrijven waarin de geliefde een 
heel gewoon mens bleek te zijn: My mistress' eyes are nothing like 
the sun (“Haar ogen hálen het niet bij de zon”).[8] Deze tekst 
functioneert alleen als de lezer de subtekst (de bestaande 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hogepriester
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kajafas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#cite_note-7
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parodie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastiche
http://nl.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrarca
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonnet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrarkisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#cite_note-8


 

296 

traditie die erin doorklinkt) herkent, en onderkent dat de 
traditie wordt afgevallen. 
 
Contrapunt 
Subtekst kan een geheel andere strekking hebben dan de 
expliciete tekst. 

Een historiestuk van Shakespeare kan worden gelezen als 
geschiedschrijving, al is die geschiedschrijving voor ons 
wellicht achterhaald. Daarnaast kan het stuk echter ook 
informatie verschaffen over de positie die de koning 
innam in de Renaissancemaatschappij. 
Een middeleeuwse allegorie is veelal didactisch van aard: 
zij wil de lezer kennis bijbrengen of hem moreel vormen. 
De lezer-tijdgenoot schotelt zij echter tegelijkertijd 
avontuur en vermaak voor, de hedendaagse lezer geeft zij 
informatie over ideeën en leefwijzen zoals die in de 
middeleeuwen golden. 

 
Structurering 
De moderne literatuurtheorie gaat ervan uit dat in alle literatuur 
thematiek te onderkennen valt.[9] De thema's zijn dan de centrale 
concepten van het literaire werk, datgene wat het werk wil 
overbrengen. (Het begrip “boodschap” wordt doorgaans van de 
hand gewezen.) 
De thematiek is doorgaans impliciet aanwezig: weliswaar komt 
het voor dat de thema's expliciet worden gemaakt, maar dat 
wordt veelal beschouwd als remmend, neerbuigend en te zeer 
op uitleg gericht. Aldus structureert de thematiek het verhaal; de 
aaneenschakeling van gebeurtenissen vormen de plot, het thema 
brengt in die gebeurtenissen eenheid en samenhang. 
Wat hebben reuzen, een vliegend eiland, dwergen en sprekende 
paarden met elkaar te maken? Op het niveau van de plot lijken 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allegorie_(letterkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#cite_note-9
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ze gezamenlijk niet meer dan een fantastische vertelling op te 
leveren, en mede daarom zijn gedeelten van Jonathan Swifts 
Gullivers reizen wel als kinderboek uitgegeven. Wie naar 
subtekst zoekt, ontwaart echter een thematische eenheid: satire, 
kritiek op het menselijk doen en laten. Vruchteloze debatten 
over het verorberen van een ei (kopje afslaan? pellen?) worden 
opeens een metafoor voor het menselijk politiek gekrakeel op-
de-vierkante-centimeter; de Houynhnhms blijken bedoeld als 
nobeler alternatief voor een afschuwwekkende mensheid.[10] 
 
Tijdelijke subtekst 
Wat onuitgesproken is, kan uitgesproken wórden. Nadat 
subtekst als toespeling in een tekst is opgetreden, kan de auteur 
hem expliciet maken, en dan wordt hij uiteraard tekst. 
In Shakespeares sonnet My mistress' eyes are nothing like the sun 
is naast een antipetrarkistische subtekst ook een impliciete 
lofprijzing van de geliefde aanwezig. Die lof wordt in de twee 
slotverzen expliciet: de geliefde, schrijft Shakespeare nu, is even 
zeldzaam als wie dan ook. 
 
Schijnbare subtekst 
In sommige gevallen van indirect taalgebruik is slechts 
schijnbaar van subtekst sprake. 
 
Implicatuur 
Een tekst kan overduidelijk bedoeld zijn om een boodschap over 
te brengen die niet de letterlijke is. Een voorbeeld is: 
 

Weet je hoe laat het is? 
Ik heb toch geen horloge! 
Ik zit al sinds middernacht op je te wachten... 
Má-am, ik ben zéstien, hoor! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gullivers_reizen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Satire
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#cite_note-10
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Al te letterlijk opgevat, is dit een dialoog van onsamenhangende 
elementen: een vraag naar de tijd – dan een mededeling omtrent 
de persoonlijke uitdossing – vervolgens een mededeling omtrent 
tijdbesteding – ten slotte de bekendmaking van de eigen leeftijd. 
Die weergave is een karikatuur van de tekst, die juist alleen maar 
kan worden opgevat als ouderlijke kritiek dat een telg te laat 
thuiskomt, terwijl de aangesprokene hier eerst niet van wil 
horen, vervolgens impliceert dat de kritiek onterecht is. Dat is de 
boodschap, en daarmee de tekst: er kunnen, afhankelijk van de 
context, nog heel goed subteksten meegezonden zijn, maar die 
liggen dan minder voor het oprapen dan de zojuist “vertaalde” 
boodschap. 
 
Ironie 
Ironie impliceert per definitie een contrast tussen wat gezegd 
wordt, en de werkelijkheid. In Mooie boel! is die tegenstelling 
voor geen misverstand vatbaar, in een uiting als Dat heb je goed 
gedaan! kan wel verwarring optreden (meent de spreker dat nu, 
of niet?). Maar in beide gevallen is die geïmpliceerde boodschap 
er niet een die meeklinkt: zij is juist de beoogde boodschap. Van 
subtekst is geen sprake. 
 

Schrijver, verteller en lezer 
Subtekst hoeft beslist niet geheim of verborgen te zijn. Het kan 
juist de nadrukkelijke bedoeling zijn dat de lezer hem opmerkt. 
 

Het weerkerend motief in Wordt u al geholpen?, de 
homoseksuele Mr Humphries, is zo nadrukkelijk en 
opgelegd aanwezig dat een goed deel van de plot erdoor 
wordt mogelijk gemaakt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ironie
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Als in een literair werk de thematiek onopgemerkt blijft, 
faalt de communicatie, hetzij doordat de lezer te weinig 
waakzaam of te onervaren is, hetzij doordat de auteur er 
niet in is geslaagd zijn thema's voldoende helder te 
organiseren. 
 

Soms is de subtekst verborgen voor een of meer van de 
deelnemers. 
 

Een verhaal bevat doorgaans personages, en een of meer 
van die personages (de verteller bijvoorbeeld) kunnen 
misleid zijn en de waarheid niet zien, die aan alle anderen, 
of alleen aan de lezer, wél duidelijk is. 
 
Sommige teksten onthullen hun geheimen pas na verloop 
van tijd: wat altijd al aanwezig was, wordt de lezer pas 
aan het eind van het werk duidelijk. Dit geldt voor 
detectiveromans waarbij men over de aanwijzingen heeft 
heengelezen, maar ook voor vele andere teksten waarin 
na geruime tijd nieuwe informatie de subtekst aanvult en 
onder de aandacht van de lezer brengt. 
 

Subtekst veronderstelt een bepaalde categorie lezers. 
 

Melvilles verwijzingen naar een Bijbelse achtergrond 
veronderstellen dat een lezer de Bijbel kent; dit kon van 
zijn tijdgenoten gevoeglijk worden aangenomen, van de 
moderne lezer niet zomaar. Zijn tekst veronderstelt ook 
dat een lezer in staat is te onderkennen dat subtekst 
bestaat, en die subtekst op te merken. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Detectiveverhaal
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Interpretatie kan verschuiven. Middeleeuwse allegorieën 
worden door moderne lezers niet meer als instructief 
gezien; een sociaal-culturele subtekst treffen zij er juist 
wel in aan. 
 
Couperus' behandeling van zijn vriend Orlando gaat ervan 
uit dat de lezer moeite kan hebben met een prominente 
bespreking van homoseksualiteit. Daarentegen is Wordt u 
al geholpen? bedoeld voor een publiek dat het onderwerp 
tamelijk normaal vindt, maar nog wel karikaturaal en 
amusant. In weer andere teksten wordt homoseksualiteit 
als normaal en vanzelfsprekend geïmpliceerd. 

 

Reclame 
Verkoopreclame is bedoeld om een product of dienst aan de man 
te brengen. Een eeuw geleden kon een lezer die bedoeling ook 
uitdrukkelijk in de tekst aantreffen: “Koopt uitsluitend ons 
product!” of “Zorg dat u altijd een potje in huis heeft!” De 
boodschap werd allengs minder direct, mede doordat een 
rechtstreeks beroep minder effect sorteerde naarmate de 
reclame-uitingen toenamen in aantal. 
 
In de jaren dertig van de twintigste eeuw wuift een dame haar 
bezoekers uit met een hartelijk: “Ik ben zó blij dat we thuis 
waren!” Dit is subtekst. De vloer glanst, en de implicatie is 
duidelijk: zo blij was ze niet geweest als ze die vloer niet had 
geboend met Vloerwas Y. Uiteraard wordt de merknaam in de 
tekst ruimschoots onder de aandacht gebracht. 
 
Nog weer later is er van rechtstreeks beroep nauwelijks sprake 
meer. Een auto (merk prominent in beeld) bevat een wufte 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Reclame
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passagiere. Een andere reclame-uiting schildert de afschuwelijke 
gevolgen van onderverzekering. In deze gevallen is er subtekst 
die zich nadrukkelijk tot de emoties richt (verlangen, angst, 
jaloezie, hebzucht), en de rechtstreekse bedoeling behoeft geen 
formulering. 
 
Bij reclamemakers vraagt subtekst doorgaans minder aandacht 
dan tekst. De bedoeling is immers duidelijk: men wil de verkoop 
bevorderen. Het is de kunst een tekst te vinden die die 
subtekstuele boodschap effectief overbrengt. 
 

Psychologie en sociale interactie 
Sinds Freud is het gebruikelijk te veronderstellen dat men door 
versprekingen of andere vergissingen zijn ware bedoelingen kan 
verraden (ook al wordt die veronderstelling evenzeer 
aangevochten). Ook hier is dan van subtekst sprake: het is 
immers geen opzet van de betrokkene, zichzelf bloot te geven. 
De tekst dient om zijn bedoelingen toe te dekken voor anderen 
en eventueel ook voor hemzelf, de subtekst verraadt die 
bedoelingen. In overdrachtelijke zin kunnen ook niet-verbale 
signalen als subtekst worden aangemerkt: een ontwijkende blik 
logenstraft wellicht wat er wordt gezegd, geschuifel met de 
voeten verraadt ongemak. 
 
Dubbele agenda 
Eenzijdiger is de dubbele agenda. Hierbij gaat het er niet om, 
twee vliegen in één klap te slaan, maar wordt de ogenschijnlijke 
doelstelling (de tekst) ondergeschikt gemaakt aan de eigenlijke 
bedoeling (subtekst). 
Een gefingeerd voorbeeld is de toespraak van Marcus Antonius 
in Shakespeares Julius Caesar.[15] Marcus Antonius komt Caesar 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://nl.wikipedia.org/wiki/Freudiaanse_verspreking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar_(toneelstuk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subtekst#cite_note-15
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helpen begraven, luidt zijn tekst, en hij prijst Brutus en de 
andere moordenaars overdadig. Dat Caesar een goed en 
edelmoedig mens was, dat vermeldt hij wel terloops, maar 
slechts om het steeds opnieuw onder tafel te schuiven; daar 
komt hij immers niet voor? Toch treedt alsmaar duidelijker 
subtekst aan het licht: Caesar is niet terechtgesteld, hij is 
vermóórd, en de daders zijn hier aanwezig. En ook dat is niet de 
eigenlijke boodschap, want er berust nog weer subtekst onder. 
Marcus Antonius doet een greep naar de macht, hij wil de leider 
van het volk worden. De dubbele agenda bestaat hierin dat de 
tekst (eerbetoon aan Caesar) geheel ondergeschikt wordt 
gemaakt aan subtekst (weg met Marcus' tegenstanders). 
 
Toegeschreven subtekst 
Bijbedoelingen en dubbele agenda's zijn geen zeldzaamheid, en 
kunnen tot wantrouwen leiden. Ze kunnen ook worden 
aangegrepen als afleidingsmanoeuvre. In deze gevallen wordt 
aan een persoon of groepering subtekst toegeschreven. Het is 
dan maar de vraag of dat verwijt terecht is. 
Argwaan: “De lijsttrekker zei dat schaalvergroting op scholen tot 
veel betere efficiëntie kon leiden. Volgens mij bedoelde hij 
vooral dat er bezuinigen mee kunnen worden bereikt.” De kiezer 
vertrouwt de politicus niet. 
Afleiding: ”Duizenden gepensioneerden trokken op naar de 
residentie om verhoging van hun toelage te eisen. Volgens de 
minister-president was het hun bedoeling hem tot aftreden te 
bewegen.” De premier leidt de aandacht af van de grieven. 
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SUSPENSION OF DISBELIEF 
 
Suspension of disbelief is een literaire term die slaat op het 
verschijnsel dat bij het lezen of kijken van een fictief verhaal 
(zoals in een boek, film of televisieserie), de lezer/kijker in 
bepaalde mate bereid is om gebeurtenissen uit dit verhaal 
waarvan hij/zij weet dat deze in werkelijkheid niet mogelijk zijn 
te accepteren als zijnde “wel mogelijk” binnen het fictieve 
universum waarin het verhaal zich afspeelt. De lezer/kijker zal 
er dan niet te diep over nadenken en zich niet af laten leiden van 
het verhaal door de gedachte dat wat hij ziet of leest nooit echt 
kan gebeuren of ingaat tegen geldende logica.  
 
De term is in die zin het sterkst van toepassing op genres als 
sciencefiction, fantasy, komedie en horror, maar kan in feite 
slaan op elk soort verhaal dat er niet naar streeft om realistisch 
te willen zijn. 
Er bestaat geen officiële Nederlandse term voor, maar het laat 
zich min of meer vertalen als ‘het willen geloven in’, en ‘het 
toelaten van’ de verbeelding. Suspension of disbelief is een 
cruciaal element van fictie daar de lezer bereid moet zijn om de 
gebeurtenissen in een verhaal te aanvaarden als “echt” om zich 
echt in het verhaal in te kunnen leven en ervan te genieten. Ook 
moet, bij visuele media zoals films, de kijker soms bereid zijn 
even te vergeten dat alles in werkelijkheid maar in een studio 
gefilmd is met decors en rekwisieten om optimaal mee te 
kunnen gaan in het verhaal, ook al is dit soms duidelijk te zien. 
De term werd bedacht door Samuel Taylor Coleridge en 
verkreeg bekendheid met de opkomst van de filmindustrie begin 
20e eeuw. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fictie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fictief_universum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fictief_universum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sciencefiction
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fantasy_(genre)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Horror
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decors
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rekwisieten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Taylor_Coleridge
http://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
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SHOW, DON'T TELL 
 
Het voorschrift Show, don't tell (Toon, in plaats van te vertellen) 
is een uitdrukking uit de narratologie, en met name het 
scenarioschrijven, die benadrukt dat de schrijver er goed aan 
doet om waar mogelijk vertelde informatie te vervangen door 
actie en dialoog. 
 
De bedoeling van deze techniek is om de lezer in staat te stellen 
het verhaal door middel van acties, woorden, gedachten en 
gevoelens te ervaren in plaats van via een kant en klare 
expositie door de auteur. Door 'te tonen' in plaats van te 
beschrijven voelt de lezer zich nauwer bij het verhaal 
betrokken. Deze techniek waarbij ook non-verbale 
communicatie hoort (mimiek, gebaren) zorgt er ook voor dat de 
scène visueler en dynamischer overkomt. 
 
Ernest Hemingway was een bekend voorstander van de show, 
don't tell -stijl. Zijn beroemde "IJsberg-theorie", ook wel bekend 
als de "theorie van het weglaten", is afkomstig uit zijn 
verhandeling over stierenvechten, "Death in the Afternoon": 
   

"Als een schrijver van proza voldoende afweet van wat hij 
schrijft, kan hij dingen weglaten, en de lezer zal dan - 
gesteld dat de schrijver waarachtig schrijft - die dingen zo 
kunnen aanvoelen alsof de schrijver het hem allemaal had 
uitgelegd. De waardigheid van de beweging van een ijsberg 
is te danken aan het feit dat hij slechts een achtste boven 
water steekt." 

    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scenarioschrijver
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Death_in_the_Afternoon&action=edit&redlink=1
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Voorbeeld 
Om personages in een verhaal tot leven te laten komen, zo luidt 
het devies voor de moderne fictieschrijver, moet je dus hun 
karakter onthullen door middel van hun woorden, hun 
gedachten, hun acties, en ook door hun interacties met andere 
personages. Zo kun je bijvoorbeeld schrijven: 
   

"Sander is boos". 
    
De schrijver maakt er zich zo gemakkelijk van af, maar het is 
kleurloos en weinig beeldend. Beter is het om Sander in woord 
en daad te tonen als een boosaardig man. Door hem bijvoorbeeld 
te laten praten met zijn vriendin, hem iemand te laten beledigen 
of hem voortdurend te laten schreeuwen. Of je laat zien wat hij 
doet: zijn vuist ballen, het maken van een grof gebaar, een deur 
dichtslaan, of dreigen met een wapen: Show, don't tell. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Personage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fictie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karakter
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(DOORBREKEN VAN) DE 

VIERDE WAND 
 
De vierde wand is een begrip uit theaterwereld waarmee de 
voorkant van het toneel wordt aangeduid. De eerste drie 
wanden zijn de zijkanten en de achterkant van het toneel en de 
vierde wand is de denkbeeldige wand waar het publiek 
doorheen kan kijken naar de gebeurtenissen op het podium, 
maar die voor de personages in het toneelstuk solide en 
ondoorzichtig is. 
 
Herkomst 
Het begrip vierde wand ontstond halverwege de 19e eeuw, toen 
een aantal belangrijke wijzigingen plaatsvonden in de opvatting 
van toneel. Er werd vanaf dat moment naar een zo levensecht 
mogelijke voorstelling gestreefd, onder meer door de 
geschilderde decordoeken te vervangen door driedimensionale 
decorstukken en voorwerpen op het podium. Ook aan de wijze 
van spreken werden dingen veranderd. Voorheen waren acteurs 
gewend naar het publiek toe te spelen. Teksten werden als het 
ware voorgedragen aan de toeschouwers. Om tot 
geloofwaardigere scènes te komen, werd echter gekozen voor 
een andere aanpak. Acteurs begonnen het publiek te negeren 
en richtten hun teksten voortaan rechtstreeks tot een mede-
acteur. Hierdoor ontstond als het ware een denkbeeldige 
muur tussen het publiek en de toneelspelers. 
Deze wand werd door de introductie van de elektrische 
verlichting nog massiever, omdat de acteurs op het toneel door 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(voorstelling)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Podium_(verhoging)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toneelstuk
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Publiek&action=edit&redlink=1
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het frontlicht uit de zaal, het publiek nauwelijks meer konden 
zien. 
 
Doorbreken 
Het begrip vierde wand wordt ook gebruikt in andere vormen 
van fictie, zoals literatuur, film, televisie, radio, strips en 
videospellen. In die context komt de vierde wand vooral ter 
sprake als deze ‘doorbroken’ wordt. Met het doorbreken van de 
vierde wand wordt de stijlvorm bedoeld waarbij een personage 
(of de acteur) zich ineens rechtstreeks tot het publiek wendt 
en daarmee erkent dat de realiteit die werd opgeroepen een 
illusie is. Het doorbreken van de vierde wand wordt soms 
gebruikt voor een komisch effect. 
In de film Pierrot le fou van Jean-Luc Godard doorbreekt Jean-
Paul Belmondo de vierde muur. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Illusie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pierrot_le_fou
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Godard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Belmondo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Belmondo
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SAMENHANG EN 

LOGICA 
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OORZAKELIJKHEID 
 
Oorzakelijkheid, causaliteit of de wet van oorzaak en gevolg 
verwijst naar de veronderstelling of theorie dat gebeurtenissen 
plaatsvinden als gevolg van bepaalde andere gebeurtenissen die 
daaraan vooraf gegaan zijn; een oorzaak gaat vooraf aan een 
gevolg. Men spreekt in dergelijke gevallen van een causaal 
verband tussen twee gebeurtenissen.  
 
Voorbeeld  
Het mengen van zuurstof en brandbaar gas in combinatie met 
het doen ontstaan van een vonk is de oorzaak van het ontstaan 
van een vlam.  
 

Filosofische beschouwing  
Over de aard van causaal verband zijn de meningen verdeeld. 
Sommige filosofen menen dat het slechts een product was van 
ons verstand of zelfs onze verbeeldingskracht, anderen menen 
dat causale verbanden wel degelijk realiteiten zijn.  
   

Rationalistische filosofen zoals Descartes zagen causaliteit 
in de logische relatie tussen premissen en conclusies. 
Tegenwoordig heeft dit rationalistisch standpunt vooral 
plaats in natuurwetenschappelijke kringen met de 
veronderstelling dat de oorzaak van een verschijnsel de 
natuurwet is volgens welke het plaatsvindt. Voorbeeld: De 
Tweede wet van Newton F = m * a (kracht = massa maal 
versnelling) zegt dat bij het waarnemen van twee van de 
grootheden, in de situaties waarop deze wet van 
toepassing is, altijd de derde volgens deze formule wordt 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oorzaak
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gevolg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dizuurstof
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brandbaar
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_%28natuurkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrostatische_ontlading
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlam
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rationalisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=René_Descartes
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Natuurwet_%28natuurwetenschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaac_Newton
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kracht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Massa_%28natuurkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Versnelling_%28natuurkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Natuurkundige_grootheid
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waargenomen. In deze wet is echter reeds sprake van 
complicatie. Hier wordt slechts de gelijkwaardige relatie 
van grootheden uitgebeeld, geen oorzaak en gevolg; en de 
wet zegt niet dat versnelling het gevolg is van een kracht 
(hiermee wordt niet bedoeld dat versnelling zonder 
kracht kan bestaan). 
  
Hume als empirist veronderstelde dat wij slechts op het 
idee komen van een causaal verband daar het ene 
verschijnsel altijd gevolgd pleegt te worden door het 
ander. Twee verschijnselen worden in onze gedachten 
geassocieerd; als we het ene zien verwachten wij het 
andere. Met dit associatieverband verklaarde Hume ons 
gevoel van noodzakelijkheid dat voor ons met causaliteit 
verbonden is. In werkelijkheid, zo stelt Hume, is 
causaliteit niets anders dan constante opeenvolging.  

      

Wetenschappelijke betekenis  
Bij het toetsen van een verklarende hypothese is het belangrijk 
dat de oorzaak en het gevolg daadwerkelijk samenhangen. Een 
bekend voorbeeld is het volgende: In de periode 1960-1980 nam 
het aantal geboorten in Duitsland af. In dezelfde periode nam 
ook het aantal ooievaars in Duitsland af, terwijl de teelt van rode 
kool gelijk bleef. Hypothese: de ooievaarsstand neemt af, 
daardoor kunnen ze minder kinderen langs brengen.  
Er is hier wel sprake van een statistisch verband: het aantal 
geboorten daalt en het aantal ooievaars daalt. Maar aangezien 
kinderen niet door de ooievaar gebracht worden is er geen 
causaal verband. De hypothese moet dan ook verworpen 
worden.  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Hume
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Empirisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Samenhang
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistisch_verband
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Een betere hypothese zou zijn dat "de pil" in die periode 
geïntroduceerd werd zodat een betere anticonceptie mogelijk 
werd. Er is tenslotte wel een causaal verband tussen 
anticonceptie en geboorten.  
 

Onzekerheid en wederkerigheid  
Als de causale richting onzeker is wordt vaak van een kip-en-ei-
probleem gesproken. Dat is echter onjuist. De metafoor van de 
kip en het ei verwijst naar wederkerige causaliteit. Die heeft niet 
zoveel met onzekerheid te maken.  
Psychosomatische klachten vormen een voorbeeld van 
wederkerige causaliteit: mensen met geestelijke problemen 
kunnen lichamelijke reacties krijgen, die op hun beurt weer tot 
een verergering van de geestelijke problemen leiden of tot 
nieuwe geestelijke problemen.  
 

Voorwaarden voor causaliteit  
In het algemeen moet aan drie voorwaarden voldaan worden 
vooraleer men over causaliteit kan spreken: 
    

Covariatie of correlatie: beide variabelen veranderen 
altijd samen  
 
De oorzaak komt voor het gevolg  
 
Eliminatie van alternatieve hypothesen: geen "derde" 
variabelen, zoals moderators of mediators.  

    
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kip-en-ei-probleem
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kip-en-ei-probleem
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Covariatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Correlatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Moderator_%28statistiek%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediator_%28statistiek%29
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CONTINUÏTEIT 
 
Continuïteit in een speelfilm is datgene wat de illusie van een 
aaneengesloten, doorlopende gebeurtenis moet suggereren, 
ook al worden de verschillende delen van die gebeurtenis op 
verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen 
opgenomen. 
 
Voor een film worden scènes vaak niet in chronologische 
volgorde opgenomen, maar als aan het eind alles in elkaar wordt 
gemonteerd moet het wel een doorlopend geheel vormen. Om de 
continuïteit te bewaken moet daarom elke opname van elke 
scène goed gedocumenteerd worden, zodat bijvoorbeeld een 
personage dat in het verhaal een autoritje maakt bij aankomst 
hetzelfde kapsel en kleding heeft als bij vertrek. Voor deze taak 
is vaak een speciale functionaris aangesteld. 
Duidelijke fouten in de continuïteit zullen de 
geloofwaardigheid van het verhaal aantasten. Vrijwel alle films 
bevatten echter wel een of meer kleine fouten. 
Als er bij de montage speciale aandacht aan de continuïteit 
wordt besteed noemt men dat wel continuïteitsmontage. 
 
Fouten in de continuïteit 
Er zijn talloze voorbeelden van grote tot minuscule zaken waar 
een schrijver rekening mee moet houden om geen 
onmogelijkheid in de continuïteit te creëren. Doet hij dit niet of 
niet goed genoeg, dan spreekt men van een 'fout in de 
continuïteit'. 
Een fout in de continuïteit kan op verschillende manieren 
ontstaan. De meest voorkomende zijn visuele fouten. Een visuele 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speelfilm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A8ne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Continu%C3%AFteitsprobleem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Continu%C3%AFteitsmontage
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fout is bijvoorbeeld als een personage in een strip bijvoorbeeld 
op een plaatje heel andere kleren draagt dan een plaatje ervoor, 
zonder dat er wordt getoond of vermeld dat hij zich zou 
hebben omgekleed. Of als een personage een verwonding 
oploopt die een afbeelding later opeens niet meer aanwezig is. 
Een andere veel voorkomende fout is een plotfout. Hierbij 
worden opeens dingen toegevoegd aan het verhaal die in strijd 
zijn met eerder gegeven informatie. 
Fouten in de continuïteit kunnen worden rechtgezet met 
bijvoorbeeld een retcon. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Retcon
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DEUS EX MACHINA  
 
Deus ex machina (Latijn: "god uit een machine") is een 
narratieve techniek waarbij er sprake is van een onverwachte 
ontknoping van een verhaal. Men spreekt van een deus ex 
machina als de plot van een verhaal, plotseling en niet logisch 
voortkomend uit wat eraan voorafging, door iets of iemand tot 
een einde wordt gebracht. Dat kan variëren van het ingrijpen 
van een goddelijk of bovennatuurlijk personage tot de 
introductie van een wapen met een superkracht. De term is een 
leenvertaling van het Griekse apo mêkhanês theos (ἀπὸ 
μηχανῆς θεός). Het meervoud is dei ex machina. 
 
Klassiek theater 
De term vindt zijn oorsprong in het klassieke Griekse en 
Romeinse theater waar een schrijver een verhaallijn, die niet 
verder ontwikkeld kon worden, vaak oploste door een god ten 
tonele te voeren. De tekst van het goddelijk personage bood de 
schrijver de gelegenheid de eraan voorafgaande dramatische 
handeling binnen een bespiegelend en moralistisch kader te 
plaatsen en het verhaal op bovennatuurlijke wijze tot een goed 
of kwaad einde te brengen. De ‘wonderbaarlijke verschijning’ 
doemde op en verdween met behulp van toneelmachinerie (een 
voor het publiek onzichtbaar systeem van kabels, gewichten en 
katrollen) . 
 
Kritiek 
Het gebruik van een deus ex machina wordt doorgaans niet 
gewaardeerd door critici. Dat was in de Griekse oudheid al zo. De 
argumenten zijn dat het de geloofwaardigheid van een verhaal 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Superkracht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leenvertaling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_oudheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Griekenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(voorstelling)
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(algemeen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moraal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toneelmachinerie&action=edit&redlink=1
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aantast en zou getuigen van een gebrek aan inventiviteit. 
Aristoteles bekritiseerde een bovennatuurlijke ontknoping van 
een verhaal in zijn Poetica. Hij was van mening dat de verhaallijn 
dient te worden afgerond met een dramatische oplossing die, 
als gevolg van de eraan voorafgaande actie, voortkomt uit het 
verhaal zelf. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poetica_(Aristoteles)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verhaallijn
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KEUZE VAN 

VERTELSTEM 
 
Inleiding 
Er is weinig te vinden over de verschillende standpunten die je 
als schrijver kunt nemen in het vormen van de vertelstem 
waarmee het verhaal verteld wordt. 
 
Ik geef je daarom een kort en niet geheel compleet overzicht uit 
mijn eigen koker. 
 
Om dingen simpel en kort te houden werk ik met 
karakteriseringen. Deze zijn slechts een begin tot discussie en 
geen absolute waarheid. 
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TERUGHOUDEND 
 

Vlak 
Een vlakke verteller en vertelstem heeft weinig emotie en wordt 
snel als ‘saai’ ervaren. Er is geen wisseling in vertelritme. Er 
worden nauwelijks ‘sfeerwoorden’ gebruikt, of deze 
sfeerwoorden zijn weinig afwisselend. Iedereen is bijvoorbeeld 
altijd ‘blij’ of ‘bedroefd’. 
 
Het verhaal biedt nauwelijks contrasten of tegenstellingen. Het 
is alsof alles een kopie is van het voorgaande. Als lezer voel je 
niet de emotie die in de woorden zijn weergegeven.  
 
Ik praat altijd op dezelfde manier, over hetzelfde onderwerp en in 
dezelfde toon, is één van de manieren waarop je een vlak verhaal 
en een vlakke vertelstem zou kunnen omschrijven. 
 

Beleefd 
De beleefde verteller en vertelstem zal niet snel extreme 
standpunten innemen. Emoties zijn ingetogen en hopelijk niet al 
te shockerend voor anderen. Als er al dingen gebeuren in het 
verhaal, dan is dit op een hele beleefde manier.  
 
Ik hoop niet dat ik u ongerief bezorg, is waarschijnlijk de beste 
manier om de beleefde stem en schrijver te karakteriseren. 
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Ingetogen 
De ingetogen schrijver en vertelstem kan vol tegenstellingen en 
tegenstrijdigheden zitten, maar deze zijn voornamelijk tussen de 
regels verborgen. 
Aan de buitenkant lijkt in een ingetogen verhaal met een 
ingetogen vertelstem niet zo heel erg veel te gebeuren. Bij dieper 
lezen kan een ingetogen verhaal en een ingetogen verteller vol 
onverwachte diepte zitten. 
 
Stille wateren, diepe gronden, is de beste karakterisering van de 
ingetogen verteller. 
 

Terughoudend 
De terughoudende schrijver en vertelstem willen eigenlijk meer, 
maar zijn bang zichzelf te laten zien. De reden voor de 
terughoudendheid kan schaamte zijn, of de angst door anderen 
bespot of verstoten te worden. 
De terughoudende schrijver en vertelstem zijn altijd op hun 
hoede voor de buitenwereld en wat die buitenwereld mogelijk 
zou kunnen herleiden uit de woorden en daden van de schrijver 
of de vertelstem. 
 
Ik ben bang voor de mogelijke reacties van mijn omgeving, is een 
goede karakterisering van de terughoudende verteller en 
vertelstem. 
 

Redelijk 
De redelijke vertelstem en redelijke verteller zoekt de balans 
tussen de extremen. Waar anderen ruzie zouden maken en op de 
barricaden zouden klimmen kijkt de redelijke stem voornamelijk 
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naar de redelijke en positieve kanten van de zaak. Er is namelijk 
altijd wel ergens een oplossing te vinden. 
De redelijke vertelstem net als alle voorgaande stemmen geen 
extremen.  
De woordkeuze van de redelijke stem bestaat voornamelijk uit 
woorden die niet prikkelend, niet uitdagend, niet beledigend zijn 
en een zeker optimisme uitstralen. 
 
Onderhuids kan bij de redelijke vertelstem woede zitten. En net 
als de terughoudende vertelstem kan dit tot onverwachte diepte 
leiden. 
 
Er is voor alles een oplossing, dus laten we ons vooral niet al te 
druk maken, is één manier om de redelijke verteller en 
vertelstem te omschrijven.  
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LEVENDIG 
 

Levendig 
De levendige verteller en -vertelstem dartelt als een lammetje in 
de weide. Alles is sprankelend, uitdagend en interessant. De 
levendige verteller en vertelstem staat nauwelijks stil, maar rent, 
springt, fietst, neemt de trein, pakt de auto, gaat een weekend 
naar een ander land en komt met een tas vol aandenkens weer 
terug. 
 
De woordkeuze van de levendige verteller en –stem is rijk en 
wisselend. Zinnen zijn lang als de verteller lyrisch is, kort en 
staccato als er veel te vertellen valt en er veel tegelijk gebeurt, of 
we eigenlijk ergens anders moeten zijn. 
 
Wat gaan we doen? Is er nog iets anders? Ik heb een paar hele 
mooie dingen gezien. Ga je mee?  
 

Uitdagend/provocerend 
De provocerende verteller en vertelstem is uit op effect. Dat 
effect is provocatie, het uit de tent lokken van anderen. Door te 
beledigen, extreme situaties neer te zetten, de lezer op een 
verkeerd been te zetten, de stoel onder de kont van anderen 
vandaan te trekken. 
 
De provocerende verteller en vertelstem deinst niet terug voor 
grof woordgebruik, breuken in stijl en vorm en pijnlijke en 
schokkende momenten. Dit is echter altijd binnen bepaalde 
grenzen en vaak binnen de grenzen van de toehoorder.  
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In de meeste gevallen is de provocateur zeer empathisch en goed 
in staat zijn de grenzen van de ander te raken en te respecteren. 
Uiteindelijk wil de provocerende verteller en vertelstem iets 
laten zien. Iets duidelijk maken. En dat lukt niet als het publiek al 
lang geleden kwaad is weggelopen.  
 
De provocatie is daarom, ten aanzien van het specifieke publiek 
nooit ronduit onvriendelijk, ronduit beledigend of aanvallend. Er 
is altijd humor en altijd ruimte voor ontspanning achteraf. 
 
Hé appelflap, zit je daar nog steeds?  
 
 

Uitbundig / juichend 
Waar bij de levendige verteller en vertelstem alles sprankelt en 
overal iets in te vinden is waar hij of zij lyrisch over kan worden, 
gaat de uitbundige stem drie stappen verder.  
 
De uitbundige verteller en vertelstem is vergelijkbaar met de 
levendige verteller / stem maar dan na inname van een flinke 
dosis drugs. “Interessant” wordt “fantastisch”. “Mooi” wordt 
“prachtig en meer dan dat: superfantastisch prachtig!” 
Elke zin heeft uitroeptekens. Als het niet expliciet is dan wel via 
de woordkeuze. Bijvoeglijke naamwoorden zoals de 
verschrikkelijk mooie, nee uitzonderlijk mooie bloemen die mijn 
moeder (altijd vrolijk en slim!)— worden rijkelijk rondgestrooid 
omdat meer, beter is! 
 
Meer is beter! en alles is fantastisch!!! 
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Vrij 
De vrije verteller en vertelstem heeft geen beperkingen. Waar de 
ingetogen verteller en –stem zich nog inhoud, laat de vrije stem 
alles gaan.  
Net als de provocerende verteller en –stem neemt de vrije 
verteller en –stem geen blad voor de mond, maar waar de 
provocateur zich naar buiten richt (en zichzelf verborgen 
houdt,) richt de vrije stem zich voornamelijk naar binnen om 
alles te laten zien wat hij of zij in zich heeft. 
 
Hoewel de uitingen van de vrije stem en verteller shockerend 
kan zijn, is provocatie niet (of niet noodzakelijk) het doel. De 
vrije stem en vrije verteller laat voornamelijk zichzelf zien. 
Naakt en zonder al teveel terughoudendheid. 
 
Ik ben, ik ben hier en hier ben ik. Alles kan en alles mag. Wil je de 
foto’s van mijn darmen zien? 
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ONAANGENAAM 
 
 

Agressief / aanvallend 
Waar de provocerende stem en verteller over het algemeen nog 
vriendelijk blijft, gaat de aanvallende verteller en vertelstem 
recht de aanval in.  
Beuken. Rammen. Overtuigen. Aanvallen. Doorbreken. De ander 
is de vijand. De ander moet overtuigd worden. De ander heeft 
het fout. De ander moet z’n bek houden (en oprotten). 
 
De aanvallende verteller en vertelstem maakt gebruik van 
agressieve woorden en een vaak cynische, boze en/of 
beledigende stijl. 
 
Dingen moeten stuk en als het moet ga jij ook neer. 
 
De aanvallende stijl is echter niet altijd negatief. Gekoppeld aan 
een levendige stijl en stem kan de aanval tot prikkeling leiden en 
zelfs tot bevrijding en ontspanning. Voor sommige situaties moet 
je nu eenmaal soms een stapje verder. 
 

Beledigend 
De beledigende verteller en vertelstem gaat zelf niet tot actie 
over, maar blijft waar hij of zij zit of staat. Te laf of te verstandig 
om tot aanval over te gaan, blijft de beledigende stem aan de 
andere kant van de gracht staan, voornamelijk met woorden als 
wapens. 
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De woorden van de beledigende verteller en vertelstem zijn 
prikkelend, uitdagend en provocerend: gericht om een negatieve 
reactie bij de wederpartij los te maken. Alles wat anderen doen 
is stom, waardeloos, onnadenkend en onverantwoord. Jij en elke 
andere persoon in het verhaal is een idioot, een eikel, een sukkel, 
sloom, lelijk en wat dan ook. 
 
Ik ben de enige die goed is en de enige van enige waarde. Jouw 
werk, en dat van jou, jou en jou is allemaal shit.  
 
De positieve aspecten van de beledigende stem en beledigende 
verteller is die van ironie en ontspanning. Een belediging kan 
namelijk ook ter relativering worden gebruikt. Net als met de 
aanval kan een belediging tot ontspanning en omkering van een 
bepaalde situatie leiden. 
 

Arrogant 
De arrogante verteller en vertelstem ligt dicht tegen de 
beledigende stem en verteller (ik ben fantastisch. Jij niet) maar 
de arrogante verteller en –stem is niet uit op een gevecht.  
 
De arrogante verteller en –stem is simpelweg. Dat jij ook nog 
bestaat is louter toeval. 
 
De woordkeuze van de arrogante verteller en vertelstem 
weerspiegelt voornamelijk weerzin ten aanzien van de 
omgeving.  
 
Eigenlijk is alles minderwaardig. Deze tafel, deze stoel en jij. 
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Onredelijk 
De onredelijke verteller en onredelijke vertelstem is het met 
niets en niemand eens. Zwaartekracht, natuurwetten en alles 
wat door mensen of anderen verzonnen is, is per definitie onzin.  
De onredelijke stem en verteller staat niet open voor anderen en 
is voornamelijk in de aanval en verdediging zodat mensen en 
dingen op een afstand blijven.  
De eigen wereld is hermetisch afgesloten, soms kwetsbaar, vaak 
ook niet, en moet goed beschermd worden. 
De onredelijke verteller en vertelstem maakt meestal gebruik 
van een combinatie van vertelstijlen waaronder: aanvallend en 
beledigend. De onredelijke stem zal niet snel schreeuwen, maar 
meer sneren. 
 
Ik ken je niet. Het antwoord is al bij voorbaat: NEE. 
 
De onredelijke verteller en vertelstem kan opduiken bij een van 
je karakters in een conflictsituatie.  
 

Sarcastisch / snerend 
De sarcastische en snerende verteller en vertelstem gaan ervan 
uit dat alles uiteindelijk een negatief einde zal hebben. De wereld 
is op een eindeloze rit naar beneden bezig en het laatste zonlicht 
hebben we waarschijnlijk al een tijdlang achter ons gelaten. 
 
Het sarcasme, een duistere vorm van humor, past perfect bij dat 
wereldbeeld. Als alles toch stuk gaat, waarom moeite doen om 
nog naar een lichtpuntje te zoeken? 
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In tegenstelling tot de beledigende, provocerende en 
aanvallende stem is de sarcastische stem voornamelijk naar 
binnen gericht. Het maakt niet uit hoe en of de ander reageert.  
 
De enige uitzondering is de lach. De sarcastische stem en 
verteller is een humorist met zwarte verf, die zelfs van de ergste 
situatie nog door een draai aan de situatie iets leuks weet te 
maken.  
 
Alles is kut. Maar het had nog veel erger gekund.  
 
Het sarcasme komt vaak voort uit het praktische.  
 

Schreeuwend 
De schreeuwende verteller en vertelstem is als de uitbundige, 
maar dan kwaad, woest, verbolgen! 
 
De enige manier van communicatie die nog is overgebleven is 
schreeuwen. En hieruit en hieronder zit een bepaalde wanhoop. 
“Hoor je me dan niet?” 
Aan de bovenkant zit voornamelijk woede en een innerlijke 
noodzaak OM DOOR TE DRINGEN! Lange zinnen. Boze woorden. 
Lange monologen. Beledigingen. Geen ruimte geven aan 
anderen. Sarcastische opmerkingen. Smeekbedes. 
Alles om maar tot die botte kop van de ander door te dringen. 
 
KIJK ME AAN, Godverdomme, eikel! IK PRAAT TEGEN JE! 
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ONSAMENHANGEND 
 

Van de hak op de tak 
De verteller en vertelstem die van de hak op de tak gaat, heeft 
vaak teveel te zeggen en in vrijwel alle gevallen te weinig focus 
of structuur om dat per onderwerp en in een simpele lineaire 
vorm te doen.   
 
De gedachten van deze verteller buitelen waarschijnlijk over 
elkaar heen en de manier van spreken is waarschijnlijk haastig, 
hyper, snel, verwarrend, met onafgemaakte zinnen en half 
afgebroken woorden. 
 
De woordkeuze van deze verteller kan zeer breed en lyrisch zijn 
maar ook simpel en rechttoe rechtaan. Overeenkomend is het 
schijnbare gebrek aan focus. 
 
En dan gaan we hier linksaf. En nu we het er toch over hebben: hoe 
zat het met X? Maar wacht! (graait in haar broekzak) Hier heb je 
de sleutels van de auto zodat je— Heb je trouwens nog aan de 
boodschappen gedacht? 
 
Dit kan heel hyper en snel zijn, maar ook in een kalm tempo 
gaan, afhankelijk van de aard van de verteller. 
 

Verward 
De verwarde verteller en vertelstem is de draad kwijt. Er 
gebeuren dingen maar hij of zij heeft geen idee meer waarom of 
door wie of wanneer dat in gang is gezet. 
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Die verwarring uit zich onder andere in aarzeling, twijfel, 
vragen, pauzes, hoofdgekrabbel, over elkaar buitelende 
gedachten, onafgemaakte zinnen, mogelijke wanhoop en nog 
meer stilte. 
 
Het spraakpatroon van de verwarde verteller is eveneens 
verward. Vaag en ongericht terwijl hij of zij probeert om grip op 
de situatie te krijgen. 
 
Maar… hoe zit dat dan? Ik had toch niet—? Jij had toch niet—? 
Maar— Ik snap het niet. Wanneer is dat gebeurt dan?  
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NEGATIEF 
 

Pessimistisch 
De pessimistische verteller en vertelstem ziet voornamelijk 
nadelen en doodlopende straten. Wat je ook doet is moeilijk, 
kost moeite en zal in de meeste gevallen waarschijnlijk uitlopen 
op een mislukking.  
De pessimistische verteller en vertelstem zal altijd eerst 
uitleggen waarom dingen niet zullen werken. En het idee dat 
dingen mogelijk wel eens zouden kunnen werken en lukken is 
vrijwel onvoorstelbaar en niet bespreekbaar. Er is namelijk altijd 
wel ergens een probleem dat een streep door de zaken zal 
zetten. 
 
Dit gaat niet lukken. Dat ook niet. En dat ook niet. Wat? Zei je iets? 
O. Wat? O. Nee. Daar geloof ik niet in. En dat ook niet. 
 
Uiteindelijk gaan we allemaal dood. 
 

Cynisch 
Voor de cynische verteller en vertelstem wordt alles met 
argwaan bekeken. Het leven is een slechte grap en dingen gaan 
waarschijnlijk toch wel fout, wat wie dan ook probeert. Humor is 
een afweermiddelen en de aanval beter dan de verdediging maar 
echt actie ondernemen om de situatie beter te maken doet de 
cynische verteller en -stem niet.  
 
De cynische verteller en –stem is een optimistische pessimist. 
Waar voor de pessimist geen opties bestaan, bestaan die nog wel 
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voor de cynische verteller en –stem. Alleen heeft de cynische 
verteller en –stem daar geen geloof meer in. 
 
Daar gaan ze weer, hardwerkend aan een oplossing. Hardlopend 
dieper de put in.  
 

Depressief 
De depressieve verteller en vertelstem heeft al lang geleden 
ontdekt of besloten dat dingen totaal geen zin meer hebben. Het 
leven is iets waar je je doorheen sleept. 
Wat de depressieve stem en verteller ook doet of ziet is volledig 
zinloos. Niets is leuk. Niets heeft aantrekkingskracht. 
De depressieve verteller en –stem zit ongeveer op het diepste 
existentiële dieptepunt en het hoogste nihilistische hoogtepunt. 
 
De depressieve verteller en vertelstem kan zich voordoen als een 
optimist. In dat geval is de communicatie dubbel. Een volmondig 
“ja!” kan uiteindelijk een simpel “nee” zijn door niet op te komen 
dagen. 
 
Het leven is een last. De dood een bevrijding. Ik heb eigenlijk 
nergens zin in. 
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LIEF 
 

Empathisch optimistisch 
De empathisch optimistische verteller en vertelstem voelt 
anderen aan en weet altijd iets te doen of zeggen waardoor 
anderen zich beter voelen. 
 
De woorden die de empathisch optimistische verteller en 
vertelstem gebruiken zijn positief, soms grof als dat helpt om de 
stemming te verbeteren en altijd gericht om een negatieve 
stemming om te buigen in een positieve. 
 
In tegenstelling tot de egocentrische grappenmaker draait het bij 
de empathisch optimistische verteller en vertelstem om de 
ander en om het welzijn van die andere. Als de ander zich beter 
voelt, voelt de empathisch optimistische verteller zich vaak ook 
een stuk beter. 
 
Samen lachen, samen huilen en dan samen naar de zonsopgang 
kijken met een lekkere boterham in de hand. 
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WEERGAVE VAN 

PERSOONSTEKST 
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DIRECTE REDE 
 
De directe rede is, zoals eerder ook al aangegeven, een stijlvorm 
waarbij de gedachte of uitspraak van een derde rechtstreeks 
door de spreker aangehaald wordt, waarbij meestal gebruik 
wordt gemaakt van de inquit-formule. Het citaat komt daarbij 
tussen aanhalingstekens te staan: 
   

Zoals Theo zei: "We gaan verder waar we zo'n 10 jaar 
geleden zijn opgehouden". 
 
Zijn vader zei tegen hem: "Mijn jongen, jij bent altijd bij 
me, en alles wat van mij is, is van jou." 

    
Wanneer de direct reden niet aan het einde van de zin staat, 
volgt er meestal iets verderop een komma. Wanneer er sprake is 
van een samengestelde zin, maakt de directe reden meestal deel 
uit van de hoofdzin. De directe rede eindigt vaak met een 
uitroepteken of vraagteken: 
   

"Kom binnen!", riep hij en zoende Rosalie vol op haar 
mond. 
 
"Hoe moet dat nu?" vroeg ze, nog steeds een beetje 
huilend. 

    
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stijl_%28taalkunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Inquit-formule
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aanhalingsteken
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komma
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Samengestelde_zin
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoofdzin
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uitroepteken
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vraagteken
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INDIRECTE REDE 
 
Er zijn in taal twee manieren om een uitspraak van iemand 
anders weer te geven. De eerste manier is de zogenaamde 
directe rede (Latijn: oratio recta), die met aanhalingstekens 
werkt. De tweede manier is de indirecte rede, in het Latijn ook 
wel oratio obliqua genoemd: in het Nederlands werkt deze met 
het voegwoord dat. Voorbeeld: 
   

  Hij zegt dat Jan bang is. 
    
Hier staat het schuingedrukte deel in indirecte rede. Er wordt 
weergegeven wat iemand anders zegt, maar niet woordelijk: 
daarom wordt het 'ï ndirect' genoemd. Het vetgedrukte deel zou 
in dit geval een weergave zijn van de uitspraak "Jan is bang". Of 
het woord dat formeel bij de hoofdzin hoort of zelf deel uitmaakt 
van de indirecte rede is discutabel: er valt alleen te stellen dat 
het etymologisch c.q. diachronisch gezien zeker binnen de 
indirecte rede heeft moeten vallen. 
 
Vorm van de indirecte rede 
In het Oudgrieks en in het klassiek Latijn wordt de indirecte rede 
niet, zoals bij ons, met een voegwoord aangegeven, maar met een 
speciale vorm, de accusativus cum infinitivo genoemd. 
Informatie in de indirecte rede die niet declaratief van aard is 
kan met andere constructies weergegeven worden, zoals met het 
Latijnse voegwoord ut. In postklassiek Latijn, met name 
Middeleeuws Latijn, wordt soms ook het voegwoord quod 
("dat") gebruikt om de indirecte rede in te leiden, net als in de 
meeste moderne talen. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Directe_rede
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Latijn
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aanhalingsteken
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Voegwoord
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Etymologie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diachronisch
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oudgrieks
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Latijn
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Accusativus_cum_infinitivo
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Latijn%23Middeleeuws_Latijn
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Voor het gebruik van indicativus en coniunctivus in bijzinnen 
binnen de indirecte rede: zie accusativus cum infinitivo. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicativus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Coniunctivus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bijzin
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Accusativus_cum_infinitivo
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VRIJE INDIRECTE REDE 
 
De vrije indirecte rede is een stijlfiguur die het midden houdt 
tussen de directe en de indirecte rede, ofwel tussen een 
monoloog en een verslag van de beleving van iemand anders. 
Deze stijlfiguur heeft meestal de vorm van een onvoltooid 
verleden tijd, in dit verband ook wel "verhalend imperfectum" 
genoemd. De vrije indirecte rede heeft meestal op het 
beschreven "nu" betrekking, wat wil zeggen op een tijdstip dat 
samenvalt met datgene wat in de rest van de zin wordt 
beschreven. 
 
Voorbeelden 

Stijl Voorbeeld 

Directe rede "Moet ik gaan?", vroeg ze zich af. 

Indirecte rede Ze vroeg zich af: moest ze gaan? 

Vrije indirecte rede Ze vroeg zich af of ze moest gaan 

 
Bij het tweede deel van de laatste zin kan men discussiëren over 
de vraag of de spreker zelf dan wel de door de spreker als "ze" 
aangeduide persoon letterlijk wordt verwoord. 
De vrije indirecte rede wordt veel toegepast in romans uit de 
18e en 19e eeuw, bijvoorbeeld die van Jane Austen en Gustave 
Flaubert. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijlfiguur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Directe_rede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indirecte_rede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monoloog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onvoltooid_verleden_tijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onvoltooid_verleden_tijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/18e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
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KEUZE VAN 

VERTELPERSPECTIEF / 

NARRATIVE MODE 
 
Het vertelperspectief (ook vertelinstantie of verteller) is in de 
narratologie het antwoord op de vraag "Wie vertelt?". Het heeft, 
zoals eerder aangegeven, dus te maken met de positie van 
waaruit de lezer een verhaal waarneemt. Het boek spreekt 
(indirect) tot de lezer, het vertelt hem iets. Er kan daarom van 
een verteller gesproken worden.  
 
The narrative mode (also known as the mode of narration) is the 
set of methods the author of a literary, theatrical, cinematic, or 
musical story uses to convey the plot to the audience. 
Narration, the process of presenting the narrative, occurs 
because of the narrative mode. It encompasses several 
overlapping areas, most importantly: 
   

narrative point-of-view, which determines through 
whose perspective the story is viewed and  
 
narrative voice, which determines a set of consistent 
features regarding the way through which the story is 
communicated to the audience.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verhaal
http://en.wikipedia.org/wiki/Author
http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative
http://en.wikipedia.org/wiki/Audience
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Narrative mode is a literary element. 
 
The narrator may be either a fictive person devised by the 
author as a stand-alone entity, the author himself, and/or a 
character in the story. The narrator is considered: 
   

participant as an actual character in the story, and  
 

nonparticipant if only an implied character, or a sort of 
omniscient or semi-omniscient being who does not take 
part in the story but only relates it to the audience. 

    
The narrative mode encompasses not only who tells the story, 
but also how the story is described or expressed (for example, 
by using stream of consciousness or unreliable narration). 
The "narrator" can also be more than one person, to show 
different story lines of people at the same, similar or different 
times. It is used in film and books to illustrate the story from 
different points in time and is sometimes more effective than a 
singular point of view because it gives a better effect for a more 
complex story line. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_element
http://en.wikipedia.org/wiki/Narrator
http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_of_consciousness_(narrative_mode)
http://en.wikipedia.org/wiki/Unreliable_narrator
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NARRATIVE POINT OF VIEW 
Narrative point of view in the creative writing of fiction 
describes the narrator's position in relation to the story being 
told. It has been compared to a camera: 
   

When you are reading a scene in a book and when you are 
writing a scene, you follow the character almost like a 
camera on the character's shoulder or in the character's 
head. You are looking at the character performing a 
specific set of actions or important actions in vivid detail. 

—Jenna Blum in The Author at Work, 2013 
    
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jenna_Blum
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FIRST-PERSON VIEW 
 
In a first-person narrative the story is relayed by a narrator 
who is also a character within the story, so that the narrator 
reveals the plot by referring to this viewpoint character as "I" 
(or, when plural, "we").  
 
Often, the first-person narrative is used as a way to directly 
convey the deeply internal, otherwise unspoken thoughts of 
the narrator. Frequently, the narrator's story revolves around 
themselves as the protagonist. It also allows this character to be 
further developed through their own style in telling the story.  
 
First-person narrations may be told like third-person (or 
omniscient) ones, in the guise of a person experiencing the 
events in the story without being aware of conveying that 
experience to an audience; alternatively, the narrator may be 
conscious of telling the story to a given audience, perhaps at a 
given place and time, for a given reason. In extreme cases, the 
first-person narration may be told as a story within a story, 
wherein the narrator is a character in the story. The first-person 
narrator can also be the focal character. 
 
In first person omniscient the narrator is a character in the 
story, but also knows the thoughts and feelings of all the other 
characters. It can seem like third person omniscient at times. 
Two notable examples are The Book Thief by Markus Zusak, 
where the narrator is Death, and The Lovely Bones by Alice 
Sebold, where a young girl, having been killed, observes, from 
some post-mortem, extracorporeal viewpoint, her family 

http://en.wikipedia.org/wiki/Narrator
http://en.wikipedia.org/wiki/Character_(arts)
http://en.wikipedia.org/wiki/Protagonist
http://en.wikipedia.org/wiki/Omniscient
http://en.wikipedia.org/wiki/Story_within_a_story
http://en.wikipedia.org/wiki/Focal_character
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_Thief
http://en.wikipedia.org/wiki/Markus_Zusak
http://en.wikipedia.org/wiki/Death
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lovely_Bones
http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Sebold
http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Sebold
http://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-body_experience
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struggling to cope with her disappearance. Typically, however, 
the narrator restricts the events relayed in the narrative to those 
that could reasonably be known. 
 
In some cases, the narrator gives and withholds information 
based on their own experience. It is an important task for the 
reader to determine as much as possible about the character of 
the narrator in order to decide what "really" happens. Example: 
   

I could picture it. I have a habit of imagining the 
conversations between my friends. We went out to the 
Cafe Napolitain to have an aperitif and watch the evening 
crowd on the Boulevard. 
— Ernest Hemingway as the protagonist Jake Barnes, The 
Sun Also Rises 

    
In very rare cases, stories are told in first person plural, that is, 
using "we" rather than "I". Examples are the short stories 
Twenty-Six Men and a Girl by Maxim Gorky and A Rose for Emily 
byWilliam Faulkner, The Treatment of Bibi Haldar by Jhumpa 
Lahiri, the The Virgin Suicides by Jeffrey Eugenides, During the 
Reign of the Queen of Persia by Joan Chase, Our Kind by Kate 
Walbert, I, Robot by Isaac Asimov, and Then We Came to the End 
by Joshua Ferris. 
 
Role of the narrator 
The first-person narrator is always a character within his/her 
own story (whether the protagonist or not). This viewpoint 
character takes actions, makes judgments and expresses 
opinions, thereby not always allowing the audience to be able to 
comprehend some of the other characters' thoughts, feelings, or 
perceptions as much as the narrator's own. We become aware of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sun_Also_Rises
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sun_Also_Rises
http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-Six_Men_and_a_Girl
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxim_Gorky
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Rose_for_Emily
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Faulkner
http://en.wikipedia.org/wiki/Jhumpa_Lahiri
http://en.wikipedia.org/wiki/Jhumpa_Lahiri
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Virgin_Suicides
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Eugenides
http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Chase
http://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Walbert
http://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Walbert
http://en.wikipedia.org/wiki/I,_Robot
http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Ferris
http://en.wikipedia.org/wiki/Protagonist
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the events and characters of story through the narrator's views 
and knowledge. 
 
The narrator can be the protagonist (e.g., Gulliver in Gulliver's 
Travels), someone very close to him who is privy to his 
thoughts and actions (Dr. Watson in Sherlock Holmes), or an 
ancillary character who has little to do with the action of the 
story (such as Nick Carraway in The Great Gatsby). Narrators can 
report others' narratives at one or more removes. These are 
called 'frame narrators': examples are Mr. Lockwood, the 
narrator in Wuthering Heights by Emily Brontë, and the 
unnamed narrator in Heart of Darkness by Joseph Conrad. 
 
In autobiographical fiction, the first person narrator is the 
character of the author (with varying degrees of accuracy). The 
narrator is still distinct from the author and must behave like 
any other character and any other first person narrator. 
Examples of this kind of narrator include Jim Carroll in The 
Basketball Diaries and Kurt Vonnegut Jr. in Timequake (in this 
case, the first-person narrator is also the author). In some cases, 
the narrator is writing a book — "the book in your hands" — and 
therefore it has most of the powers and knowledge of the author. 
Examples include The Name of the Rose by Umberto Eco, and The 
Curious Incident of the Dog in the Night-Time by Mark Haddon. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protagonist
http://en.wikipedia.org/wiki/Lemuel_Gulliver
http://en.wikipedia.org/wiki/Gulliver%27s_Travels
http://en.wikipedia.org/wiki/Gulliver%27s_Travels
http://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Watson
http://en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Gatsby
http://en.wikipedia.org/wiki/Wuthering_Heights
http://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_of_Darkness
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
http://en.wikipedia.org/wiki/Biography_in_literature
http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Carroll
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Basketball_Diaries
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Basketball_Diaries
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Vonnegut
http://en.wikipedia.org/wiki/Timequake
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Name_of_the_Rose
http://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Curious_Incident_of_the_Dog_in_the_Night-Time
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Curious_Incident_of_the_Dog_in_the_Night-Time
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Haddon
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SECOND-PERSON VIEW  
 
The rarest mode in literature (though quite common in song 
lyrics) is the second-person narrative mode, in which the 
narrator refers to the reader as "you", therefore making the 
audience member feel as if he or she is a character within the 
story.  
 
Examples of this are the "Choose Your Own Adventure" and 
"Fighting Fantasy" series of books which were popular in the 
1980s. Another common place to see this is in preschool 
television shows in which characters will tell the audience to 
follow them, or ask the audience questions.  
 
Second-person narrative mode is often paired with the first-
person narrative mode in which the narrator makes emotional 
comparisons between the thoughts, actions, and feelings of 
"you" versus "I". Often the narrator is also a character in his or 
her story, in which case it would technically still be employing 
the first-person narrative mode; an example of this form is A 
Song of Stone by Iain Banks. 
In letters and greeting cards, the second-person narrative mode 
is most often used in a non-fictional tone. 
 
Perhaps the most prominent example of this mode in 
contemporary literature is Jay McInerney's Bright Lights, Big 
City. In this novel, the second-person point of view is intended to 
create an intense sense of intimacy between the narrator and the 
reader, causing the reader to feel implicit in and powerless 
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against a plot that leads him, blindly, through his (the reader’s 
and the narrator’s) own destruction and redemption: 
   

You are not the kind of guy who would be at a place like 
this at this time of the morning. But here you are, and you 
cannot say the terrain is entirely unfamiliar, although the 
details are fuzzy. You are at a nightclub talking to a girl 
with a shaved head. The club is either Heartbreak or the 
Lizard Lounge. All might become clear if you could just 
slip into the bathroom and do a little more Bolivian 
Marching Powder. Then again, it might not. A small voice 
inside you insists that this epidemic lack of clarity is a 
result of too much of that already. 
— Jay McInerney, Bright Lights, Big City 
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THIRD-PERSON VIEW 
 
Third-person narration provides the greatest flexibility to the 
author and thus is the most commonly used narrative mode in 
literature. In the third-person narrative mode, each and every 
character is referred to by the narrator as "he", "she", "it", or 
"they", but never as "I" or "we" (first-person), or "you" (second-
person).  
 
In third-person narrative, it is obvious that the narrator is 
merely an unspecified entity or uninvolved person that 
conveys the story and is not a character of any kind within the 
story being told. Third-person singular (he/she) is 
overwhelmingly the most common type of third-person 
narrative, but there have been successful uses of the third-
person plural (they). Even more common, however, is to see 
singular and plural used together in one story, at different 
times, depending upon the number of people being referred to at 
a given moment in the plot. 
 
If the narrator of the story is not present, or is present but is not 
the protagonist, and the story told is about someone else and 
is not the narrator's own story, the story is narrated by 
He/She perspective. 
 
The third-person modes are usually categorized along two 
axes. The first is the subjectivity/objectivity axis, with 
"subjective" narration describing one or more character's 
feelings and thoughts, and "objective" narration not describing 
the feelings or thoughts of any characters. The second axis is the 
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omniscient/limited axis, a distinction that refers to the 
knowledge available to the narrator. An omniscient narrator has 
knowledge of all times, people, places, and events, including all 
characters' thoughts; a limited narrator, in contrast, may know 
absolutely everything about a single character and every piece of 
knowledge in that character's mind, but the narrator's 
knowledge is "limited" to that character—that is, the narrator 
cannot describe things unknown to the focal character. 
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ALTERNATING PERSON VIEW 
 
While the general rule is for novels to adopt a single approach to 
point of view throughout the novel's entirety, it is not mandatory 
to conform to this rule. Many stories, especially in literature, 
alternate between the first and third person. In this case, an 
author will move back and forth between a more omniscient 
third-person narrator to a more personal first-person narrator.  
 
The Harry Potter series is told in third person limited for much 
of the seven novels, but deviates to omniscient in that it 
switches the limited view to other characters from time to 
time, rather than only the protagonist. However, like the A Song 
of Ice and Fire series and the books by George RR Martin, a 
switch of viewpoint is done only at chapter boundaries, and in 
The Heroes of Olympus series the point of view will change 
between characters at intervals.  
 
Omniscient point of view is also referred to as alternating 
point of view, because the story sometimes alternates between 
characters. Often, a narrator using the first person will try to 
be more objective by also employing the third person for 
important action scenes, especially those in which they are not 
directly involved or in scenes where they are not present to have 
viewed the events in firsthand. This mode is found in the novel 
The Poisonwood Bible. 
 
Epistolary novels, which were common in the early years of the 
novel, generally consist of a series of letters written by different 
characters, and necessarily switching when the writer changes; 
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the classic books Frankenstein by Mary Shelley, Dracula by 
Abraham "Bram" Stoker and The Strange Case of Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde take this approach. Sometimes, however, they may all 
be letters from one character, such as C. S. Lewis' The Screwtape 
Letters and Helen Fielding's Bridget Jones's Diary. Robert Louis 
Stevenson's Treasure Island switches between third and first 
person, as do Charles Dickens's Bleak House and Vladimir 
Nabokov's The Gift.  
Many of William Faulkner's novels take on a series of first-
person viewpoints. E.L. Konigsburg's novellaThe View from 
Saturday uses flashbacks to alternate between third- person and 
first-person perspectives throughout the book, as does Edith 
Wharton's novel Ethan Frome. After the First Death, by Robert 
Cormier, a novel about a fictional school bus hijacking in the late 
1970s, also switches from first- to third-person narrative using 
different characters. The novel The Death of Artemio Cruz, by 
Mexican writer Carlos Fuentes, switches between the three 
persons from one chapter to the next, even though all refer to 
the same protagonist. The novel Dreaming in Cuban, by Cristina 
García alternates between third-person, limited and first-person 
perspectives, depending on the generation of the speaker: the 
grandchildren recount events in first-person viewpoints while 
the parents and grandparent are shown in the third-person, 
limited perspective. 
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THIRD-PERSON VOICES 
 
The third-person narrative voices are narrative-voice techniques 
employed solely under the category of the third-person view. 
 

Third-person, subjective 
The third-person subjective is when the narrator conveys the 
thoughts, feelings, opinions, etc. of one or more characters. If 
there is just one character, it can be termed third-person 
limited, in which the reader is "limited" to the thoughts of some 
particular character (often the protagonist) as in the first-person 
mode, except still giving personal descriptions using "he", "she", 
"it", and "they", but not "I".  
 
This is almost always the main character (e.g., Gabriel in Joyce's 
The Dead, Nathaniel Hawthorne's Young Goodman Brown, or the 
elderly fisherman inHemingway's The Old Man and the Sea). 
George R. R. Martin's A Song of Ice and Fire is an example of a 
series with each chapter presented from the point of view of one 
of the numerous characters.  
Certain third-person omniscient modes are also classifiable as 
"third person, subjective" modes that switch between the 
thoughts, feelings, etc. of all the characters. 
 
This style, in both its limited and omniscient variants, became 
the most popular narrative perspective during the 20th century. 
In contrast to the broad, sweeping perspectives seen in many 
19th-century novels, third-person subjective is sometimes called 
the "over the shoulder" perspective; the narrator only describes 
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events perceived and information known by a character. At its 
narrowest and most subjective scope, the story reads as though 
the viewpoint character were narrating it; dramatically this is 
very similar to the first person, in that it allows in-depth 
revelation of the protagonist's personality, but it uses third-
person grammar. Some writers will shift perspective from one 
viewpoint character to another. 
The focal character, protagonist, antagonist, or some other 
character's thoughts are revealed through the narrator. The 
reader learns the events of the narrative through the 
perceptions of the chosen character. 
 

Third-person, objective 
The third-person objective employs a narrator who tells a story 
without describing any character's thoughts, opinions, or 
feelings; instead, it gives an objective, unbiased point of view. 
Often the narrator is self-dehumanized in order to make the 
narrative more neutral.  
 
This type of narrative mode, outside of fiction, is often employed 
by newspaper articles, biographical documents, and scientific 
journals. This narrative mode can be described as a "fly-on-the-
wall" or "camera lens" approach that can only record the 
observable actions but does not interpret these actions or relay 
what thoughts are going through the minds of the characters. 
Works of fiction that use this style emphasize characters acting 
out their feelings observably. Internal thoughts, if expressed, are 
given voice through an aside or soliloquy. While this approach 
does not allow the author to reveal the unexpressed thoughts 
and feelings of the characters, it does allow the author to reveal 
information that not all or any of the characters may be aware of. 
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A typical example of this so-called camera-eye perspective is Hills 
Like White Elephants by Ernest Hemingway. 
 
The third-person objective is preferred in most pieces that are 
deliberately trying to take a neutral or unbiased view, like in 
many newspaper articles. It is also called the third-person 
dramatic because the narrator, like the audience of a drama, is 
neutral and ineffective toward the progression of the plot—
merely an uninvolved onlooker. It was also used around the mid-
20th century by French novelists writing in the nouveau roman 
tradition. 
 

Third-person, omniscient 
Historically, the third-person omniscient perspective has been 
the most commonly used; it is seen in countless classic novels, 
including works by Jane Austen, Leo Tolstoy, Basanta Subba, and 
George Eliot.  
 
A story in this narrative mode is presented by a narrator with 
an overarching point of view, seeing and knowing everything 
that happens within the world of the story, including what each 
of the characters is thinking and feeling. It sometimes even 
takes a subjective approach.  
 
One advantage of omniscience is that this mode enhances the 
sense of objective reliability (i.e. truthfulness) of the plot. The 
third-person omniscient narrator is the least capable of being 
unreliable—although the omniscient narrator can have its own 
personality, offering judgments and opinions on the behavior of 
the characters. 
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In addition to reinforcing the sense of the narrator as reliable 
(and thus of the story as true), the main advantage of this mode 
is that it is eminently suited to telling huge, sweeping, epic 
stories, and/or complicated stories involving numerous 
characters. The disadvantage of this mode is that it can create 
more distance between the audience and the story, and that—
when used in conjunction with a sweeping, epic "cast-of-
thousands" story—characterization is more limited, which can 
reduce the reader's identification with or attachment to the 
characters. A classic example of both the advantages and 
disadvantages of this mode is J. R. R. Tolkien's The Lord of the 
Rings. 
 
Some writers and literary critics make the distinction between 
the third-person omniscient and the universal omniscient, the 
difference being that in the universal omniscient, the narrator 
reveals information that the characters do not have. Usually, 
the universal omniscient reinforces the idea of the narrator 
being unconnected to the events of the story. 
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FIRST EN SECOND PERSON 

VOICES 
 
Redactie: 
Voor eerste- en tweede persoon kunnen dezelfde vertelstemmen 
worden toegepast. 
 
We spreken dan over first-person objective, subjective en 
omniscient (of alwetend) en second-person objective, subjective 
en omniscient 
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VERTELVORM 
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MONOLOOG 
 
Een monoloog is alleenspraak; een betoog van één persoon die 
aan het woord is (en blijft), vaak zonder dat er toehoorders zijn. 
Monoloog komt van het Grieks, waar μονος (monos) één en 
alleen betekent, en λογος (logos) woord of idee betekent. In het 
theater is het een toneeloptreden van één acteur binnen een 
toneelstuk. Daarvoor wordt vaak de term soliloque gebruikt. 
Op het toneel komt het vaak voor dat een acteur aan het woord 
is zonder dat er andere personen op het toneel zijn. Dit is 
eigenlijk een onnatuurlijke gang van zaken. De acteur spreekt 
zijn gedachten hardop uit. 
Soms zijn er wel andere personen op het toneel, maar die 
worden geacht de spreker niet te horen. Dit wordt vaak 
aangeduid met het woord "terzijde". 
In een speelfilm wordt een dergelijke monoloog meestal 
vermeden. Soms hoort men de stem van de acteur zonder dat 
zijn lippen bewegen. Een andere techniek is dat iemand een brief 
leest, waarbij men de stem van de schrijver van de brief hoort. 
De term 'monoloog' wordt eveneens gebruikt ter aanduiding van 
een 'monodrama', een toneelstuk voor slechts één acteur, zoals 
Samuel Becketts Krapp's Last Tape. 
Wereldberoemd zijn onder meer de monologen van: 
 Hamlet (met het bekende "To be or not to be") 
 Macbeth 
 Prospero 
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DIALOOG 
 
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen. Het is 
een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, 
taal, rede) en διά- (dia, door) of - zoals vaak ten onrechte 
gedacht - δι- (di, twee). In een ruimere betekenis geldt een 
dialoog ook voor een gesprek tussen twee of meer partijen, 
instanties of groepen van personen, zoals de dialoog 
tussenwerkgevers en werknemers, tussen de leraar en zijn klas. 
Dialogen zijn in allerlei vormen van theateropvoeringen de 
kracht die het stuk op gang brengt en houdt. Zelfs in de 
monoloog speelt de dialoog een rol, in die zin dat de 
hoofdrolspeler vaak een denkbeeldige tegenfiguur oproept of 
met zichzelf de dialoog aangaat. 
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LINEAIRE VERHAAL 
 
In een gewoon verhaal volgen de gebeurtenissen elkaar logisch 
op in een rechte lijn. Gebeurtenis B volgt op gebeurtenis A en 
daarop volgt weer gebeurtenis C. In een goed verhaal wordt de 
spanning opgebouwd naar het einde toe om pas dan tot een 
zogenaamde climax te komen. 
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NONLINEAR NARRATIVE 
 
Nonlinear narrative, disjointed narrative or disrupted 
narrative is a narrative technique, sometimes used in literature, 
film, hypertext websites and other narratives, where events are 
portrayed, for example out of chronological order, or in other 
ways where the narrative does not follow the direct causality 
pattern of the events featured, such as parallel distinctive plot 
lines, dream immersions or narrating another story inside the 
main plot-line. It is often used to mimic the structure and recall 
of human memory, but has been applied for other reasons as 
well. 
 
Literature 
Beginning a narrative in medias res (Latin: "into the middle of 
things") began in ancient times as an oral tradition and was 
established as a convention of epic poetry with Homer's Iliad in 
the 8th century BC. The technique of narrating most of the story 
in flashback also dates back to the Indian epic, the Mahabharata, 
around the 5th century BC. Several medieval Arabian Nightstales 
such as "Sinbad the Sailor", "The City of Brass" and "The Three 
Apples" also had nonlinear narratives employing the in medias 
res and flashback techniques. 
From the late 19th century and early 20th century, modernist 
novelists Joseph Conrad, Virginia Woolf, Ford Madox Ford, 
Marcel Proust, and William Faulkner experimented with 
narrative chronology and abandoning linear order. 
Examples of nonlinear novels are:  Emily Brontë's Wuthering 
Heights (1847), James Joyce's Ulysses (1922) and Finnegans 
Wake (1939), Sadeq Hedayat's The Blind Owl (1937), William S. 
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Burroughs'Naked Lunch (1959), Joseph Heller's Catch-22 (1961), 
Muriel Spark's The Prime of Miss Jean Brodie (1961), Kurt 
Vonnegut's Slaughterhouse-Five (1969), Milorad Pavić's 
Dictionary of the Khazars (1988), Irvine Welsh's Trainspotting 
(1993), Carole Maso's Ava: a novel (1993) and Tim O'Brien's 
Going After Cacciato (1979). 
Scott McCloud argues in Understanding Comics that the narration 
of comics is nonlinear because it relies on the reader's choices 
and interactions. 
 
Film 
Defining nonlinear structure in film is, at times, difficult. Films 
may use extensive flashbacks or flashforwards within a linear 
storyline, while nonlinear films often contain linear 
sequences.Orson Welles' Citizen Kane (1941) — influenced 
structurally by The Power and the Glory (1933) — and Akira 
Kurosawa's Rashomon (1950) use a non-chronological flashback 
narrative that is often labeled nonlinear. 
 
Examples 
In the 1990s, Quentin Tarantino influenced a tremendous 
growth in nonlinear films with Reservoir Dogs (1992) and Pulp 
Fiction (1994).  
Other important nonlinear films include Atom Egoyan's Exotica 
(1994), Terrence Malick's The Thin Red Line (1998), Paul 
Thomas Anderson's Magnolia (1999), and Karen and Jill 
Sprecher's Thirteen Conversations About One Thing(2001).  
David Lynch experimented with nonlinear narrative and 
surrealism in Lost Highway (1997), Mulholland Dr. (2001), and 
Inland Empire (2006). 
In the years leading into and the beginning of the 21st century, 
some filmmakers have returned to the use of nonlinear narrative 
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repeatedly, including Steven Soderbergh in Schizopolis(1996), 
Out of Sight (1998), The Limey (1999), Full Frontal (2002), 
Solaris (2002), and Che (2008); and Christopher Nolan in 
Following (1998), Memento (2000), Batman Begins (2005), The 
Prestige (2006), Inception (2010), and The Dark Knight Rises 
(2012).  
Hong Kong auteur Wong Kar-wai explored nonlinear storylines 
in the films Days of Being Wild (1991), Ashes of Time (1994), 
Chungking Express (1994), In the Mood for Love (2000), and 2046 
(2004).  
Charlie Kaufman is also known for his fondness of nonlinear 
story-telling as applied in Adaptation and Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind.  
Takashi Shimizu's Japanese horror series, Ju-on, brought to 
America as The Grudge, is also nonlinear in its storytelling. 
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REVERSE CHRONOLOGY 
 
Reverse chronology is a method of story-telling whereby the 
plot is revealed in reverse order. 
In a story employing this technique, the first scene shown is 
actually the conclusion to the plot. Once that scene ends, the 
penultimate scene is shown, and so on, so that the final scene the 
viewer sees is the first chronologically. 
Many stories employ flashback, showing prior events, but 
whereas the scene order of most conventional films is A-B-C-etc., 
a film in reverse chronology goes Z-Y-X-etc. 
As a hypothetical example, if the fairy tale Jack and the Beanstalk 
was told using reverse chronology, the opening scene would 
depict Jack chopping the beanstalk down and killing the giant. 
The next scene would feature Jack being discovered by the giant 
and climbing down the beanstalk in fear of his life. Later, we 
would see Jack running into the man with the infamous magic 
beans, then, at the end of the film, being sent off by his mother to 
sell the cow. 
 
Purpose 
The unusual nature of this method means it is only used in 
stories of a specific nature. For example, Memento features a 
man with anterograde amnesia, meaning he is unable to form 
new memories. The film parallels the protagonist's perspective 
by unfolding in reverse chronological order, leaving the audience 
as ignorant of the events that occurred prior to each scene 
(which, played in reverse chronological order, will not be 
revealed until later) as the protagonist is. 
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In the film Irréversible, an act of homicidal violence takes place at 
the start of the movie (i.e. it is the final event to take place). 
During the remainder of the film we learn not only that the 
violence is an act of vengeance, but what exactly is being 
avenged. The film was highly controversial for its graphic 
nature; had the scenes been shown in chronological order, this 
violent content would make it a simple, and pointlessly brutal, 
revenge movie. However, as it is, told in reverse, the audience is 
made to consider the exact consequences of each action, and 
there is often 'more than meets the eye'. 
 
In literature 
The epic poem Aeneid, written by Virgil in the 1st century BC, 
uses reverse chronology within scenes. In "The Three Apples", a 
murder mystery in the One Thousand and One Nights, the middle 
part of the story shows a flashback of events leading up to the 
discovery of a dead body at the beginning of the story. The action 
of W. R. Burnett's novel, Goodbye to the Past(1934), moves 
continually from 1929 to 1873. Edward Lewis Wallant uses 
flashbacks in reverse chronology in The Human Season (1960). 
The pessimistic masterpiece Christopher Homm(1965), a novel 
by C. H. Sisson, is also told in reverse chronology. 
Philip K. Dick, in his 1967 novel Counter-Clock World, describes 
a future in which time has started to move in reverse, resulting 
in the dead reviving in their own graves ("old-birth"), living their 
lives in reverse, eventually ending in returning to the womb, and 
splitting into an egg and a sperm during copulation between a 
recipient woman and a man. The novel was expanded from 
Dick's short story Your Appointment Will Be Yesterday, first 
published in the August 1966 edition of Amazing Stories. 
Iain Banks's novel Use of Weapons interweaves two parallel 
stories, one told in standard chronology and one in reverse. 
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Julia Alvarez's novel How the García Girls Lost Their Accents 
opens in 1989 with one of the characters returning to her Native 
Dominican Republic. The story of why the family left and their 
attempts to succeed in New York are told in reverse 
chronological order, with the last events happening in 1956. 
 
Theater 
A number of plays have employed this technique. George S. 
Kaufman and Moss Hart's 1934 play, Merrily We Roll Along, is 
told in reverse order, as is the Harold Pinter play Betrayal 
(1978). Pinter's play was made into a film in 1983. 
 
Film 
In 1927, Jean Epstein's La glace à trois faces (The Three Sided 
Mirror) features a sequence where the events happen in reverse, 
beginning with the protagonist's exit from a room until the 
viewer sees the entrance. The Czech comedy Happy End (1966) 
is a farce which starts with a guillotined man finding his head 
popped back on his shoulders and ends with him as a new-born 
being pushed back into his mother's womb. The technique was 
later employed in Peppermint Candy (2000), by South Korean 
director Lee Chang-dong; in Memento (2000), a mystery directed 
by Christopher Nolan about short term memory loss; and in 
Jean-Luc Godard's short film De l'origine du XXIe siècle pour moi 
(2000). In Irréversible (2002), the technique is used so 
thoroughly that the end credits are not only shown at the 
beginning of the movie, but they roll down the screen, rather 
than upwards as is familiar. The 2004 film 5x2, directed by 
François Ozon, tells the story of a relationship between two 
people in five episodes using reverse chronology. 
Atom Egoyan, influenced by Pinter's plays, tells the story of The 
Sweet Hereafter (1997) in reverse chronology, with the first 
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scene of the film set in 1977 and the last in 1968. In Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind (2004), a main substory is told in 
reverse. 
Coup de Sang, a French film, by Jean Marboeuf—2006—uses 
limited reverse chronology. The film begins with the revelation 
that the main character will commit a murder one week from the 
next scene, although it is not revealed who will be killed or why. 
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CUT-UP 
 
Cut-up is een literaire techniek, geïnitieerd door Brion Gysin en 
ontwikkeld door William S. Burroughs en Alexander Trocchi 
waarbij tekst uit bestaande bronnen wordt verknipt en in een 
nieuwe combinatie wordt samengevoegd. 
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RAAMVERTELLING 
 
Een raamvertelling of kadervertelling (ook wel raamverhaal of 
kaderverhaal) is een narratieve techniek waarbij een bepaald 
verhaal de omlijsting vormt voor een aantal andere verhalen, 
de binnenvertellingen. Raamvertellingen worden vooral 
gebruikt in films en literatuur. 
 
Een raamvertelling start met een vertelling in het heden waarin 
verschillende personages aan het woord komen. Dit gedeelte is 
bedoeld als backstory, waarbij het thema wordt bepaald en de 
personages als vertelinstanties worden geïntroduceerd. Die 
vertellen dan elk hun verhaal dat in het verleden heeft 
plaatsgevonden. Op die manier worden deze verhalen narratief 
samengebonden door een soort "flashbacktechniek". 
In de ingekaderde vertellingen kan dan telkens één verteller aan 
het woord zijn, zoals in de Vertellingen van Duizend-en-één-
nacht, of verschillende vertellers, zoals in de Decamerone 
vanBoccaccio. 
 
Extradiëgetisch niveau 
Een raamvertelling begint met het situeren van de personages 
op een bepaald niveau waarop de vertelling plaatsvindt: het 
extradiëgetisch niveau, waarbij diëgese slaat op de vertelling zelf. 
Een voorbeeld maakt dit duidelijk: in The Canterbury Tales 
komen de pelgrims aan het begin van de vertelling samen in 
herberg the Tabard Inn om een tocht te ondernemen naar het 
graf van de heilige Thomas Becket. Ze besluiten om onderweg 
een wedstrijd verhalen vertellen te houden. In de vertelling 
zitten we nog steeds op het extradiëgetisch niveau, dat eigenlijk 
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niet echt deel uitmaakt van het verhaal. Het schept gewoon de 
situatie, een raamwerk om de verhalen te kunnen vertellen waar 
het echt om gaat. 
 
Intradiëgetisch niveau 
Wanneer de personages hun verhaal vertellen zitten we telkens 
in een verhaal binnen een verhaal, op het intradiëgetisch niveau, 
vaak gewoon afgekort als diëgetisch niveau. In The Canterbury 
Tales is bijvoorbeeld The Miller's Tale een vertelling op 
intradiëgetisch niveau. 
Hypodiëgetisch niveau 
Als nu een van de personages die aan het woord is vertelt dat hij 
iemand tegenkwam met een verhaal, dan wordt het... een 
verhaal in een verhaal in een verhaal. De lezer zit dan in dezelfde 
situatie als iemand die naar een afbeelding van het 'Droste-
meisje' kijkt. Dit derde niveau heeft ook een naam: het 
hypodiëgetisch niveau. Het volgende niveau (een verhaal in een 
verhaal in een verhaal in een verhaal) is dan het hypo-hypo-
diëgetisch niveau en zo kan het nog wel een tijdje verder gaan. 
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MISE EN ABYME 
 
Mise en abyme (soms mise en abîme gespeld) is een methode om 
een literair of visueel werk in een ander werk van dezelfde 
soort weer te geven. Het ene 'beeld' wordt als het ware binnen 
het andere ingebed. Voorbeelden hiervan zijn het bekende 
cacaomeisje van Droste en de raamvertelling" The Canterbury 
Tales". 
 
Narratologie 
In de literaire theorie heeft mise en abyme (letterlijk: "plaatsing 
in de afgrond") betrekking op het raamverhaal: verhalen die in 
verhalen worden geplaatst. Hierbij moet dus onderscheid 
gemaakt worden tussen verschillende vertelniveaus. Deze term 
is, samen met begrippen als vertelinstantie en focalisatie, 
afkomstig van de Franse literatuurwetenschapper Gérard 
Genette. Hij onderscheidde verschillende vertelniveaus en deze 
terminologie wordt gebruikt om uit te leggen hoe een vertelling 
gestructureerd en georganiseerd is. 
Voorbeelden uit literatuur en theater 
Zowel in Symposium als in Phaedo van de Griekse filosoof Plato 
is er een verhaal in een verhaal. 
 
In Mary Shelleys Frankenstein komt op een gegeven moment het 
verhaal van een poolonderzoeker over Victor Frankenstein voor, 
welke dan weer zelf het verhaal vertelt van zijn schepping, 
waarna het monster vertelt hoe het stiekem een gezin begluurt 
dat in een hutje woont. 
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Zowel in Hamlet als in Een midzomernachtsdroom van 
Shakespeare voert een theatergezelschap een voorstelling op: 
een theater in een theater dus. Dit komt ook voor in Het spook 
van de opera. 
 
In de Tweelingentrilogie van Ágota Kristóf hebben de eerste 
(""Het dikke schrift") en het tweede boek ("Het bewijs") 
verborgen vertellers, die in het eerste deel van het derde boek 
("De derde leugen") een ik-verteller blijkt te zijn. Het laatste deel 
is weer een ingebed verhaal. 
 
Voorbeelden uit film en televisie 
Lady in the Lake begint met een anonieme vertelinstantie die de 
kijker Philip Marlowe voorstelt. Marlowe kijkt in de camera en 
zegt dat hij de zaak van The Lady in the Lake zal vertellen. 
In de Japanse film Rashomon (1950) wordt het verhaal -het 
oplossen van de moord op een samoerai- verteld met 
gebruikmaking van een flashback binnen een flashback: wat de 
getuigen vertellen wordt naverteld door een houtsnijder. 
Synecdoche, New York is een film van Charlie Kaufman uit 2008. 
Caden Cotard, een directeur van een onbetekenend theatertje in 
een New Yorkse buitenwijk, wil nog voor hij sterft het absolute 
kunstwerk creëren. Hij trekt met enkele acteurs naar een 
magazijn en geeft hen de opdracht een gewoon leven te leiden in 
een maquette die de stad voorstelt. 
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ANTINOVEL 
 
An antinovel is any experimental work of fiction that avoids the 
familiar conventions of the novel. 
 
The term ("anti-roman" in French) was brought into modern 
literary discourse by the French philosopher and critic Jean-Paul 
Sartre in his introduction to Nathalie Sarraute's 1948 work 
Portrait d’un inconnu (Portrait of a Man Unknown). However the 
term "anti-roman" (anti-novel) had been used by Charles Sorel 
in 1633 to describe the parodic nature of his prose fiction Le 
Berger extravagant. 
 
Characteristics 
The antinovel usually fragments and distorts the experience of 
its characters, presenting events outside of chronological order 
and attempting to disrupt the idea of characters with unified and 
stable personalities. 
Examples of antinovels are: 
 Brian Aldiss: Report on Probability A 
 Giannina Braschi:Yo-Yo Boing! 
 Julio Cortázar: Hopscotch 
 Rayner Heppenstall: Connecting Door (1962) 
 Uwe Johnson: Mutmassungen über Jakob (Speculations about 

Jacob) 
 Vladimir Nabokov: Pale Fire 
 Kenneth Patchen: Sleepers Awake 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Experimental_novel
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Novel
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
http://en.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Sarraute
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sorel,_sieur_de_Souvigny
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Aldiss
http://en.wikipedia.org/wiki/Report_on_Probability_A
http://en.wikipedia.org/wiki/Giannina_Braschi
http://en.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
http://en.wikipedia.org/wiki/Hopscotch_(Julio_Cort%C3%A1zar_novel)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rayner_Heppenstall
http://en.wikipedia.org/wiki/Uwe_Johnson
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov
http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Fire
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Patchen


 

372 

METAFICTIE 
 
Metafictie is een vorm van fictie waarin bewust verwijzingen 
naar het fictie-medium zijn opgenomen. Hiermee wordt, vaak 
op een humoristische wijze, erkend dat de realiteit die in het 
verhaal wordt opgeroepen slechts een illusie is.  
Metafictie is bedoeld om de lezer eraan te blijven herinneren dat 
wat hij/zij leest of ziet slechts fictie is, en om de problematische 
relatie tussen realiteit en fictie consequent bloot te leggen. 
 
Metafictie kan op verschillende manieren worden toegepast, 
bijvoorbeeld zo dat de personages in een verhaal zich bewust 
zijn van het feit dat zij slechts personages zijn in een verzonnen 
realiteit. Zo komt het in de Suske en Wiske-verhalen geregeld 
voor dat een van de personages zich tot de kijker richt, en komen 
de personages regelmatig hun eigen stripalbums tegen. Ook 
kunnen personages verwijzingen maken naar bepaalde 
eigenschappen van fictie, zoals de opschuivende tijdlijn. Zo 
maakt in een strip van Casper en Hobbes Caspers vader de 
opmerking dat Casper zijn hele leven zes jaar oud zal blijven. 
Andere voorbeelden zijn boeken waarin de auteur zelf een van 
de personages is, of boeken/films die zelf over een boek of film 
gaan. 
Metafictie is al vrij oud. Een van de eerste voorbeelden zijn de 
Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer. 
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VERTELTIJD 
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VERLEDEN TIJD 
 
De verleden tijd is een tempus met behulp waarvan wordt 
uitgedrukt dat een handeling of toestand behoort tot een tijdstip 
dat voorafgaat aan het moment van spreken (bij talen met 
eenabsolute tijd) of tot een tijdstip dat aan dat van spreken kan 
voorafgaan, ermee kan samenvallen of er op kan volgen (bij 
talen met een relatieve tijd). 
De verleden tijd wordt verder opgesplitst in twee 
subcategorieën, de onvoltooid verleden tijd en de voltooid 
verleden tijd, waarvan de eerste meer de nadruk legt op het in 
het verleden voortdurende karakter van de genoemde handeling 
of toestand en de tweede meer op het in het verleden afgerond 
zijn hiervan. 
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TEGENWOORDIGE TIJD 
 
De tegenwoordige tijd is in de meeste talen het meest gebruikte 
tempus, met behulp waarvan de volgende vier situaties tot uiting 
kunnen worden gebracht: 
   

Een handeling of toestand die op het moment van spreken 
aan de gang is; 
 
Een handeling of toestand die in de (zeer) nabije toekomst 
plaatsvindt; 
 
Een handeling of toestand die in het verleden is begonnen 
en tot op het heden voortduurt; 
 
Een handeling of toestand die is afgerond op het moment 
van spreken. 

    
Naargelang de wijs worden in bijna alle Indo-Europese talen drie 
verschillende tegenwoordige tijden onderscheiden: de 
aantonende wijs, de gebiedende wijs en de aanvoegende wijs. In 
het Nederlands is deze laatste wijs niet meer gangbaar, behalve 
in enkele versteende uitdrukkingen. 
 
In de meeste Indo-Europese talen - waaronder het Nederlands - 
wordt de tegenwoordige tijd verder onderverdeeld in de 
onvoltooid tegenwoordige tijd (voor de eerste drie situaties) en 
devoltooid tegenwoordige tijd (voor de laatste situatie). In het 
Engels is het onderscheid minder scherp dan in het Nederlands; 
hier wordt de voltooid tegenwoordige tijd namelijk ook vaak 
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gebruikt voor situatie 3, waar het Nederlands de onvoltooid 
tegenwoordige tijd gebruikt: Ik woon hier nu vijf jaar - I have 
lived here for five years now. 
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TOEKOMENDE TIJD 
 
De toekomende tijd is een tempus met behulp waarvan in talen 
met een absolute tijd een handeling of toestand wordt 
uitgedrukt die in de toekomst plaatsvindt. Soms spreekt de 
spreker daarbij vanuit het verleden en soms vanuit het heden.  
 
Een enkele keer betreft het een handeling die slechts in de lijn 
der verwachting ligt. De toekomende tijden kennen dan ook 
eigen, verschillende functies die soms een overlap hebben met 
andere tijden. In talen met een relatieve tijd wordt de 
toekomende tijd gebruikt om elke handeling of toestand te 
beschrijven die op een andere handeling volgt, waarbij het niet 
uitmaakt of het genoemde in het verleden, heden dan wel in de 
toekomst ligt. 
 
De toekomende tijd wordt over het algemeen uitgedrukt door 
middel van hulpwerkwoorden. Het werkwoord dat de handeling 
of toestand zelf beschrijft staat dan in de onbepaalde wijs. In 
bepaalde andere (met name isolerende) tale 
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IMPERFECTIEF ASPECT 
 
Imperfectief is een aspect van een werkwoord. Dit aspect dient 
te worden onderscheiden van voltooide aspecten (het perfectief 
aspect en het perfect aspect). Het imperfectief aspect geeft aan 
dat de met het werkwoord aangeduide handeling of toestand 
aan de gang is of bestaat op het moment waarnaar wordt 
verwezen, of bijvoorbeeld een gewoonte is, zonder dat er wordt 
toegespeeld op een eventueel eindtijdstip. Voltooide aspecten 
beschrijven de handeling als een afgesloten geheel. 
 
Slavische talen, onder andere het Servo-Kroatisch, hebben 
aparte imperfectieve werkwoordsvormen. Zo betekent pio sam 
šolju čaja "ik dronk een kopje thee" als in "ik was een kopje thee 
aan het drinken" of "ik was gewend een kopje thee te drinken", 
terwijl de perfectieve variant popio sam šolju čaja betekent dat 
de thee is opgedronken of dat diegene ooit eens een kopje thee 
heeft gedronken. 
 
De Franse imparfait heeft overduidelijk een imperfectieve 
betekenis. Ook het Oudgrieks maakt onderscheid tussen de 
imperfectief en de perfectief, bijvoorbeeld door middel van de 
aoristus.Germaanse talen zoals het Nederlands en Engels kennen 
geen aparte vormen, maar het Engels heeft wel aan de 
imperfectief gelijkwaardige constructies met hulpwerkwoorden 
(used to + werkwoord, to be + ing-vorm). 
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ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD 
 
De onvoltooid verleden tijd is in de taalkunde een tempus met 
behulp waarvan een handeling of toestand wordt uitgedrukt. 
Meestal gaat het hierbij om handelingen of toestanden die in het 
verleden liggen. Bij talen met een absolute tijd-systeem 
daarentegen wordt door middel van de verleden tijd iets 
beschreven dat in het heden plaatsvindt.  
 
Bij talen met een relatieve tijd-systeem wordt door middel van 
de verleden tijd iets beschreven dat plaatsvindt vóór iets anders, 
waarbij het er niet toe doet of dit laatste in het verleden, heden 
dan wel de toekomst ligt. 
De onvoltooid verleden tijd wordt in grammatica's vaak het 
preteritum (ook wel geschreven als praeteritum) genoemd. 
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ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 
De onvoltooid tegenwoordige tijd is een vorm van de 
tegenwoordige tijd met behulp waarvan over het algemeen het 
volgende wordt uitgedrukt: 
 
 een handeling die op het moment van spreken bezig is; 
 een toestand; 
 een gebeurtenis die in de (zeer) nabije toekomst plaats zal 

vinden; 
 een handeling die in het verleden is begonnen en tot op 

het moment van spreken voortduurt. 
 
Voor dit laatste gebruikt het Engels de voltooid tegenwoordige 
tijd (present perfect), bijvoorbeeld: 
 
 I've worked in a hospital for 10 years now. 
 I've just read a wonderful novel. 
 
Daarnaast wordt - in met name romans - de onvoltooid 
tegenwoordige tijd soms gebruikt om al dan niet fictieve 
gebeurtenissen die in het (vaak verre) verleden zijn gesitueerd 
te beschrijven. Deze onvoltooid tegenwoordige tijd wordt de 
tegenwoordig verleden tijd genoemd. 
De meeste Indo-Europese talen kennen naast de verschillende 
modi maar één onvoltooid tegenwoordige tijd. Alleen het Engels 
onderscheidt twee gangbare onvoltooid tegenwoordige tijden: 
de present simple, gebruikt om een gewoonte, routine of 
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algemeen bekend objectief feiten weer te geven - I have 
breakfast every morning, The earth revolves around the sun - en 
de present progressive of present continuous, gebruikt om een op 
het moment van spreken zelf plaatshebbende gebeurtenis weer 
te geven: I am doing this right now. In het Nederlands kan deze 
vorm vaak worden vertaald met de constructie "persoonlijk 
voornaamwoord met diens vervoeging van zijn + 'aan het' + 
infinitief": Ik ben (nu) een Wikipedia-artikel over de onvoltooid 
tegenwoordige tijd aan het lezen. 
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VOLTOOID TEGENWOORDIGE 

TIJD 
 
De voltooid tegenwoordige tijd (VTT of perfectum) is een 
tempus die onder andere het perfectieve aspect uitdrukt. In de 
Nederlandse grammatica bestaat de voltooid tegenwoordige tijd 
uit een onderwerp, een hulpwerkwoord in de onvoltooid 
tegenwoordige tijd en een voltooid deelwoord. De voltooid 
tegenwoordige tijd wordt ook wel het perfectum genoemd. 
 
Gebruik 
 duidt een tijdstip in het verleden aan (dus geen duur) 
 duidt op een voltooide handeling 
 legt de nadruk op het resultaat van een handeling 
 
Voorbeelden 
Het heeft gesneeuwd, daardoor is de weg onberijdbaar. 
 
Mevrouw De Backer is overvallen door een tasjesdief. 
 
Jantje heeft zijn kamer dan toch opgeruimd, zoals zijn moeder 
gevraagd had. 
 
Nynke heeft mijn haar geknipt, zoals ik dat haar heb gevraagd. 
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VOLTOOID VERLEDEN TIJD 
De voltooid verleden tijd (VVT of plusquamperfectum) is een 
vorm van de verleden tijd die meestal bestaat uit een 
onderwerp, een hulpwerkwoord in de onvoltooid verleden tijd 
en eenvoltooid deelwoord. 
 
Gebruik 
 duidt een tijdstip in het verleden aan dat een ander feit in 

het verleden voorafgaat 
 duidt een handeling of gebeurtenis aan die op een tijdstip 

in het verleden reeds voltooid was 
 benadrukt de voltooidheid van een handeling, vóór een 

ander feit in het verleden 
 benadrukt het resultaat van een handeling in het verleden 
 duidt op een handeling of gebeurtenis die niet gebeurd is 

(irrealis) 
 
Voorbeelden 
Het had gesneeuwd voor de strooidienst enige actie kon 
ondernemen. 
 
Toen hij 25 jaar was, had Jan 5 jaar gewerkt. 
Mevrouw De Backer was al overvallen toen de politie ter plaatse 
was. 
 
Jantje had zijn kamer toch opgeruimd voor z'n vriendjes 
kwamen spelen. 
 
Had ik als tiener maar beter opgelet in de klas. 
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VOLTOOID TOEKOMENDE TIJD 
De voltooid toekomende tijd (V.Tk.T. of futurum exactum) is 
een tijd in de Nederlandse grammatica, bestaande uit (een 
onderwerp,) een hulpwerkwoord in de onvoltooid toekomende 
tijd en een voltooid deelwoord. 
 
Gebruik 
 duidt een tijdstip in de toekomst aan dat een ander feit in 

de toekomst voorafgaat 
 benadrukt de voltooidheid van een handeling, vóór een 

ander feit in de toekomst 
 benadrukt het resultaat van een handeling in de toekomst 
 
Voorbeelden 
Het zal gesneeuwd hebben voor de strooidienst enige actie kan 
ondernemen. 
 
De dief zal al vertrokken zijn voor de politie ter plaatse zal zijn. 
 
Jantje zal zijn kamer toch opgeruimd hebben voor z'n vriendjes 
aankomen? 
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VERTELSTIJL 
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TIRADE (RETORICA) 
 
Een tirade (van het Italiaanse tirata dat "ruk" betekent) is een 
omslachtige aanklacht of aanmaning, die veelal op theatrale 
wijze wordt gepresenteerd. De 'Toespraak tot de hoofden van 
Lebak' in Multatuli's Max Havelaar is waarschijnlijk de 
beroemdste tirade uit de Nederlandse literatuur. Evengoed kan 
men de slotepiloog van hetzelfde boek tegen de liefdeloze wijze 
waarop de Nederlanders hun kolonialisme bedrijven in 
Indonesië een tirade noemen. 
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STREAM OF CONSCIOUSNESS 
 
Stream of consciousness (Engels voor 'stroom van bewustzijn') 
is een verhaaltechniek die toegepast wordt bij fictie met de 
bedoeling een veelvoud aan indrukken weer te geven die zich 
aan het bewustzijn van een individu spontaan opdringen. De 
term werd in een niet-literaire context geïntroduceerd door de 
Amerikaanse psycholoog William James in The Principles of 
Psychology (1890). 
 
De stream of consciousness-roman maakt gebruik van de 
techniek van de monologue intérieur. Vroege voorbeelden vinden 
we in het het 18e-eeuwse werk Tristram Shandy van Laurence 
Sterne. Aan het einde van de 19e eeuw werd het veelvuldig en 
voor het eerst als bewust procedé toegepast door Knut Hamsun. 
In de 20e eeuw werd het toegepast door diverse, met name 
Engelstalige, schrijvers, onder anderen door Dorothy 
Richardson, Virginia Woolf en James Joyce. Deze laatste auteur 
schreef met Ulysses (1922) het beroemdste voorbeeld van 
schrijven met stream of consciousness. In het boek volgt hij de 
innerlijke toestand van de hoofdpersonages Leopold, Molly 
Bloom en Stephen Dedalus op de voet door de flux van 
gedachten en gevoelens weer te geven. Daardoor wordt de lezer 
de informatie fragmentarisch aangeboden, vaak geaccentueerd 
door het ontbreken van interpunctie. 
 
Techniek 
Met stream of consciousness bootst de schrijver het menselijk 
denken na door weergave van een ononderbroken stroom van 
ideeën, gevoelens, observaties en herinneringen. In tegenstelling 
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tot verhalen met een conventionele plot kan het thema in stream 
of consciousness-verhalen ineens veranderen of het verhaal kan 
plots een andere richting uitgaan. Het volgt als het ware de 
grilligheid van de gedachten en gevoelens van de personages. De 
schrijver richt zich slechts zelden rechtstreeks tot de lezer. In 
plaats daarvan onthult hij het karakter van zijn personages aan 
de lezer door weer te geven wat zich in hun hoofd afspeelt. 
Stream of consciousness-verhalen kunnen in de eerste of derde 
persoon geschreven zijn. Om de illusie van werkelijke gedachten 
te versterken, wordt niet elke gedachte afgewerkt of volledig 
uitgesproken. Vaak worden zinnen onderbroken, of 'springt' het 
personage op een totaal andere gedachte. Ook het weglaten van 
interpunctie en het fragmenteren van de tekst zijn kunstgrepen 
die de schrijver daartoe bewust toepast. 
 
Bekende voorbeelden 
Leutnant Gustl (1901) van Arthur Schnitzler 
A Portrait of the Artist as a Young Man (1914/1916) van James 
Joyce 
Ulysses (1922) van James Joyce 
The Sound and the Fury (1929) van William Faulkner 
The Waves (1931) van Virginia Woolf 
Atonement (2001) van Ian McEwan 
Bekende voorbeelden in de Nederlandstalige literatuur zijn Eva 
(1927) van Carry van Bruggen, Meneer Visser's hellevaart (1936) 
van Simon Vestdijk, De Verwondering (1962) van Hugo Claus en 
Het boek alfa van Ivo Michiels. Ook bij Lodewijk van Deyssels In 
de zwemschool (1891) en Jeugd (1892) vindt men al sporen van 
deze techniek. 
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THEMATIEK 
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LIEFDE 
 
Love is a variety of different feelings, states, and attitudes that 
ranges from interpersonal affection ("I love my mother") to 
pleasure ("I loved that meal"). It can refer to an emotion of a 
strong attraction and personal attachment.[1] It can also be a 
virtue representing human kindness, compassion, and 
affection—"the unselfish loyal and benevolent concern for the 
good of another".[2] It may also describe compassionate and 
affectionate actions towards other humans, one's self or 
animals.[3] 
 
Ancient Greeks identified four forms of love: kinship or 
familiarity (in Greek, storge), friendship (philia), sexual and/or 
romantic desire (eros), and self-emptying or divine love 
(agape).[4][5] Modern authors have distinguished further 
varieties of romantic love.[6]  
 
Non-Western traditions distinguished variants or symbioses of 
these states.[7] This diversity of uses and meanings combined 
with the complexity of the feelings involved makes love 
unusually difficult to consistently define, compared to other 
emotional states. 
 
Love in its various forms acts as a major facilitator of 
interpersonal relationships and, owing to its central 
psychological importance, is one of the most common themes in 
the creative arts.[8] 
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Love may be understood as a function to keep human beings 
together against menaces and to facilitate the continuation of the 
species.[9] 
 

Impersonal love 
A person can be said to love an object, principle, or goal to 
which they are deeply committed and greatly value. For 
example, compassionate outreach and volunteer workers' "love" 
of their cause may sometimes be born not of interpersonal love 
but impersonal love, altruism, and strong spiritual or political 
convictions.[15] People can also "love" material objects, animals, 
or activities if they invest themselves in bonding or otherwise 
identifying with those things. If sexual passion is also involved, 
then this feeling is called paraphilia.[16] 
 

Interpersonal love 
Interpersonal love refers to love between human beings. It is a 
more potent sentiment than a simple liking for another.  
 
Interpersonal love is most closely associated with interpersonal 
relationships.[15] Such love might exist between family 
members, friends, and couples. There are also a number of 
psychological disorders related to love, such as erotomania. 
Unrequited love refers to those feelings of love that are not 

reciprocated. 

 

In Ancient Greek 
Greek distinguishes several different senses in which the word 
"love" is used. For example, Ancient Greek has the words philia, 
eros, agape, storge, and xenia. However, with Greek (as with 
many other languages), it has been historically difficult to 
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separate the meanings of these words totally. At the same time, 
the Ancient Greek text of the Bible has examples of the verb 
agapohaving the same meaning as phileo. 
   

Agape 
Agape (ἀγάπη agápē) means love in modern-day Greek. 
The term s'agapo means I love you in Greek. The word 
agapo is the verb I love. It generally refers to a "pure," 
ideal type of love, rather than the physical attraction 
suggested by eros. However, there are some examples of 
agape used to mean the same as eros. It has also been 
translated as "love of the soul." 
 
Eros 
Eros (ἔρως érōs) (from the Greek deity Eros) is 
passionate love, with sensual desire and longing. The 
Greek word erota means in love. Plato refined his own 
definition. Although eros is initially felt for a person, with 
contemplation it becomes an appreciation of the beauty 
within that person, or even becomes appreciation of 
beauty itself. Eros helps the soul recall knowledge of 
beauty and contributes to an understanding of spiritual 
truth. Lovers and philosophers are all inspired to seek 
truth by eros. Some translations list it as "love of the 
body." 
 
Philia 
Philia (φιλία philía), a dispassionate virtuous love, was 
a concept addressed and developed by Aristotle.[] It 
includes loyalty to friends, family, and community, and 
requires virtue, equality, and familiarity. Philia is 
motivated by practical reasons; one or both of the parties 
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benefit from the relationship. It can also mean "love of the 
mind." 
 
Storge 
Storge (στοργή storgē) is natural affection, like that felt 
by parents for offspring. 
Xenia (ξενία xenía), hospitality, was an extremely 
important practice in Ancient Greece. It was an almost 
ritualized friendship formed between a host and his guest, 
who could previously have been strangers. The host fed 
and provided quarters for the guest, who was expected to 
repay only with gratitude. The importance of this can be 
seen throughout Greek mythology—in particular, Homer's 
Iliad and Odyssey. 

    
 
Ancient Roman (Latin) 
The Latin language has several different verbs corresponding to 
the English word "love."  
 
amō is the basic verb meaning I love, with the infinitive amare 
(“to love”) as it still is in Italian today. The Romans used it both 
in an affectionate sense as well as in a romantic or sexual 
sense. From this verb come amans—a lover, amator, 
"professional lover," often with the accessory notion of 
lechery—and amica, "girlfriend" in the English sense, often being 
applied euphemistically to a prostitute. The corresponding noun 
is amor (the significance of this term for the Romans is well 
illustrated in the fact, that the name of the City, Rome—in Latin: 
Roma—can be viewed as an anagram for amor, which was used 
as the secret name of the City in wide circles in ancient times),[27] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Storge
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenia_(Greek)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
http://en.wikipedia.org/wiki/Homer
http://en.wikipedia.org/wiki/Iliad
http://en.wikipedia.org/wiki/Odyssey
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wiktionary.org/wiki/amo#Latin
http://en.wiktionary.org/wiki/amare#Italian
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Anagram
http://en.wikipedia.org/wiki/Love#cite_note-27


 

395 

which is also used in the plural form to indicate love affairs or 
sexual adventures.  
   

Amicus 
This same root also produces amicus—"friend"—and 
amicitia, "friendship" (often based to mutual advantage, 
and corresponding sometimes more closely to 
"indebtedness" or "influence"). Cicero wrote a treatise 
called On Friendship (de Amicitia), which discusses the 
notion at some length. Ovid wrote a guide to dating called 
Ars Amatoria (The Art of Love), which addresses, in depth, 
everything from extramarital affairs to overprotective 
parents. 
 
Amere 
Latin sometimes uses amāre where English would simply 
say to like. This notion, however, is much more generally 
expressed in Latin by placere or delectāre, which are used 
more colloquially, the latter used frequently in the love 
poetry of Catullus. 
 
Diligere 
Diligere often has the notion "to be affectionate for," "to 
esteem," and rarely if ever is used for romantic love. This 
word would be appropriate to describe the friendship of 
two men. The corresponding noun diligentia, however, 
has the meaning of "diligence" or "carefulness," and has 
little semantic overlap with the verb.  
 
Observare 
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Observare is a synonym for diligere; despite the cognate 
with English, this verb and its corresponding noun, 
observantia, often denote "esteem" or "affection."  
 
Caritas 
Caritas is used in Latin translations of the Christian Bible 
to mean "charitable love"; this meaning, however, is not 
found in Classical pagan Roman literature. As it arises 
from a conflation with a Greek word, there is no 
corresponding verb. 

    
 

Chinese and other Sinic cultures 
Two philosophical underpinnings of love exist in the Chinese 
tradition, one from Confucianism which emphasized actions and 
duty while the other came from Mohism which championed a 
universal love.  
   

Ren 
A core concept to Confucianism is Ren ("benevolent 
love"), which focuses on duty, action and attitude in a 
relationship rather than love itself. In Confucianism, one 
displays benevolent love by performing actions such as 
filial piety from children, kindness from parent, loyalty to 
the king and so forth. 
 
Ai 
The concept of Ai was developed by the Chinese 
philosopher Mozi. Mohism stressed that rather than 
adopting different attitudes towards different people, 
love should be unconditional and offered to everyone 
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without regard to reciprocation, not just to friends, 
family and other Confucian relations. Later in Chinese 
Buddhism, the term Ai was adopted to refer to a 
passionate caring love and was considered a 
fundamental desire. In Buddhism, Ai was seen as capable 
of being either selfish or selfless, the latter being a key 
element towards enlightenment. 
 
aiqing 
In contemporary Chinese, Ai is often used as the 
equivalent of the Western concept of love. Due to the 
influence of Confucian Ren, the phrase ‘Wo ai ni’ (I love 
you) carries with it a very specific sense of responsibility, 
commitment and loyalty. The Chinese are more likely to 
express feelings of affection in a more casual way. 
Consequently, "I like you" (Wo xihuan ni) is a more 
common way of expressing affection in Chinese; it is more 
playful and less serious.[28] This is also true in Japanese 
(suki da). The Chinese are also more likely to say "I love 
you" in English or other foreign languages than they 
would in their mother tongue. 

    

Japanese 
   

Ai 
In Japanese Buddhism, ai  is passionate caring love, and 
a fundamental desire. It can develop towards either 
selfishness or selflessness and enlightenment.  
 
Amae 
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Amae, a Japanese word meaning "indulgent 
dependence," is part of the child-rearing culture of Japan. 
Japanese mothers are expected to hug and indulge their 
children, and children are expected to reward their 
mothers by clinging and serving. Some sociologists have 
suggested that Japanese social interactions in later life are 
modeled on the mother-child amae. 
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LUST 
 
Lust is an emotion or feeling of intense desire in the body. The 
lust can take any form such as the lust for knowledge, the lust 
for sex or the lust for power. It can take such mundane forms as 
the lust for food as distinct from the need for food. Lust is a 
powerful psychological force producing intense wanting for 
an object, or circumstance fulfilling the emotion.[1] 
 
Most religions consider lust to be evil, wrong and a corrupting 
force. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lust#cite_note-1


 

400 

HAAT 
 
Haat is een sterke emotie, die wordt ervaren als een gevoel van 
afstoting tot iets of iemand (het object respectievelijk subject 
dat men haat) met een neiging tot het kwetsen of vernietigen 
van het onderwerp. Voorbeelden zijn mannenhaat (misandrie), 
vrouwenhaat (misogynie) en mensenhaat (misantropie). 
In het dagelijks spraakgebruik wordt het woord "haat" vaak 
gebruikt om afschuw uit te drukken of gebruikt bij het 
mopperen. Het heeft dan een minder zware en minder 
projectieve betekenis. 
 
Volgens de psychologie komt haat voort uit een psychologische 
projectie van de eigen schaduwzijde op het object. Een 
schaduwzijde die bij zichzelf ontkend wordt en daardoor in het 
object ontdekt. Haat vertekent de werkelijkheid. Meestal is dat 
subject dus iemand die juist die eigenschap mist en zuiver is. 
Daarom bestaat er dan een onvermogen om de werkelijkheid te 
zien en een onbewust weten dat men zelf schuld heeft aan dat 
verwijt aan die ander. Dat is dan het begin van haat. 
Volgens Paul Ekman, hoogleraar psychologie van de afdeling 
psychiatrie aan de University of Calfornia Medical School, in zijn 
boek "Emotions revealed" (2004) is haat evenals blijvende wrok 
geen emotie omdat de tijdsduur ervan te lang is. Ook is het 
geen stemming omdat we weten waarom we haten of wrok 
koesteren, hetgeen bij een stemming meestal niet het geval is. 
Ekman ziet wrok als een emotionele attitude [een bewust geloof 
of mening in combinatie met emotionele toon of gevoel en een 
neiging tot handelen] en haat als een emotionele gehechtheid. 
Beide zijn doortrokken van woede, maar zijn zelf geen woede. 
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Haat is volgens Ekman een blijvende, intense antipathie 
gepaard aan afschuw en minachting als gevolg van aangedaan 
leed. Haat is gericht op een persoon, terwijl wrok is verbonden 
aan een speciale grief of reeks van grieven. Haat knaagt en 
neemt de hater zodanig in beslag, dat hij gepreoccupeerd raakt 
met de gehate man of vrouw. Wrok knaagt ook, zit contant in het 
achterhoofd en neemt de geest voortdurend in beslag. Een 
persoon met wrok piekert buitensporig veel over het hem of 
haar aangedane wel of niet vermeende onrecht. Wrok en haat 
kunnen door versterkende omstandigheden escaleren tot 
spontane of doordachte wraakneming. 
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TROUW/LOYALITEIT 
 
Trouw of loyaliteit is een morele verbondenheid, 
vasthoudendheid, of het zich houden aan een verbintenis, 
band, of verplichting. Waar deze verplichting niet wordt 
nageleefd, waar trouw wordt geschonden en ontrouw intreedt, 
kan sprake zijn van verraad. 
Loyaliteit tussen personen onderling is vaak wederzijds, maar 
trouw kan ook zelf opgelegd zijn aan een afwezig idool of aan 
een gedachtegoed. 
 
Sociaal en cultureel begrip 
Aangenomen kan worden, dat trouw aanvankelijk groeide uit 
gevoelens van identificatie met (genetische) verwanten en 
vrienden. Trouw ontstaat op de meest natuurlijke wijze in kleine 
groepen of stammen waar het perspectief van uitgestoten 
worden door de groep gelijk lijkt te staan aan de meest 
drastische, ondenkbare afwijzing ofwel verbanning. 
In een feodale maatschappij, die gecentreerd is rond 
persoonlijke en wederzijdse verplichtingen, kan het moeilijk zijn 
om de exacte mate van onderlinge bescherming en 
broederschap te specificeren. In dit geval kan trouw extreme 
vormen aannemen: hoewel alternatieve (sociale) groepen 
bestaan, schept het gebrek aan sociale mobiliteit een persoonlijk 
gevoel van trouw. 
Bij het ontstaan van landen en staten werd het concept "trouw" 
ingezet om een inhoudelijke én persoonlijke band te smeden met 
het individu (de soeverein of overheid). Daar waar trouw aan 
een concept te abstract wordt, kiezen mensen er vaak voor om 
hun trouw te geven aan een persoon binnen de groep. Ook 
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andere instellingen, zoals godsdiensten, en in modernere tijden 
bedrijven en merken van consumptiegoederen doen een beroep 
op trouw om mensen aan zich te binden. 
In de Karolingische tijd (vanaf 800) ontstond een aristocratie, de 
koning en de adel die een gelofte van trouw zwoer in ruil voor 
bescherming. Naar het Latijnse fides (trouw, vertrouwen) 
noemde men deze verhouding fidelitas. 
Fides Punica is Latijn voor "Punische trouw", een Romeinse 
uitdrukking, waarmee ironisch verwezen werd naar de 
gebroken belofte van de Carthagers na de Eerste Punische 
Oorlog om niet zonder toestemming van Rome een oorlog te 
beginnen, want desondanks veroverde Carthago rond 220 v.Chr. 
het Iberisch Schiereiland. 
Plato zei dat alleen een mens die 'correct' handelt, trouw kan 
zijn, en dat trouw een essentiële deugd is. Hij vond ook trouw 
aan de staat belangrijker dan trouw aan de familie. De 
Amerikaanse filosoof Josiah Royce noemde het zelfs het ultieme 
morele goede, en dat toewijding op zich belangrijker was dan de 
kwaliteit van datgene waar de trouw aan geldt. 
In het recht wordt onderscheid gemaakt tussen goede trouw en 
kwade trouw door het wegen van de intentie van een verdachte 
van een onrechtmatige daad. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Merk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karolingen
http://nl.wikipedia.org/wiki/800
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristocratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_(titel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adel_(klasse)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitdrukking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Punische_Oorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Punische_Oorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carthago
http://nl.wikipedia.org/wiki/220_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Iberisch_Schiereiland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plato_(filosoof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deugd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Familie_(verwanten)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Josiah_Royce
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(eigenschap)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Recht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_trouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Teleologie


 

404 

UITSLUITING 
 
Social rejection occurs when an individual is deliberately 
excluded from a social relationship or social interaction for 
social rather than practical reasons. The topic includes 
interpersonal rejection (or peer rejection), romantic rejection 
and familial estrangement. A person can be rejected on an 
individual basis or by an entire group of people. Furthermore, 
rejection can be either active, by bullying, teasing, or 
ridiculing, or passive, by ignoring a person, or giving the 
"silent treatment." The experience of being rejected is 
subjective for the recipient, and it can be perceived when it is 
not actually present. The word ostracism is often used for the 
process. 
 
Although humans are social beings, some level of rejection is an 
inevitable part of life. Nevertheless, rejection can become a 
problem when it is prolonged or consistent, when the 
relationship is important, or when the individual is highly 
sensitive to rejection. Rejection by an entire group of people can 
have especially negative effects, particularly when it results in 
social isolation.[3] 
The experience of rejection can lead to a number of adverse 
psychological consequences such as loneliness, low self-
esteem,aggression, and depression.[4] It can also lead to feelings 
of insecurity and a heightened sensitivity to future rejection. 

  

Social aspects 
Abraham Maslow and other theorists have suggested that the 
need for love and belongingness is a fundamental human 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_relationship
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_interaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying
http://en.wikipedia.org/wiki/Teasing
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive-aggressive_behaviour
http://en.wikipedia.org/wiki/Subjectivity
http://en.wikipedia.org/wiki/Perception
http://en.wikipedia.org/wiki/Ostracism
http://en.wikipedia.org/wiki/Humans
http://en.wikipedia.org/wiki/Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_(sociology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_isolation
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_rejection#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Loneliness
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-esteem
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-esteem
http://en.wikipedia.org/wiki/Aggression
http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_depression
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_rejection#cite_note-McDougall.2C_P._2001_pp._213-247-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://en.wikipedia.org/wiki/Belongingness


 

405 

motivation.[5] According to Maslow, all humans, even introverts, 
need to be able to give and receive affection to be 
psychologically healthy. 
 
Need 
Psychologists believe that simple contact or social interaction 
with others is not enough to fulfill this need. Instead, people 
have a strong motivational drive to form and maintain caring 
interpersonal relationships. People need both stable 
relationships and satisfying interactions with the people in those 
relationships. If either of these two ingredients is missing, 
people will begin to feel lonely and unhappy.[6] Thus, rejection is 
a significant threat. In fact, the majority of human anxieties 
appear to reflect concerns over social exclusion.[7] 
 
Social identity 
Being a member of a group is also important for social identity, 
which is a key component of the self-concept. Mark Leary of 
Duke University has suggested that the main purpose of self-
esteem is to monitor social relations and detect social rejection. 
In this view, self-esteem is a sociometer which activates negative 
emotions when signs of exclusion appear.[8] 
 
Conformity 
Specifically, fear of rejection leads to conformity to peer 
pressure (sometimes called normative influence), and 
compliance to the demands of others. Our need for affiliation 
and social interaction appears to be particularly strong when we 
are under stress.[] 
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Reasons 
Usually, a person is an outcast because they are unpopular, that 
is, they are generally disliked, or even hated by other people and 
have a low social status because of it. However, sometimes a 
person is an outcast because they are shy or feared by other 
people, and therefore rejected (as other people may try to avoid 
them). In severe cases, a social outcast may become depressed, 
as they may endure much persecution and discrimination from 
other people - a homeless wanderer; vagabond.[15] 
 

Loss of popularity due to sympathy for the 
outcast 
People will often avoid contact or communication with an 
outcast, and sometimes even restrain themselves from going 
near them. Generally, in these extreme cases, any individual who 
has sympathy for an outcast, and tries to befriend or socialize 
with them, may cause themselves to lose popularity, or even 
become an outcast themselves.  
 

Romantic rejection 
In both teenagers and adults, romantic rejection occurs when a 
person refuses the romantic advances of another, 
ignores/avoids or is repulsed by someone who is romantically 
interested in them, or unilaterally ends an existing 
relationship. The state of unrequited love is a common 
experience in youth, but mutual love becomes more typical as 
people get older.[32] 
 
Romantic rejection is a painful, emotional experience that 
appears to trigger a response in the caudate nucleus of the brain, 
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and associated dopamine and cortisol activity.[33] Subjectively, 
rejected individuals experience a range of negative emotions, 
including frustration, intense anger, jealousy, and eventually, 
resignation, despair, and possible long-term depression. 
 
Men are significantly more likely than women to react with rage 
and aggression when rejected. Every year, over a million 
American women are stalked, and the majority are stalked by a 
former boyfriend, husband, or live-in partner. 80% of these 
women are physically attacked by their stalker.[34] Researchers 
in a variety of countries have demonstrated that stalkers are 
more likely to be male, and that male stalkers are more likely to 
become violent.[34] 
 
One reason why romantic rejection is so common in society is a 
tendency called falling upward. People generally desire mates 
that are higher than themselves on such characteristics associal 
status and physical attractiveness (a desire which corresponds 
with the practice of hypergamy), and are usually unattracted to 
and even repulsed by ones who are lower.[32] When someone 
falls in love with a person who has aspirations, qualities, 
achievements, etc., that are higher than their own, that love is 
less likely to be reciprocated, potentially leading to rejection. 
 

Rejection in childhood 
Peer rejection has been measured using sociometry and other 
rating methods. Studies typically show that some children are 
popular, receiving generally high ratings, many children are in 
the middle, with moderate ratings, and a minority of children are 
rejected, showing generally low ratings. One measure of 
rejection asks children to list peers they like and dislike. 
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Rejected children receive few "like" nominations and many 
"dislike" nominations. Children classified as neglected receive 
few nominations of either type.[] 
 
Behavior patterns 
According to Karen Bierman of Pennsylvania State University, 
most children who are rejected by their peers display one or 
more of the following behavior patterns: 
   

Low rates of prosocial behavior, e.g. taking turns, sharing. 
 
High rates of aggressive or disruptive behavior. 
 
High rates of inattentive, immature, or impulsive 
behavior. 
 
High rates of social anxiety. 

    
Bierman states that well-liked children show social savvy and 
know when and how to join play groups. Children who are at 
risk for rejection are more likely to barge in disruptively, or 
hang back without joining at all. Aggressive children who are 
athletic or have good social skills are likely to be accepted by 
peers, and they may become ringleaders in the harassment of 
less skilled children.  
 
Minority children, children with disabilities, or children who 
have unusual characteristics or behavior may face greater risks 
of rejection. Depending on the norms of the peer group, 
sometimes even minor differences among children lead to 
rejection or neglect. Children who are less outgoing or simply 
prefer solitary play are less likely to be rejected than children 
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who are socially inhibited and show signs of insecurity or 
anxiety.[9] 
 
Peer rejection, once established, tends to be stable over time, 
and thus difficult for a child to overcome.[10] Researchers have 
found that active rejection is more stable, more harmful, and 
more likely to persist after a child transfers to another school, 
than simple neglect.[9] One reason for this is that peer groups 
establish reputational biases that act as stereotypes and 
influence subsequent social interaction.[11] Thus, even when 
rejected and popular children show similar behavior and 
accomplishments, popular children are treated much more 
favorably. 
 
Self esteem 
Rejected children are likely to have lower self-esteem, and to 
be at greater risk for internalizing problems like depression.[4] 
Some rejected children display externalizing behavior and 
show aggression rather than depression. The research is largely 
correlational, but there is evidence of reciprocal effects. This 
means that children with problems are more likely to be 
rejected, and this rejection then leads to even greater problems 
for them. Chronic peer rejection may lead to a negative 
developmental cycle that worsens with time.[12] 
 
Bullyism and friends 
Rejected children are more likely to be bullied and to have 
fewer friends than popular children, but these conditions are 
not always present. For example, some popular children do not 
have close friends, whereas some rejected children do. Peer 
rejection is believed to be less damaging for children with at 
least one close friend.[] 
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Rejection and health 
Social rejection has a large impact on a person’s health. 
Baumeister and Leary originally suggested that an unsatisfied 
need to belong would inevitably lead to problems in behavior 
as well as mental and physical health. 
 

Anxiety 
Numerous studies have found that being socially rejected leads 
to an increase in levels of anxiety.[42][43][44][45]  
 
Depression 
Additionally, the level of depression a person feels as well as the 
amount they care about their social relationships is directly 
proportional to the level of rejection they perceive.[45]  
 
Emotional health 
Rejection has an impact on the emotional health and well being 
of a person as well. Overall, experiments show that those who 
have been rejected will suffer from more negative emotions and 
have less positive emotions than those who have been accepted 
or those who were in neutral or control conditions.[46] 
 
Physical health 
In addition to the emotional response to rejection, there is a 
large effect on physical health as well. Having poor relationships 
and being more frequently rejected is predictive of 
mortality.[47]Also, as long as a decade after the marriage ends, 
divorced women have higher rates of illness than their non-
married or currently married counterparts.[48]  
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In the case of a family estrangement, a core part of the mother’s 
identity may be betrayed by the rejection of an adult child.[49] 
The chance for reconciliation, however slight, results in an 
inability to attain closure.[50] The resulting emotional state and 
societal stigma from the estrangement may negatively impact 
psychological and physical health of the parent through end of 
life.[51][52][53] 
 
Immune system 
The immune system tends to take a very impactful hit when a 
person experiences social rejection.[54][55] This can cause severe 
problems for those with diseases such as HIV. One study by Cole, 
Kemeny, and Taylor investigated the differences in the disease 
progression of HIV positive gay men who were sensitive to 
rejection compared to those who were not considered rejection 
sensitive.[55] The study, which took place over nine years, 
indicated significantly faster rate of low T helper cells, therefore 
leading to an earlier AIDS diagnosis. Interestingly, they also 
found that those patients who were more sensitive to rejection 
died from the disease an average of 2 years earlier than their 
non-rejection sensitive counterparts.[55] 
 
Other aspects of health 
Other aspects of health are also affected by rejection. Both 
systolic and diastolic blood pressure increase upon imagining a 
rejection scenario.[56] Those who are socially rejected have an 
increased likelihood of suffering from tuberculosis, as well as 
dying by suicide.[57] Rejection and isolation were found to impact 
levels of pain following an operation[58] as well as other physical 
forms of pain.[44] MacDonald and Leary theorize that rejection 
and exclusion cause physical pain because that pain is a warning 
sign to help us survive. As we developed into social creatures, 
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social interactions and relationships became necessary to our 
survival, and the physical pain systems already exsited within 
our bodies.[59] 

 

Parias 
On the Indian sub continent the word pariah comes from the 
Tamil word parai, literally meaning "to say or tell something". In 
the olden days, paraiyar announced public messages. They 
would draw the attention of people around them by beating 
their animal skin drums and then make public announcements. 
They were mostly drawn from the lowest strata of society or 
caste. Hence the word pariah has become a general word for a 
low caste person. A cognate word exists in Malayalam language 
which is used to say something without any pejorative 
connotation.  
 

Exiles 
To be exiled is to be away from one's home (i.e. city, state or 
country), while either being explicitly refused permission to 
return and/or being threatened with imprisonment or death 
upon return. It can be a form of punishment. Exile can also be a 
self-imposed departure from one's homeland. Self-exile is 
often seen to be in some way a protest by the person that claims 
it, to avoid persecution or legal matters ( tax,criminal allegations, 
or otherwise),through shame or repentance, or perhaps to 
isolate oneself in order to devote time to a particular thing. 
Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights[11] states 
that, "No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or 
exile."[12] 
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Rejection in fiction, film, and art 
Artistic depictions of rejection occur in a variety of art forms. 
One example of rejection in art is Gian Lorenzo Bernini’s 
sculpture of the Greek deity, Apollo. In this work, the mythical 
nymph, Daphne depicts the act of rejection. Apollo had been 
filled with passion for Daphne, but she repeatedly rejected his 
advances. The sculpture portrays the moment when Daphne 
cries out for safety from Apollo and as a result is transformed 
into a laurel tree. Apollo has been defeated and turns away, 
rejected. 
 
One genre of film that most frequently depicts rejection is 
romantic comedies. In the film He's Just Not That Into You the 
main characters deal with the challenges of reading and 
misreading human behavior. This presents a fear of rejection in 
romantic relationships as reflected in this quote by the character 
Mary, “And now you have to go around checking all these 
different portals just to get rejected by seven different 
technologies. It’s exhausting.” [60] 
 
The film Hairspray shares the story of Tracy Turnblad, an 
overweight 15 year old dancer set in the 1960s. Tracy and her 
mother are faced with overcoming society’s expectations 
regarding weight and physical appearances. 
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VERLEDING 
 
Seduction is the process of deliberately enticing a person, to 
lead astray, as from duty, rectitude, or the like; to corrupt, to 
persuade or induce to engage in sexual behaviour. The word 
seduction stems from Latin and means literally "to lead astray". 
As a result, the term may have a positive or negative 
connotation. Famous seducers from history or legend include 
Lilith, Giacomo Casanova and the character Don Juan.  
 
Negative image 
Seduction, seen negatively, involves temptation and enticement, 
often sexual in nature, to lead someone astray into a behavioral 
choice they would not have made if they were not in a state of 
sexual arousal.  
 
Positive image 
Seen positively, seduction is a synonym for the act of charming 
someone — male or female — by an appeal to the senses, often 
with the goal of reducing unfounded fears and leading to their 
"sexual emancipation".[]  
 
Some sides in contemporary academic debate state that the 
morality of seduction depends on the long-term impacts on the 
individuals concerned, rather than the act itself, and may not 
necessarily carry the negative connotations expressed in 
dictionary definitions.[2] 
 
History 
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Seduction is a popular motif in history and fiction, both as a 
warning of the social consequences of engaging in the behaviour 
or becoming its victim, and as a salute to a powerful skill. In the 
Bible, Eve offers the forbidden fruit to Adam. Eve is not explicitly 
depicted as a seductress[3] but some extra-Biblical commentary 
and art[4] promote this viewpoint. Eve herself was verbally 
seduced by the serpent, believed in Christianity to be Satan;  
the Sirens of Greek mythology lured sailors to their death by 
singing them to shipwreck; Cleopatra beguiled both Julius 
Caesarand Marc Antony,  
Dionysus was the Greek God of Seduction and wine, and  
Persian queen Scheherazade saved herself from execution by 
story-telling. Famous male seducers, their names synonymous 
with sexual allure, range from Genji to James Bond. 
 
In biblical times, because unmarried females who lost their 
virginity had also lost much of their value as marriage prospects, 
the Old Testament Book of Exodus specifies that the seducer 
must marry his victim or pay her father to compensate him for 
his loss of the marriage price: "And if a man entice a maid that is 
not betrothed, and lie with her, he shall surely endow her to be 
his wife. If her father utterly refuse to give her unto him, he shall 
pay money according to the dowry of virgins" 
 
Temptation 
Temptation is the desire to perform an action that one may 
enjoy immediately or in the short term but will probably later 
regret for various reasons: legal, social, psychological (including 
feeling guilt), health-related, economic, etc. In the context of 
religion, temptation is the inclination to sin.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Eve
http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_fruit
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam
http://en.wikipedia.org/wiki/Seduction#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Seduction#cite_note-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Satan
http://en.wikipedia.org/wiki/Siren_(mythology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
http://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra
http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Antony
http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysus
http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Scheherazade
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_Genji
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bond
http://en.wikipedia.org/wiki/Virginity
http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Exodus
http://en.wikipedia.org/wiki/Regret_(emotion)
http://en.wikipedia.org/wiki/Guilt_(emotion)
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion
http://en.wikipedia.org/wiki/Sin


 

416 

Temptation also describes the coaxing or inducing a person into 
committing such an act, by manipulation or otherwise of 
curiosity, desire or fear of loss. 
 
More informally, temptation may be used to mean "the state of 
being attracted and enticed" without anything to do with moral, 
ethical, or ideological valuation; for example, one may say that a 
piece of food looks "tempting" even though eating it would result 
in no negative consequences. 
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VERGEVING  
 
Vergeving is volgens de algemene opvatting het iemand niet 
meer kwalijk nemen van een ernstige daad. Deze daad 
overtreft het gewone en is iets waarvoor sorry zeggen niet 
afdoende is. Vergeven wordt (doorgaans) gedaan door diegene 
die geestelijke of materiële schade heeft geleden. Dit 
slachtoffer van die onterechte daad rekent deze daad dan niet 
meer toe aan de dader en verlangt dan ook geen 
genoegdoening meer hiervoor.[1] Zowel diegene die vergeeft als 
diegene die vergeving ontvangt ervaren doorgaans een gevoel 
van bevrijding omdat de daad en een schuld(-gevoel) door de 
vergeving minder dominant worden in het leven. Er heeft een 
afronding of afsluiting plaatsgevonden.[2] 
 
Binnen de filosofie kent het begrip vergeving echter diverse en 
soms tegenstrijdige interpretaties. Centraal staan hier vragen 
naar de zin, het doel van en de voorwaarden aan vergeving. Ook 
over de kwestie of de mens zelf, of alleen God kan vergeven, is 
verschillend gedacht. Hiernaast spelen de begrippen herinneren 
en vergeten een belangrijke rol in deze filosofische discussie, die 
rond de Middeleeuwen pas echt goed op gang kwam. In veel 
godsdiensten zoals het christendom ,islam, jodendom, 
boeddhisme, etc. is vergeving een belangrijk thema. Die 
religieuze context is tot op heden zeer bepalend voor de 
invulling en gedachten over vergeving. 
Vergeving hiernaast speelt tegenwoordig een belangrijke rol in 
het herstelrecht.[3] 
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De geschiedenis van vergeving 
 
Antieke oudheid 
Bij Aristoteles is iets vergeeflijk als je iets uit onwetendheid 
hebt gedaan. Epicurus zegt dat je door het vergeven bevrijd 
wordt van een last. De Stoa stelt dat de wijze niet 
vergevingsgezind is. Men moet zich namelijk neerleggen bij zijn 
lot.[4] 
 
Middeleeuwen 
Onder invloed van de institutionalisering van de kerk en het 
dominante bijbelse spraakgebruik, ligt de focus van het begrip 
‘vergeving’ in de middeleeuwen vooral op bijbelse accenten. (Zie 
ook vergeving (christendom)) Volgens Thomas van Aquino is 
vergeving bij uitstek een handeling van God. Mensen kunnen op 
eigen kracht geen zonden vergeven. Al het kwaad is uiteindelijk 
een verstoring van de goede orde zoals die door God geschapen. 
Elke zonde is dan in principe een zonde tegen God. God is dus de 
enige die vergeving kan schenken.[5] 
 

Moderne tijd 
 
Joseph Butler 
Joseph Butler beschrijft vergeving als een proces van het 
overwinnen van directe, persoonlijke haatdragendheid jegens 
iemand die jou iets heeft aangedaan. Dit kan door een 
onpersoonlijk perspectief in te nemen, waardoor het falen van 
beide partijen zichtbaar wordt. 
 
G.W.F. Hegel 
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Passend in zijn filosofisch systeem beschrijft Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel vergeving als een synthese van tegenstellingen. 
Hij doet dit vanuit drie aspecten van vergeving: het logische 
aspect, het historische aspect en het interpersoonlijke aspect. 
Logisch is vergeving verbonden aan de tegenstellingen in de 
relatie tussen enerzijds universele wet van de gemeenschap en 
anderzijds de individuele handeling. Tussen beide polen kan 
conflict bestaan. Zo kan individueel gedrag de wet ondermijnen 
en sluit de wet niet altijd goed aan bij specifieke situaties. 
Vergeving maakt een relatie tussen beide polen mogelijk. In deze 
dialectiek van vergeving manifesteert zich Geest, namelijk een 
wederzijds begrip van het universele (in wetten en gewoonten) 
en het individuele (in exclusieve, persoonlijke handelingen). 
Historisch maakt vergeving betekenisvol sociaal leven mogelijk 
in de verzoening van individuele handelingen. Door vergeving 
worden verschillende en conflicterende handelingen namelijk 
geïntegreerd in een coherente geschiedenis. Interpersoonlijk 
verklaart vergeving hoe individuen tot wederzijds begrip komen. 
Juist doordat zij vanuit verschillende en beperkte perspectieven 
communiceren en daardoor via overtredingen (these) 
wraakgevoelens bij elkaar oproepen (antithese). Vergeving is de 
synthese die hierop volgt. 

 

Immanuel Kant 
Volgens Immanuel Kant moet onrecht vergolden worden en 
ondermijnt vergeving de rechtsgang. Hij plaatst vergelding 
binnen het raamwerk van de morele wet met het argument dat 
het verlangen naar vergelding voortkomt uit de perceptie dat 
iemands rechten zijn geschonden door de dader en dat die 
rechten ons toebehoren krachtens onze rationele natuur. Als 
consequentie hiervan behoren we de dader te straffen.  
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Kant beschouwt vergeving als letterlijk onmogelijk: want als een 
delict eenmaal gepleegd is kan het niet ongedaan gemaakt 
worden, zelfs niet door God. De morele wet en dus de straffen 
die de dader op zijn hals haalt, delen de noodzakelijkheid en de 
eeuwigheid van de goddelijke natuur, daar kunnen onze 
voorspraken en gebeden voor vergeving geen verandering in 
aanbrengen. Kants zienswijze biedt geen hoop voor degenen die 
proberen te ontsnappen aan bestraffing door zich te beroepen 
op Gods genade.[11] We zullen onze verdiende loon krijgen met of 
zonder onze gebeden. Onze enige hoop ligt in onze positieve 
pogingen om onze zonden weer goed te maken en in ons besluit 
om in de toekomst juist te handelen. 

 

Hedendaagse filosofie 
 
Hannah Arendt 
Volgens Hannah Arendt is vergeving samen met beloven één van 
de twee eminente menselijke krachten welke cruciaal is voor 
menselijke vrijheid doordat vergeving de mens in staat stelt om 
het verleden los te kunnen laten. Vergeving betekent vrijheid 
doordat het de mens als actor letterlijk in staat stelt opnieuw te 
beginnen.[13] 

 
Jacques Derrida 
Volgens Jacques Derrida is zuivere vergeving onmogelijk. 
Zuivere vergeving zou inhouden de ´schuldige als schuldig´ te 
vergeven waardoor vergeving de schuld opnieuw bevestigt en 
daarmee faalt om werkelijk te vergeven. Wat overblijft van 
vergeving is dan de gedachte van de mogelijkheid van het 
onmogelijke.[14] Zo is het geconditioneerde vergeving die 
betekenis krijgt door een verwijzing naar zuivere vergeving.[15] 
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Paul Ricoeur 
Paul Ricœur legt een grote nadruk op herinneren als een 
oorspronkelijk kenmerk van de mens, oorspronkelijker dan de 
mens als historisch wezen.[16] De begrippen herinneren en 
vergeten komen samen in Ricoeurs vergevingsbegrip. 
Herinneren en vergeten hebben meer te maken met emotie dan 
met feitelijkheid, wat de mens in staat stelt om door middel van 
het historische bewustzijn (het herinneren) bewust bepaalde 
zaken te vergeten om zo te kunnen vergeven.[17] Ricoeur 
benadrukt dus de generositeit van de mens die haar of hem in 
staat stelt te vergeven. 

 
Trudy Govier 
Trudy Govier ziet vergeving als mogelijkheid om ressentiment, 
pijn en woede te overkomen om vervolgens tot verzoening en 
vreedzaam samenleven te komen.[18] Volgens Govier is 
publieke, bilaterale (tussen twee personen) en unilaterale (in het 
zelf) vergeving mogelijk.[19] Govier bepleit de mogelijkheid van 
publieke vergeving aangezien een groep zich kan manifesteren 
als moral agent doordat zij bepaalde houdingen en gevoelens 
kan aannemen.[20] Unilaterale vergeving is mogelijk doordat 
vergeving draait om het overkomen van negatieve gevoelens en 
houdingen en de dader hier niet per definitie een rol in kan en 
hoeft te spelen. Govier beschouwt vergeving als morele 
wereldlijke noodzaak voor respect voor en tussen mensen.[18] 

 
Margaret Holmgren 
Margaret Holmgren stelt in haar theorie over vergeving dat 
onvoorwaardelijke vergeving mogelijk is doordat zij het wezen 
van vergeving in het verwerkingsproces van het slachtoffer bij 
wie iets is aangedaan plaatst. Als dit verwerkingsproces 
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succesvol wordt doorlopen kan het slachtoffer, ondanks het wel 
of niet tonen van berouw van de dader, vergeven.[21] Op deze 
wijze is ook unilaterale vergeving mogelijk en is vergeving niet 
afhankelijk van externe omstandigheden.[22] 

 
Charles Griswold 
Charles Griswold hanteert een voorwaardelijke en door 
normen bepaalde opvatting van vergeving. Voorwaardelijk 
betekent bij hem dat de dader aan bepaalde voorwaarden moet 
voldoen om vergeving te ‘verdienen’. Als het slachtoffer de dader 
vergeeft, terwijl niet aan die voorwaarden is voldaan, dan is dit 
geen eigenlijke vergeving, maar slechts het excuseren van de 
dader.  
De dader moet aan zes voorwaarden voldoen om te kunnen 
spreken van een ideaal geval van echt berouw: de dader moet 
zich verantwoordelijk tonen voor zijn daad, deze verwerpen, 
laten zien dat hij spijt heeft, zich verplichten een persoon te 
worden die zo’n daad niet meer begaat, zich kunnen 
verplaatsen in het slachtoffer en er rekenschap van geven hoe 
hij tot zijn daad gekomen is.  
De eis aan het slachtoffer is dat duidelijk moet zijn dat zijn claim 
de dader te vergeven, oprecht is. Daarnaast moet vergeving bij 
Griswold plaatsvinden binnen een raamwerk van bepaalde 
relevante normen, wat betekent dat vergeving in bepaalde 
omstandigheden ‘gepast’ is en in andere situaties niet. Hij maakt 
de vergelijking met het uitwisselen van een geschenk, een 
handeling die ook met normen omkleed is en normaal gesproken 
wordt gekenmerkt door wederzijdse verwachtingen.[23] 

 
Jeffrie Murphy 
Jeffrie Murphy volgt Butler (1846) in diens opvatting dat 
vergeven het loslaten van ressentiment betekent. Er moet 
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echter wel sprake zijn van een juiste verhouding tussen 
vergeving en ‘het verdiende loon’: aan vergeving moeten 
gerechtvaardigde morele overwegingen ten grondslag liggen, 
waaronder de vraag of de dader het verdient vergeven te 
worden. Verdienen om vergeven te worden hangt weer af van de 
mate waarin het aangedane kwaad geheel of gedeeltelijk 
excuseerbaar was, of van het tonen van berouw door de dader.  
Murphy definieert vergeving als ‘het op morele gronden 
overwinnen van natuurlijke en wellicht terechte gevoelens van 
wrok tegenover een persoon die hem of haar moreel verwond 
heeft’. Deze definitie gaat verder dan Butler, door de voorwaarde 
dat vergeving door het loslaten van de haatgevoelens moet 
plaatsvinden om morele redenen, en dat het gedrag dat 
aanleiding voor de vergeving is, begrepen kan worden als de 
actie van een moreel handelend persoon die daarop 
aangesproken kan worden. Murphy’s nadruk op het overwinnen 
van ressentiment op morele gronden helpt om echte vergeving 
te onderscheiden van andere vormen van het overwinnen van 
ressentiment, zoals door het vergeten van het aangedane kwaad, 
of door het willens en wetens weg te drukken ervan ter wille van 
de relatie met de dader.[24] 

 
Vladimir Jankélévitch 
Volgens Vladimir Jankélévitch hoort vergeving thuis in het 
ogenblik. Het wordt plotseling ingegeven door het bewustzijn 
van de mens. Vergeving is dus niet iets wat te plannen of te 
berekenen is. Daarnaast is vergeving volgens Jankélévitch een 
act wat de mens tot mens maakt. Jankélévitch stelt dat vergeving 
in Auschwitz is gestorven, omdat dit juist een misdaad tegen de 
menselijkheid is.[25] De Nazi’s kunnen volgens Jankélévitch niet 
vergeven worden, omdat ze nooit om vergeving hebben 
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gevraagd. Vergeving veronderstelt namelijk dat de dader om 
vergeving vraagt.[26] 
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VERVULLING 
 
Geen Wikipedia entry gevonden. 
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VERRAAD 
 
Betrayal is the breaking or violation of a presumptive 
contract, trust, or confidence that produces moral and 
psychological conflict within a relationship amongst 
individuals, between organizations or between individuals and 
organizations. Often betrayal is the act of supporting a rival 
group, or it is a complete break from previously decided upon or 
presumed norms by one party from the others. Someone who 
betrays others is commonly called a traitor or betrayer. Betrayal 
is also a commonly used literary element and is often associated 
with or used as a plot twist. 
 

Definition 
Rodger L. Jackson, author of the article, The Sense and Sensibility 
of Betrayal: Discovering the Meaning of Treachery Through Jane 
Austen, writes that "there has been surprisingly little written 
about what we even mean by the term". In psychology, 
practitioners describe betrayal as the breaking of a social 
contract; however, critics of this approach claim that the term 
social contract does not accurately reflect the conditions and 
motivations for, and effects of, betrayal. Philosophers Judith 
Shklar and Peter Johnson, authors of The Ambiguities of Betrayal 
and Frames of Deceit respectively, contend that while no clear 
definition of betrayal is available, betrayal is more effectively 
understood through literature.[1] 
Inanimate objects that don't perform as intended, especially if 
they harm or cause a result that is opposite of the intended 
effect, are sometimes described as "betraying the user". Such 
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examples include when a firearm backfires or causes its 
intended target to be notified of the shooter.[2] 
 

Theoretical and practical needs 
Jackson explains why a clear definition is needed: 
   

Betrayal is both a "people" problem and a philosopher's 
problem. Philosophers should be able to clarify the concept 
of betrayal, compare and contrast it with other moral 
concepts, and critically assess betrayal situations. At the 
practical level people should be able to make honest sense 
of betrayal and also to temper its consequences: to handle 
it, not be assaulted by it. What we need is a conceptually 
clear account of betrayal that differentiates between 
genuine and merely perceived betrayal, and which also 
provides systematic guidance for the assessment of alleged 
betrayal in real life. 

    
Ben-Yehuda's 2001 work ("Betrayals and Treason Violations of 
Trust and Loyalty" Westview Press) framed all forms of 
betrayals and treason under a unifying analytical framework 
using loyalty, trust and moral boundaries as explanatory tools. 
 

Signature and consequences 
An act of betrayal creates a signature constellation, in both its 
victims and its perpetrators, of negative behaviours, thoughts, 
and feelings. The interactions are complex. The victims exhibit 
anger and confusion, and demand atonement from the 
perpetrator; who in turn may experience guilt or shame, and 
exhibit remorse. If, after the perpetrator has exhibited remorse 
or apologized, the victim continues to express anger, this may in 
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turn cause the perpetrator to become defensive, and angry in 
turn. Acceptance of betrayal can be exhibited if victims forego 
the demands of atonement and retribution; but is only 
demonstrated if the victims do not continue to demand 
apologies, repeatedly remind the perpetrator or perpetrators of 
the original act, or ceaselessly review the incident over and over 
again.[3] 
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VERVELING 
 
Verveling is een onaangenaam gevoel van lusteloosheid, van 
desinteresse, van hangerigheid, grenzend aan ergernis. 
Verveling treedt op als alle dingen die leuk en interessant zijn 
om te doen niet kunnen of niet mogen, en men toch geen zin 
heeft om niets te doen. Verveling kan het gevolg zijn van een 
gebrek aan prikkels, of van prikkels die als saai, eentonig of 
repetitief ervaren worden. 
 
"Verveling is het verlangen naar verlangens", schrijft Tolstoi 
ergens in Anna Karenina. Daarmee duidt hij de eerste soort van 
verveling aan: een futloze landerigheid, het nergens zin in 
hebben, een gebrek aan energie dat vaak resulteert in gapen en 
slaperigheid. De tweede soort van verveling is meer een 
verlangen naar prikkels, naar sensaties: een gefrustreerde 
radeloosheid, het niet weten wat te doen, een ongedurigheid die 
kan resulteren in baldadigheid of zelfs vandalisme. Dit laatste 
niet alleen bij degenen die verveeld raken, maar ook bij degenen 
die daarvan de oorzaak zouden zijn. François de La 
Rochefoucauld (1613–1680) schreef in zijn Maximes: Meestal 
vergeven we hen die ons vervelen, maar nooit hen die wij vervelen. 
Verveling treedt vaak op tijdens het wachten. Tijdens het 
vervelen zoeken mensen naar prikkels die interessanter zijn dan 
waarmee ze bezig zijn. 
 

Bore out 
Een bore-out is een vervelingsziekte. Een bore-out wordt 
veroorzaakt door routinematig werk, of werk onder het niveau 
van de medewerker. De symptomen zouden vergelijkbaar zijn 
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met die van een burn-out: vermoeidheid en depressiviteit. 
Volgens op Amerikaanse data gebaseerd onderzoek van 
Zwitserse organisatieadviseurs Peter Werder en Philippe 
Rothlin loopt zo'n 15% van de werknemers met bore-
outverschijnselen rond. 
"Bore-out" is een term voor een verschijnsel dat al vele jaren 
bestaat, namelijk onderbelasting: werknemers hebben te weinig 
te doen (kwantitatieve onderbelasting) dan wel te weinig 
uitdagende werkzaamheden (kwalitatieve onderbelasting). Een 
bore-out kan ontstaan doordat een werknemer door met de 
jaren toegenomen ervaring en kennis "uit zijn baan groeit". De 
ernst van een bore-out is moeilijk vast te stellen: bore-out is 
geen klinische diagnose volgens de ICD-10 classificatie en dus 
ook geen reden om thuis te blijven. Evenmin is er sprake van een 
behandeling. De beste oplossing voor een bore-out is 
vermoedelijk ofwel het huidige werk interessanter te maken 
(door bijvoorbeeld aanvullende cursussen te volgen), ofwel een 
andere, meer uitdagende baan te zoeken. 
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VERSLAVING 
 
Verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of 
mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk is, zodanig dat 
hij/zij deze gewoonte of stof niet, of heel moeilijk los kan laten. 
Het gedrag van de persoon is voornamelijk gericht op het 
verkrijgen en innemen van het middel, of het handelen naar de 
gewoonte, ten koste van de meeste andere activiteiten. Als het 
lichaam deze stof of gewoonte dan moet loslaten kunnen er 
ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon. 
 

Gewoonteverslaving 
Een gewoonteverslaving is een verslaving aan een handeling die 
voor een persoon van belang is om zich goed te voelen of een 
kick te krijgen. Enkele voorbeelden van een verslaving aan een 
handeling of gewoonte: 
 Gokverslaving 
 Chatverslaving 
 Internetverslaving 
 Gameverslaving 
 Seksverslaving 
 Workaholisme 
 

Middelenverslaving 
Een middelenverslaving is een verslaving die in stand gehouden 
wordt door het gebruik van een middel of substantie, die op 
zichzelf verslavend is doordat het een directe werking in 
dehersenen heeft. Dit noemt men een psychoactief middel of 
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drug. Er bestaan grof gezien 3 verschillende categorieën 
psychoactieve middelen, namelijk: 
   

De stimulerende middelen als amfetamine, cocaïne en 
nicotine 

 
De verdovende middelen, bijvoorbeeld alcohol en opium 

 
Verder bestaan er nog bewustzijnsveranderende of in de 
volksmond geestverruimende middelen, bijvoorbeeld THC 
(de werkzame stof in marihuana) of LSD. 

   
De meest verspreide verslavingen zijn die aan alcohol en 
sigaretten: andere zeer verslavende middelen zijn heroïne, 
cocaïne, GHB en amfetamine. 
 
Een verslaving die vaak onopgemerkt blijft is verslaving aan 
medicatie zoals benzodiazepinen, de zogenaamde angstdempers 
en slaapmiddelen als diazepam, oxazepam en alprazolam. 
Stilzwijgend worden vaak jarenlang herhalingsrecepten 
opgehaald totdat de arts ingrijpt of de patiënt niet meer genoeg 
heeft aan zijn dosis en meer van de huisarts probeert te krijgen 
of andere wegen gaat zoeken om de verslaving in stand te 
houden. 
 

Geestelijk of lichamelijk verslaafd 
Binnen de verslaving aan een stof wordt er ook gesproken over 
een lichamelijke en geestelijke verslaving. Een lichamelijke 
verslaving houdt in dat het menselijk lichaam gewend is geraakt 
aan de stof die intensief gebruikt wordt, en zich heeft aangepast 
aan die stof. Wordt er in zo'n geval gestaakt met het gebruiken 
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van die stof, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoalskoorts, 
slapeloosheid en braken. Dit noemt men 
onthoudingsverschijnselen. Het steeds meer nodig hebben van 
een verslavende stof om hetzelfde effect te bereiken noemt men 
tolerantie, wat vrijwel altijd voorkomt bij een verslaving. 
Geestelijke verslaving betekent dat iemand een stof denkt nodig 
te hebben of denkt lekker te vinden en niet meer zonder kan. 
Deze vorm van verslaving is persoonsgebonden, omdat 
verschillende mensen verschillende dingen 'lekker' vinden. Bij 
geestelijke verslaving kan iemand zodanig naar een stof 
verlangen dat alle gedachten draaien om het gebruiken en 
verkrijgen van die stof. De mentale verslaving kan de chemische 
balans binnen de hersenen verstoren en daardoor ook een 
daadwerkelijke lichamelijke invloed hebben. 
 

Problematiek 
Verslaving wordt in de hulpverlening vaak aangeduid met 
'problematisch middelengebruik'. Dat duidt erop dat er ook 
middelengebruik is dat minder of helemaal geen problemen 
veroorzaakt. 
De meerderheid van de bevolking gebruikt 'roeswekkende 
middelen', waaronder drugs, zonder zichzelf of anderen schade 
te berokkenen. Zo is sociaal drinken, gematigd en 
verantwoordealcoholconsumptie, ingeburgerd. Voor illegale 
middelen is, met uitzondering van cannabis, maatschappelijk 
aanvaard en geïntegreerd gebruik veeleer minimaal (en dus 
marginaal). 
Bij een minderheid van de bevolking is middelengebruik een 
probleem bij het uitvoeren van dagelijkse taken en het leiden 
van wat de meerderheid van de bevolking een 'normaal' leven 
noemt.[bron?] 
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De impact van het problematisch gebruik van deze minderheid 
op onze samenleving is groot. Het gaat niet alleen om de 
gebruiker van drugs die zelf fysieke schade ondervindt. 
Middelenmisbruik leidt onder meer tot verhoogde kosten in de 
ziektekostenverzekering, tot veiligheidsproblemen en tot (intra-
familiaal) geweld. Wel moet voor de volledigheid vermeld 
worden dat het algemeen heersende "zwart/wit"-beeld dat 
bestaat over middelengebruik en -gebruikers ten opzichte van 
mensen die enkel alcohol (specifiek) consumeren niet geheel 
terecht is.[1]Statistisch is het een gegeven dat per jaar een groter 
aantal mensen overlijdt aan de gevolgen van alcohol, (inclusief 
de hele problematiek daar aan voorafgaand) dan dat van alle 
andere illegale middelen bij elkaar.[2] Hoewel hier niet een 
risico-factor kan worden afgeleid, kan wel worden 
geconstateerd dat het aantal alcoholisten in Nederland 
aanzienlijk groter is. Dit lijkt de theorie dat sociale acceptatie 
zou bijdragen aan de situatie, onderuit te halen. (Een argument 
dat veel gehoord wordt onder de coffeeshopbezoekers wanneer 
gevraagd wordt naar de mening omtrent het gedoogbeleid.) Aan 
de andere kant is ook wel door verslavingsdeskundigen 
vastgesteld[bron?] dat een significant percentage van het aantal 
doden door middelen gebruik "per ongeluk" ergo: een 
onbedoeld neveneffect was; wat mede kan worden 
toegeschreven aan beperkte voorlichting en verificatie (test) 
mogelijkheden beschikbaar voor illegale middelen. Een 
opzettelijke overdosis met als doel zelfdoding, slaagt in nog geen 
derde van de gevallen; hoewel de lichamelijke schade soms 
aanzienlijk kan zijn. (zie Toxicologie) Na een periode van 
ontwenning, bijvoorbeeld bij een heroïneverslaafde die 
opgenomen is geweest in een kliniek, is de tolerantie voor het 
verslavende middel een stuk lager geworden. Als men weer 
clean is en weer gaat gebruiken, kan een verkeerde inschatting 
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van de benodigde dosis heroïne, dodelijk zijn. Zwaar verslaafden 
gebruiken doseringen die voor een niet verslaafde zo hoog zijn, 
dat ze dodelijk of zeer schadelijk kunnen zijn. Hoewel er veel 
doden vallen ten gevolge van alcoholgebruik, overlijden er 
jaarlijks nog veel meer mensen aan de gevolgen van roken. 
Roken is de wijdst verspreide en meest dodelijke verslaving.[3][4] 
 
DSM-IV-criteria 
In de DSM-IV-TR staan de middelen-gerelateerde stoornissen 
beschreven op As I, Klinische stoornissen. Diagnostische criteria 
voor drugsmisbruik en afhankelijkheid (DSM-IV-TR):  
Middelenmisbruik: 
   

Misbruikpatroon van het middelgebruik leidt tot klinisch 
significante beperkingen of distress wat zich laat zien 
door één of meer van de volgende karakteristieken binnen 
een periode van 12 maanden: 

   
Terugkerend middelmisbruik wat resulteert in het 
niet kunnen voldoen aan grote eisen van het werk, 
op school of thuis. 
 
Terugkerend middelenmisbruik in situaties waarin 
het fysiek gevaarlijk is 
 
Terugkerend middelenmisbruik-gerelateerde legale 
problemen 
 
Doorgaan met het middelenmisbruik desondanks 
terugkerende sociale of interpersoonlijke 
problemen te hebben die veroorzaakt zijn door of 
verergerd zijn door de effecten van het misbruik. 
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Symptomen voldoen niet aan de criteria van 
drugsverslaving voor dit type middel. 

    
 
Middelenverslaving wordt gediagnosticeerd als 3 of meer van de 
volgende symptomen zich tegelijkertijd voordoen binnen 12 
maanden: 
   

Tolerantie treedt op, dat wil zeggen dat er steeds meer 
van het verslavende middel nodig is om het gewenste 
effect te bereiken of dat steeds minder effect optreedt bij 
het gebruik van eenzelfde hoeveelheid van het 
verslavende middel 
 
Er treden ontwenningsverschijnselen op, specifiek voor 
dat middel, of er worden gelijksoortige middelen 
genomen om de ontwenningsverschijnselen het hoofd te 
bieden. 
 
Het middel wordt in steeds grotere hoeveelheden 
genomen, over een langere tijd dan eigenlijk de bedoeling 
was 
 
Er is de drang om te stoppen met het middel, 
verschillende (mislukte) pogingen zijn ondernomen om te 
stoppen, te minderen 
 
Veel tijd wordt gestoken in het verkrijgen van het middel 
en/of het gebruiken van het middel 
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Belangrijke sociale activiteiten, werk en/of 
vrijetijdsbesteding worden opgegeven of verminderd voor 
het middelengebruik 
 
Ook al weet de persoon dat het middel dat wordt 
genomen zorgt voor fysieke of psychologische 
aandoeningen of verslechtering daarvan, hij of zij blijft 
doorgaan met het gebruik ervan. 

    

Oorzaken 
Problematisch middelengebruik wordt in de hulpverlening soms 
evolutief, complex, meervoudig, chronisch en langdurig 
genoemd. Het evolueert, hoewel niet altijd van kwaad naar 
erger. Het is complex omdat er zoveel verschillende invloeden 
op elkaar inwerken. En het is veelal slechts een stukje van een 
grote puzzel (zelden alleen een verslaving). Voorts is het 
chronisch en langdurig, het houdt niet van vandaag op morgen 
op. 
 

Persoonlijke kenmerken 
Een persoon kan door zijn eigenheid op biologisch, 
psychologisch of genetisch vlak een bepaalde gevoeligheid 
hebben ontwikkeld voor (problematisch) middelengebruik. 
Voorbeelden van psychologische factoren zijn een kleinere 
strafgevoeligheid, verhoogde impulsiviteit - in het bijzonder een 
snellere delay discounting of ontwaarding van bekrachtigers met 
de afstand in de tijd, waardoor het denken en reageren op korte 
termijn de overhand krijgt -, verhoogde experiëntiële 
vermijding, verminderde inhibitie. Mensen met een lichte 
verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak meer biologische, 
psychologische en sociale risicofactoren voor problematisch 
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gebruik. Deze groep is dan ook een risicogroep voor verslaving. 
Daarbij wordt de verslavingsbehandeling gecompliceerd door de 
LVB. Voor hulpverleners is het daarom van belang rekening te 
houden met de verstandelijke beperking. [5] 
 

Omgeving 
Middelengebruikers staan bovendien onder invloed van hun 
directe omgeving, hun familie, school, vrienden... Vooral mensen 
met een afhankelijke persoonlijkheid worden sneller beïnvloed 
door hun omgeving. Ook speelt vaak nieuwsgierigheid een grote 
rol. 
 

Structurele factoren 
Ook structurele factoren zoals de woonomgeving, socio-
economische invloeden of de beschikbaarheid van middelen op 
de markt in een bepaalde buurt of in het algemeen kunnen ertoe 
leiden dat iemand sneller overdadig middelen gaat gebruiken. 
Ook terugkerende problematiek met het in stand houden van de 
maatschappelijke functie en zelfstandigheid kan leiden tot 
hernieuwd middelengebruik. Hoewel er minder 
drugsverslaafden dan problematisch alcoholisten zijn, is het toch 
een ernstig en zeer belastend probleem voor de betreffende 
persoon om, op vooral de langere termijn, een goed en als 
"normaal" beschouwd leven op te bouwen zonder contacten, 
gebruikers en dealers. Dit terugkeren van de verslavingssituatie 
noemt menrecidiveren en is meestal gevolg van aanhoudende 
problematiek rond de maatschappelijke rol na een periode van 
verslaving. Er wordt soms, niet altijd onterecht maar toch 
stigmatiserend, gekeken naar drugsgebruikers alsof ze per 
definitie dus ook wel zullen dealen. Dit kan dermate sociale 
ontwrichting doen ontstaan dat de betreffende persoon een 
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compleet andere levensstijl en plek zal moeten zoeken om het 
probleem te bestrijden. Er zijn ook (zeldzame) gevallen bekend 
waarin het staken van (illegaal) middelengebruik eigenlijk niet 
meer gewenst en mogelijk was. (Veertig jaar heroïnegebruik kan 
dodelijk aflopen bij het afkicken.) 
 

Culturele factoren 
De gemedicaliseerde maatschappij, de reclame voor tabak en 
alcohol en de eerder tolerante houding tegenover 
middelengebruik in de werksfeer spelen een rol bij wat men in 
het algemeen verslaving noemt. 
 

Andere factoren 
De afgelopen 3 decennia is steeds meer bekend geworden over 
de neurobiologie en genetische factoren die een rol spelen bij 
verslaving. Dit kan met zich meebrengen dat men zich hierachter 
zou kunnen verschuilen en redeneert: "Ja maar ik heb toch 
afwijkend functionerende hersenen of een genetische aanleg." 
Verslaafden worden hierin ook door medici bevestigd: de 
verslaving wordt soms op medische gronden in stand gehouden, 
bijvoorbeeld doordat men methadon voorgeschreven krijgt. Dit 
soort patronen kan mogelijk doorbroken worden, indien 
verslaving als een keuze ervaren wordt, vergelijkbaar met het 
aansteken van sigaretten of het heffen van een glas drank. Om te 
stoppen is uiteraard een aantal randvoorwaarden van belang. De 
belangrijkste is wellicht een verandering van omgeving, waarbij 
voldoende perspectief geboden wordt en waarin men zich een 
andere levensstijl kan aanmeten, zo nodig ondersteund door 
psychotherapie en/of verblijf in een beschermde woonvorm. 
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VERVAL 
 
Met degeneratie of verval wordt achteruitgang bedoeld, waarbij 
bepaalde eigenschappen verloren gaan. Degeneratie is het 
tegenovergestelde van progressie. Het woord heeft 
verschillende betekenissen, afhankelijk van de context. 
In algemene zin betekent degeneratie de achteruitgang van 
eigenschappen, soms door het niet meer nodig hebben van de 
eigenschappen of door langzaam intredend technisch 
mankement (oxidatie, slijtage etc.) of door biologische oorzaken 
(ziekte, genen etc.). In de techniek moet men denken aan 
gloeilampen/tl-buizen die het uiteindelijk begeven (omdat de 
"gloeibron" uiteindelijk op is), in de biologie gaat het (als de 
duur maar lang genoeg is) over het veranderen van organen, 
uiterlijk en zelfs lichaamsvorm. Onderstaande gaat enkel over de 
medische en de biologische aspecten. 
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WRAAK 
 
Revenge is a harmful action against a person or group in 
response to a grievance, be it real or perceived. It is also called 
payback, retribution, retaliation or vengeance; it may be 
characterized as a form of justice (not to be confused with 
retributive justice), an altruistic action which enforces societal 
or moral justice aside from the legal system. Francis Bacon 
described it as a kind of "wild justice" that "does... offend the law 
[and] putteth the law out of office".[1] 
 

Function in society 
Social psychologist Ian Mckee says the desire for the sustenance 
of power motivates vengeful behavior as a means of impression 
management: "People who are more vengeful tend to be those 
who are motivated by power, by authority and by the desire for 
status. They don't want to lose face."[3][4] 
 

Revenge dynamics 
Some societies encourage the revengeful behavior which is 
called blood feud. These societies usually attribute the honour 
of individuals and groups a central role.  
Thus, while protecting of his reputation an avenger feels as if he 
restores the previous state ofdignity and justice. According to 
Michael Ignatieff, "revenge is a profound moral desire to keep 
faith with the dead, to honour their memory by taking up their 
cause where they left off." [5] Thus, honour may become a 
heritage that passes from generation to generation. Whenever it 
is compromised, the affected family or community members 
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might feel compelled to retaliate against an offender to restore 
the initial "balance of honour" that preceded the perceived 
injury. This cycle of honour might expand by bringing the family 
members and then the entire community of the new victim into 
the brand-new cycle of revenge that may pervade generations.[6] 
   

Vendetta 
Vendettas or "blood feuds" are cycles of provocation and 
retaliation, fuelled by a burning desire for revenge and 
carried out over long periods of time by familial or tribal 
groups; they were an important part of many pre-
industrial societies, especially in the Mediterranean 
region. They still persist in some areas, notably in Albania 
with its tradition of gjakmarrja or 'blood feuds.'[9] During 
the Middle Ages, most would not regard an insult or injury 
as settled until it was avenged, or, at the least, paid for — 
hence, the extensive Anglo-Saxon system of wergild 
(literally, "man-price") payments, which placed a certain 
monetary value upon certain acts of violence in an 
attempt to limit the spiral of revenge by codifying the 
responsibility of a malefactor. 
 
Blood feuds 
Traditions similar to vendetta have existed almost 
everywhere. Blood feuds are still practised in many parts 
of the world, including Kurdish regions ofTurkey and 
Papua New Guinea.[10][11] 
In Japan's feudal past, the Samurai class upheld the 
honour of their family, clan, or lord through the practice of 
revenge killings (katakiuchi). These killings could also 
involve the relatives of an offender. Today, katakiuchi is 
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most often pursued by peaceful means, but revenge 
remains an important part of Japanese culture. 
 
Eye for an eye 
The motto of Scotland is Nemo Me Impune Lacessit, Latin 
for 'Nobody shall provoke/injure me with impunity'. The 
origin of the motto reflects the feudal clan system of 
ancient Scotland, particularly the Highlands. 

    

Punishment 
The goal of some legal systems is limited to "just" revenge — in 
the fashion of the contrapasso punishments awaiting those 
consigned to Dante's Inferno, some have attempted to turn the 
crime against the criminal, in clever and often gruesome ways. 
Modern Western legal systems usually state as their goal the 
reform or re-education of a convicted criminal. Even in these 
systems, however, society is considered the victim of a criminal's 
actions, and the notion of vengeance for such acts is an 
important part of the concept of justice — a criminal "pays his 
debt to society". 
Psychologists have found that the thwarted psychological 
expectation of revenge may lead to issues of victimhood.[] 
 

Revenge in the arts 
Revenge is a popular subject in literature, drama, and other arts. 
Notable examples include the plays Hamlet and Othello by 
William Shakespeare, the novel The Count of Monte Cristo by 
Alexandre Dumas, and the short story "The Cask of Amontillado" 
by Edgar Allan Poe.  
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In Japanese art, revenge is a theme in various woodblock prints 
depicting the Revenge of the Forty-Seven Ronin by many well-
known and influential artists, including Kuniyoshi. The Chinese 
playwright Ji Junxiang used revenge as the central theme his 
theatrical work The Orphan of Zhao;[17] it depicts more 
specifically familial revenge, which is placed in the context of 
Confucian morality and social hierarchal structure.[18] 
 
Some modern societies use tales of revenge to provide catharsis, 
or to condition their members against acting out of desire for 
retribution.[] In many of these works, tragedy is compounded 
when the person seeking revenge realizes he/she has become 
what he/she wished to destroy. However, in others, the 
consummation is depicted as satisfying and cathartic. 
 
Revenge is also a popular theme in video games, with some 
games featuring revenge as the driving force of the plot. In the 
2012 video gameDishonored, players assume the role of Corvo 
Attano, bodyguard to the Empress of Dunwall, Jessamine 
Kaldwin, who is framed for her assassination and imprisoned as 
a result. After escaping prison, each mission requires the player 
to find and neutralize (as killing enemies is entirely optional) 
those involved in the assassination plot. 
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MAATSCHAPPELIJK 
 
Dit overzicht is deels Engels door een gebrek aan vindbare of 
inhoudelijke Nederlandstalige artikelen. 
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OORLOG 
 
War is an organized and often prolonged conflict that is 
carried out by states or non-state actors. It is generally 
characterised by extreme violence, social disruption and 
economic destruction. War should be understood as an actual, 
intentional and widespread armed conflict between political 
communities, and therefore is defined as a form of political 
violence or intervention. The set of techniques used by a group 
to carry out war is known as warfare. An absence of war is 
usually called peace. 
 
While some scholars see warfare as an inescapable and integral 
aspect of human nature, others argue that it is only inevitable 
under certain socio-cultural or ecological circumstances. For 
some the practice of war is not linked to any single type of 
political organization or society. Rather, as discussed by John 
Keegan in his A History of Warfare, war is a universal 
phenomenon whose form and scope is defined by the society 
that wages it. Another argument suggests that since there are 
human societies in which warfare does not exist, humans may 
not be naturally disposed for warfare, which emerges under 
particular circumstances. 
The deadliest war in history, in terms of the cumulative number 
of deaths since its start, is the Second World War, with 60–85 
million deaths. Proportionally speaking, the most destructive 
war in modern history is the War of the Triple Alliance, which 
took the lives of over 60% ofParaguay's population, according to 
Steven Pinker. In 2003, Richard Smalley identified war as the 
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sixth (of ten) biggest problems facing humanity for the next fifty 
years.[1] 
 

Types 
War, to become known as one, must entail some degree of 
confrontation using weapons and other military technology and 
equipment by armed forces employing military tactics 
andoperational art within the broad military strategy subject to 
military logistics. War Studies by military theorists throughout 
military history have sought to identify the philosophy of war, 
and to reduce it to a military science. 
Modern military science considers several factors before a 
national defence policy is created to allow a war to commence: 
the environment in the area(s) of combat operations, the 
posture national forces will adopt on the commencement of a 
war, and the type of warfare troops will be engaged in. 
   

Conventional warfare is an attempt to reduce the 
enemy's capability through open battle. It is a declared 
war between existing states in whichnuclear, biological, or 
chemical weapons are not used or only see limited 
deployment in support of conventional military goals and 
maneuvers. 

 
The opposite of conventional warfare, unconventional 
warfare, is an attempt to achieve military victory through 
acquiescence, capitulation, or clandestine support for one 
side of an existing conflict. 

 
Nuclear warfare is warfare in which nuclear weapons are 
the primary, or a major, method of coercing the 
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capitulation of the other side, as opposed to a supporting 
tactical or strategic role in a conventional conflict. 

 
Civil war is a war where the forces in conflict belong to 
the same nation or political entity and are vying for 
control of or independence from that nation or political 
entity. 
Asymmetric warfare is a conflict between two 
populations of drastically different levels of military 
capability or size. Asymmetric conflicts often result in 
guerrilla tactics being used to overcome the sometimes 
vast gaps in technology and force size. 

 
Intentional air pollution in combat is one of a collection 
of techniques collectively called chemical warfare. Poison 
gas as a chemical weapon was principally used during 
World War I, and resulted in an estimated 1.3 million 
casualties, including 100,000-260,000 civilians. Tens of 
thousands of more civilians and military personnel died 
from chemical weapon effects such as scarring of the 
lungs, skin damage, and cerebral damage in the years after 
the Great War ended.[4] Various treaties have sought to 
ban its further use. Non-lethal chemical weapons, such as 
tear gas and pepper spray, are widely used, sometimes 
with deadly effect. 

    

Behaviour and conduct 
The nature of warfare never changes, only its superficial 
manifestations. Joshua and David,Hector and Achilles would 
recognize the combat that our soldiers and Marines have waged 
in the alleys of Somalia and Iraq. The uniforms evolve, bronze 
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gives way to titanium, arrows may be replaced by laser-guided 
bombs, but the heart of the matter is still killing your enemies 
until any survivors surrender and do your will. 
 
The behaviour of troops in warfare varies considerably, both 
individually and as units or armies. In some circumstances, 
troops may engage in genocide, war rape and ethnic cleansing. 
Commonly, however, the conduct of troops may be limited to 
posturing and sham attacks, leading to highly rule-bound and 
often largely symbolic combat in which casualties are much 
reduced from that which would be expected if soldiers were 
genuinely violent towards the enemy.[6] Situations of deliberate 
dampening of hostilities occurred in World War I by some 
accounts, e.g., a volley of gunfire being exchanged after a 
misplaced mortar hit the British line, after which a German 
soldier shouted an apology to British forces, effectively stopping 
a hostile exchange of gunfire.[7] Other examples of non-
aggression, also from World War I, are detailed in "Good-Bye to 
All That." These include spontaneous ceasefires to rebuild 
defences and retrieve casualties, alongside behaviour such as 
refusing to shoot at enemy during ablutions and the taking of 
great risks (described as 1 in 20) to retrieve enemy wounded 
from the battlefield. The most notable spontaneous ceasefire of 
World War I was the Christmas truce. 
The psychological separation between combatants, and the 
destructive power of modern weaponry, may act to override this 
effect and facilitate participation by combatants in the mass 
slaughter of combatants or civilians, such as in the bombing of 
Dresden in World War II.[] The unusual circumstances of warfare 
can incite apparently normal individuals to commit atrocities.[8] 
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History 
Before the dawn of civilization, war likely consisted of small-
scale raiding. One half of the people found in a Nubian cemetery 
dating to as early as 12,000 years ago had died of violence.[9] 
Since the rise of the state some 5,000 years ago,[10] military 
activity has occurred over much of the globe. The advent of 
gunpowder and the acceleration of technological advances led 
to modern warfare. According to Conway W. Henderson, "One 
source claims that 14,500 wars have taken place between 3500 
BC and the late 20th century, costing 3.5 billion lives, leaving 
only 300 years of peace (Beer 1981: 20)." 
  
In War Before Civilization, Lawrence H. Keeley, a professor at the 
University of Illinois, says that approximately 90–95% of known 
societies throughout history engaged in at least occasional 
warfare,[12] and many fought constantly.[13] 
Keeley explained several styles of primitive combat such as, 
small raids, large raids, and massacres. All of these forms of 
warfare were perpetrated by primitive societies, a finding that 
has been supported by more recent research looking at violence 
in the past.[14] The use of the massacre by pre-state societies can 
be exhibited by the Dogrib tribes of the subarctic in North 
America. The Dogrib tribe eventually destroyed the Yellowknife 
tribe by killing 4 men, 13 women, and 17 children which 
accounted for 20 percent of the population.[9] This was a 
devastating blow from which the Yellowknife tribe never 
recovered. Keeley further explains how small raids are not 
organized due to the lack of leadership and any formal training. 
This causes raids to be short and quick with relatively low 
numerical casualties but may significantly damage a percentage 
of a population. The deficit of resources also can account for a 
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lack of fortifications and defensive structures in primitive 
prestate societies. The protection provided by defensive 
structures could not justify the valuable resources used and 
labor implemented to build it.[9] 
William Rubinstein wrote that "Pre-literate societies, even those 
organised in a relatively advanced way, were renowned for their 
studied cruelty ... 'archaeology yields evidence of prehistoric 
massacres more severe than any recounted in ethnography [ie, 
after the coming of the Europeans]'. AtCrow Creek, South 
Dakota, as noted, archaeologists found a mass grave of 'more 
than 500 men, women, and children who had been slaughtered, 
scalped, and mutilated during an attack on their village a century 
and a half before Columbus's arrival (ca. AD 1325)' ".[15] 
It is problematic however to suggest that people in past societies 
are any more violent than people today. Martin and colleagues in 
their recent book have pulled together some of the foremost 
researchers studying violence in the past to show that though 
there may be events like massacres in the past, like today the use 
and manifestation of warfare varies greatly both within and 
between societies. 
 
In Western Europe, since the late 18th century, more than 150 
conflicts and about 600 battles have taken place.[17] During the 
20th century, war resulted in a dramatic intensification of the 
pace of social changes, and was a crucial catalyst for the 
emergence of the Left as a force to be reckoned with.[18] 
Recent rapid increases in the technologies of war, and therefore 
in its destructiveness (see mutual assured destruction), have 
caused widespread public concern, and have in all probability 
forestalled, and may altogether prevent the outbreak of a 
nuclear World War III. At the end of each of the last two World 
Wars, concerted and popular efforts were made to come to a 
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greater understanding of the underlying dynamics of war and to 
thereby hopefully reduce or even eliminate it all together. These 
efforts materialized in the forms of the League of Nations, and its 
successor, the United Nations. 
Shortly after World War II, as a token of support for this concept, 
most nations joined the United Nations. During this same post-
war period, with the aim of further delegitimizing war as an 
acceptable and logical extension of foreign policy[], most national 
governments also renamed their Ministries or Departments of 
War as their Ministries or Departments of Defense, for example, 
the former US Department of War was renamed as theUS 
Department of Defense. 
In 1947, in view of the rapidly increasingly destructive 
consequences of modern warfare, and with a particular concern 
for the consequences and costs of the newly developed atom 
bomb,Albert Einstein famously stated, "I know not with what 
weapons World War III will be fought, but World War IV will be 
fought with sticks and stones."[19] 
Still since the close of World War II, limited non-nuclear conflicts 
continue, and surprisingly enough, some outspoken celebrities 
and politicians have even advocated for the proclamation of 
another world war[].[20] Mao Zedong urged the socialist camp not 
to fear nuclear war with the United States since, even if "half of 
mankind died, the other half would remain while imperialism 
would be razed to the ground and the whole world would 
become socialist."[21] 
The Human Security Report 2005 documented a significant 
decline in the number and severity of armed conflicts since the 
end of the Cold War in the early 1990s. However, the evidence 
examined in the 2008 edition of the Center for International 
Development and Conflict Management's "Peace and Conflict" 
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study indicated that the overall decline in conflicts had 
stalled.[22] 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/War#cite_note-22


 

454 

VREDE 
 
Peace is an occurrence of harmony characterized by the lack of 
violence, conflict behaviors and the freedom from fear of 
violence. Commonly understood as the absence of hostility and 
retribution, peace also suggests sincere attempts at 
reconciliation, the existence of healthy or newly 
healedinterpersonal or international relationships, prosperity in 
matters of social or economic welfare, the establishment of 
equality, and a working political order that serves the true 
interests of all. 
 

Inner peace 
Inner peace (or peace of mind) refers to a state of being mentally 
and spiritually at peace, with enough knowledge and 
understanding to keep oneself strong in the face of discord or 
stress. Being "at peace" is considered by many to be healthy 
homeostasis and the opposite of being stressed or anxious. 
Peace of mind is generally associated with bliss and happiness. 
Peace of mind, serenity, and calmness are descriptions of a 
disposition free from the effects of stress. In some cultures, inner 
peace is considered a state of consciousness or enlightenment 
that may be cultivated by various forms of training, such as 
prayer, meditation, t'ai chi ch'uan (太极拳, tàijíquán) or yoga, for 

example. Many spiritual practices refer to this peace as an 
experience of knowing oneself. Finding inner peace is often 
associated with traditions such as Buddhism and Hinduism as 
well as the New Age movement. Inner peace is also the first of 
four concepts to living life in the rave culture acronym PLUR. 
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Satyagraha 
Satyagraha (Sanskrit: सत्याग्रह satyāgraha) is a philosophy and 

practice of nonviolent resistance developed by Mohandas 
Karamchand Gandhi (also known as "Mahatma" Gandhi). He 
deployed satyagraha techniques in campaigns for Indian 
independence and also during his earlier struggles in South 
Africa. 
The word satyagraha itself was coined through a public contest 
that Gandhi sponsored through the newspaper he published in 
South Africa, 'Indian Opinion', when he realized that neither the 
common, contemporary Hindu language nor the English 
language contained a word which fully expressed his own 
meanings and intentions when he talked about his nonviolent 
approaches to conflict. According to Gandhi's autobiography, the 
contest winner was Maganlal Gandhi (presumably no relation), 
who submitted the entry 'sadagraha', which Gandhi then 
modified to 'satyagraha'. Etymologically, this Hindic word means 
'truth-firmness', and is commonly translated as 'steadfastness in 
the truth' or 'truth-force'. 
Satyagraha theory also influenced Martin Luther King, Jr. during 
the campaigns he led during the civil rights movement in the 
United States. The theory of satyagraha sees means and ends as 
inseparable. Therefore, it is contradictory to try to use violence 
to obtain peace. As Gandhi wrote: "They say, 'means are, after all, 
means'. I would say, 'means are, after all, everything'. As the 
means so the end..."[4] A contemporary quote sometimes 
attributed to Gandhi, but also to A. J. Muste, sums it up: 'There is 
no way to peace; peace is the way.' 
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Justice and injustice 
Since classical times, it has been noted that peace has sometimes 
been achieved by the victor over the vanquished by the 
imposition of ruthless measures. In his book Agricola the Roman 
historian Tacitus includes eloquent and vicious polemics against 
the rapacity and greed of Rome. One, that Tacitus says is by the 
Caledonian chieftain Calgacus, ends Auferre trucidare rapere 
falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem 
appellant. (To ravage, to slaughter, to usurp under false titles, 
they call empire; and where they make a desert, they call it 
peace. — Oxford Revised Translation). 
More recently, advocates for radical reform in justice systems 
have called for a public policy adoption of non-punitive, non-
violent Restorative Justice methods, and many of those studying 
the success of these methods, including a United Nations 
working group on Restorative Justice, have attempted to re-
define justice in terms related to peace. From the late 2000s on, 
a Theory of Active Peace has been proposed which conceptually 
integrates justice into a larger peace theory. 
 

Movements and activism 
 
Pacifism  
Pacifism is the categorical opposition to any forms of war or 
violence as means of settling disputes or gaining advantage. 
Pacifism covers a spectrum of views ranging from the belief that 
international disputes can and should be peacefully resolved; to 
calls for the abolition of the institutions of the military and war; 
to opposition to any organization of society through 
governmental force (anarchist or libertarian pacifism); to 
rejection of the use of physical violence to obtain political, 
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economic or social goals; to opposition to violence under any 
circumstance, including defense of self and others. 
Pacifism may be based on moral principles (a deontological 
view) or pragmatism (a consequentialist view). Principled 
pacifism holds that violence of any form is an inappropriate 
response to conflict, and is morally wrong. Pragmatic pacifism 
holds that the costs of war and inter-personal violence are so 
substantial that better ways of resolving disputes must be found. 
Pacifists in general reject theories of Just War. 
 

Theories 
Many different theories of "peace" exist in the world of peace 
studies, which involves the study of conflict transformation, 
disarmament, and cessation of violence.[11] The definition of 
"peace" can vary with religion, culture, or subject of study. 
One definition is that peace is a state of balance and 
understanding in yourself and between others, where respect is 
gained by the acceptance of differences, tolerance persists, 
conflicts are resolved through dialog, people's rights are 
respected and their voices are heard, and everyone is at their 
highest point of serenity without social tension.[] 
 

Game theory 
The Peace War Game is a game theory approach to peace and 
conflict studies. An iterated game originally played in academic 
groups and by computer simulation for years to study possible 
strategies of cooperation and aggression.[12] As peace makers 
became richer over time, it became clear that making war had 
greater costs than initially anticipated. The only strategy that 
acquired wealth more rapidly was a "Genghis Khan", a constant 
aggressor making war continually to gain resources. This led to 
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the development of the "provokable nice guy" strategy, a peace-
maker until attacked, improved upon merely to win by 
occasional forgiveness even when attacked. Multiple players 
continue to gain wealth cooperating with each other while 
bleeding the constant aggressor. Such actions led in essence to 
the development of the Hanseatic League for trade and mutual 
defense following centuries of Viking depredation.[13] 
 

Democratic peace theory  
The democratic peace theory holds that democracies will never 
go to war with one another. 
 
Theory of 'active peace' 
Borrowing from the teachings of Norwegian theorist Johan 
Galtung, one of the pioneers of the field of Peace Research, on 
'Positive Peace',[14] and on the writings of Maine Quaker Gray 
Cox, a consortium of theorists, activists, and practitioners in the 
experimental John Woolman College initiative have arrived at a 
theory of "active peace". This theory posits in part that peace is 
part of a triad, which also includes justice and wholeness (or 
well-being), an interpretation consonant with scriptural 
scholarly interpretations of the meaning of the early Hebrew 
word shalom. Furthermore, the consortium have integrated 
Galtung's teaching of the meanings of the terms peacemaking, 
peacekeeping, and peacebuilding, to also fit into a triadic and 
interdependent formulation or structure. Vermont Quaker John 
V. Wilmerding posits five stages of growth applicable to 
individuals, communities, and societies, whereby one transcends 
first the 'surface' awareness that most people have of these 
kinds of issues, emerging successively into acquiescence, 
pacifism, passive resistance, active resistance, and finally into 
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active peace, dedicating themselves to peacemaking, 
peacekeeping, and/or peace building.[15] 
 
Many peaces 
Following Wolfgang Dietrich, Wolfgang Sützl[16] and the 
Innsbruck School of Peace Studies, some peace thinkers have 
abandoned any single and all-encompassing definition of peace. 
Rather, they promote the idea of many peaces. They argue that 
since no singular, correct definition of peace can exist, peace 
should be perceived as a plurality. This post-modern 
understanding of peace(s) was based on the philosophy of Jean 
Francois Lyotard. It served as a fundament for the more recent 
concept of trans-rational peace(s) and elicitive conflict 
transformation. 
 
Trans-rational peaces 
In 2008 Wolfgang Dietrich enlarged his earlier approach of the 
many peaces to the so-called five families of peace 
interpretations: the energetic, moral, modern, post-modern and 
trans-rational approach.[17] Trans-rationality unites the rational 
and mechanistic understanding of modern peace in a relational 
and culture-based manner with spiritual narratives and 
energetic interpretations.[18] The systemic understanding of 
trans-rational peaces advocates a client-centred method of 
conflict transformation, the so-called elicitive approach.[19] 
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REBELLIE 
 
Rebellion, uprising, or insurrection is a refusal of obedience or 
order.[1] It may, therefore, be seen as encompassing a range of 
behaviors aimed at destroying or taking over the position of an 
established authority such as a government, governor, president, 
political leader, financial institution, or person in charge. On the 
one hand the forms of behaviour can include non-violent 
methods such as the (overlapping but not quite identical) 
phenomena of civil disobedience, civil resistance and nonviolent 
resistance. On the other hand it may encompass violent 
campaigns. Those who participate in rebellions, especially if they 
are armed rebellions, are known as "rebels". 
Throughout history, many different groups that opposed their 
governments have been called rebels. Over 450 peasant revolts 
erupted in southwestern France between 1590 and 1715.[2] In 
the United States, the term was used for the Continentals by the 
British in the Revolutionary War, and for the Confederacy by the 
Union in the American Civil War. Most armed rebellions have not 
been against authority in general, but rather have sought to 
establish a new government in their place. For example, the 
Boxer Rebellion sought to implement a stronger government in 
China in place of the weak and divided government of the time. 
The Jacobite Risings (called "Jacobite Rebellions" by the 
government) attempted to restore the deposedStuart kings to 
the thrones of England, Ireland and Scotland, rather than abolish 
the monarchy completely. 
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Types of rebellion 
An armed but limited rebellion is an insurrection,[3] and if the 
established government does not recognize the rebels as 
belligerents then they are insurgents and the revolt is an 
insurgency.[4] In a larger conflict the rebels may be recognised as 
belligerents without their government being recognised by the 
established government, in which case the conflict becomes a 
civil war.[5] 
 
Civil resistance movements have often aimed at, and brought 
about, the fall of a government or head of state, and in these 
cases could be considered a form of rebellion. Examples include 
the People Power Revolution in the Philippines in the 1980s that 
ousted President Marcos; the mass mobilization against 
authoritarian rule in Pinochet's Chile, 1983–88; the various 
movements contributing to the revolutions of 1989 in eastern 
Europe, and to thedissolution of the Soviet Union in 1991; and 
the revolutions in Serbia in 2000, Georgia in 2003, Ukraine in 
2004, and the Arab Spring in 2011.  
 
In many of these cases the opposition movement saw itself not 
only as nonviolent, but also as upholding their country's 
constitutional system against a government that was unlawful, 
for example if it had refused to acknowledge its defeat in an 
election. Thus the term "rebel" does not always capture the 
element in some of these movements of acting as a defender of 
legality and constitutionalism.[6] 
There are a number of terms that are associated with rebel and 
rebellion. They range from those with positive connotations to 
those with pejorative connotations. Examples include: 
   

http://en.wikipedia.org/wiki/Rebellion#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Belligerent
http://en.wikipedia.org/wiki/Insurgency
http://en.wikipedia.org/wiki/Rebellion#cite_note-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Belligerent
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_war
http://en.wikipedia.org/wiki/Rebellion#cite_note-5
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_resistance
http://en.wikipedia.org/wiki/People_Power_Revolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Marcos
http://en.wikipedia.org/wiki/Chile
http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutions_of_1989
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissolution_of_the_Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer_Revolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Revolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Revolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring
http://en.wikipedia.org/wiki/Rebellion#cite_note-6


 

462 

Civil resistance, civil disobedience, and nonviolent 
resistance which do not include violence or paramilitary 
force 
 
Mutiny, which is carried out by military or security forces 
against their commanders 
Armed resistance movement, which is carried out by 
freedom fighters, often against an occupying foreign 
power 
Revolt, a term that is sometimes used for a more localized 
rebellions rather than a general uprising 
 
Revolution, which is carried out by radicals, usually 
meant to overthrow the current government 
 
Subversion, which are non-overt attempts at sabotaging 
a government, carried out by spies or other subversives 
 
Terrorism, which is carried out by different kinds of 
political, economic or religious militant individuals or 
groups 
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MAATSCHAPPELIJK VERVAL 
 
Societal collapse usually refers to the fall or disintegration of 
human societies often along with their life support systems. 
Societal collapse broadly includes both quite abrupt societal 
failures typified by collapses (such as that of the Mayan 
Civilization), as well as more extended gradual declines of 
superpowers (like the Roman empire in Western Europe). The 
general subject arises in anthropology, history, sociology, 
politics and other fields, and more recently in complex systems 
science. 
What distinguishes the more dramatic failures of human 
societies, seeming to deserve the term "collapse", from less 
dramatic long term decline is not widely agreed on. The subject 
may include any other long term decline of a culture, its civil 
institutions or other major characteristics of it as a society or a 
civilization. 
 

Causes of collapse 
Common factors that may contribute to societal collapse are 
economic, environmental, social and cultural, but they manifest 
combined effects like a whole system out of balance. In some 
cases a natural disaster (e.g. tsunami, earthquake, massive fire 
or climate change) may seem to be an immediate cause. Other 
factors such as a Malthusian catastrophe, overpopulation or 
resource depletion might be the proximate cause of collapse. 
Significant inequity may combine with lack of loyalty to a central 
power structure and result in an oppressed lower class rising up 
and taking power from a smaller wealthy elite. The diversity of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Societies
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayan_Civilization
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayan_Civilization
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_(historiography)
http://en.wikipedia.org/wiki/Superpower
http://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_the_Western_Roman_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology
http://en.wikipedia.org/wiki/History
http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics
http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Decline
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization
http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake
http://en.wikipedia.org/wiki/Malthusian_catastrophe
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_overpopulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_depletion


 

464 

forms that societies evolve corresponds to diversity in their 
failures too. 
 

Population dynamics 
In the general study of cultural change and population dynamics, 
a whole system displays complex ecosystem changes. 
Organizational adaptability relates importantly to organizational 
diversity. 
Several key features of human societal collapse can be related to 
population dynamics[1] 
   

Reversion/Simplification: A society's adaptive capacity 
may be reduced by either a rapid change in population or 
societal complexity, destabilizing its institutions and 
causing massive shifts in population and other social 
dynamics. In cases of collapse civilizations tend to revert 
to less complex, less centralized socio-political forms 
using simpler technology. These are characteristics of a 
Dark Age. Examples of such societal collapse are: the 
Hittite Empire, the Mycenaean civilization, the Western 
Roman Empire, the Mauryan and Gupta Empires in India, 
theMayas, the Angkor in Cambodia, and the Han and Tang 
dynasties in China. 

 
Incorporation/Absorption: Alternately, a society may be 
gradually incorporated into a more dynamic, more 
complex inter-regional social structure. This happened in 
Ancient Egypt andMesopotamia, the Levantine cultures, 
the Mughal and Delhi Sultanates in India, Sung China, the 
Aztec culture in Mesoamerica, the Inca culture in South 
America, and the modern civilizations of China, Japan, and 
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India, as well as many modern states in the Middle East 
and Africa. 
 
Destratification: Complex societies stratified on the basis 
of class, gender, race or some other salient factor become 
much more homogeneous or horizontally structured. In 
many cases past social stratification slowly becomes 
irrelevant following collapse and societies become more 
egalitarian. 
 
Despecialization: One of the most characteristic features 
of complex civilizations (and in many cases the yardstick 
to measure complexity) is a high level of job 
specialization. The most complex societies are 
characterized by artisans and tradespeople who specialize 
intensely in a given task. Indeed, the rulers of many past 
societies were hyper-specialized priests or priestesses 
who were completely supported by the work of the lower 
classes. During societal collapse the social institutions 
supporting such specialization are removed and people 
tend to become more generalized in their work and daily 
habits. 
 
Decentralization: As power becomes decentralized 
people tend to be more self-regimented and have many 
more personal freedoms. In many instances of collapse 
there is a slackening of social rules and etiquette. 
Geographically speaking, communities become more 
parochial or isolated. For example, following the collapse 
of the Mayan civilization many Maya returned to their 
traditional hamlets, moving away from the large cities 
that had been the centers of the empire. 
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Destructuralization: Epiphenomena, institutions, 
processes, and artifacts are all manifest in the 
archaeological record in abundance in large civilizations. 
After collapse, evidence of epiphenomena, institutions, 
and types of artifacts change dramatically as people are 
forced to adopt more self-sufficient lifestyles. 

 
Depopulation: Societal collapse is almost always 
associated with a population decline. In extreme cases, the 
collapse in population is so severe that the society 
disappears entirely, such as happened with the Greenland 
Vikings, or a number of Polynesian islands. In less 
extreme cases, populations are reduced until a 
demographic balance is re-established between human 
societies and the depleted natural environment. A classic 
example is the case of Ancient Rome, which had a 
population of about 1.5 million during the reign of Trajan 
in the early 2nd century CE, but had only 15,000 
inhabitants by the 9th century. 

    

Foreign invasions 
The decline of the Roman Empire is one of the events 
traditionally marking the end of Classical Antiquity and the 
beginning of the European Middle Ages. Throughout the 5th 
century, the Empire's territories in western Europe and 
northwestern Africa, including Italy, fell to various invading or 
indigenous peoples in what is sometimes called the Barbarian 
invasions, although the eastern half still survived with borders 
essentially intact for another two centuries (until the Arab 
expansion).  
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This view of the collapse of the Roman Empire is challenged, 
however, by modern historians who see Rome as merely 
transforming from the Western Empire into barbarian kingdoms 
as the Western Emperors delegated themselves out of existence, 
and the East transforming into the Byzantine Empire, which only 
fell in 1453 CE. 
North Africa's populous and flourishing civilization collapsed 
after exhausting its resources in internal fighting and suffering 
devastation from the invasion of the Bedouin tribes of Banu 
Sulaymand Banu Hilal.[2] Ibn Khaldun noted that the lands 
ravaged by Banu Hilal invaders had become completely arid 
desert.[3] 
 
In the brutal pillaging that followed Mongol invasions, the 
invaders decimated the populations of China, Russia, the Middle 
East, and Islamic Central Asia. Later Mongol leaders, such as 
Timur, though he himself became a Muslim, destroyed many 
cities, slaughtered thousands of people and did irreparable 
damage to the ancient irrigation systems of Mesopotamia. These 
invasions transformed a civil society to a nomadic one.[4] 
 
Encounters between European explorers and populations in the 
rest of the world often introduced local epidemics of 
extraordinary virulence. Smallpox ravaged Mexico in the 1520s, 
killing 150,000 in Tenochtitlán alone, including the emperor, and 
Peru in the 1530s, aiding the European conquerors.[5] Some 
believe that the death of up to 95% of the Native American 
populationof the New World was caused by Old World 
diseases.[6] 
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Theories 
The coupled breakdown of economic, cultural and social 
institutions with ecological relationships is perhaps the most 
common feature of collapse. The most accessible and thorough 
discussions of the subject are the review of the scientific 
anthropology literature by J.A. Tainter and the popular but 
thorough book of similar title by Jared Diamond. According to 
Jared Diamond's theory, there are five interconnected 
occurrences that may reinforce each other: non-sustainable 
exploitation of resources, climate changes, diminishing support 
from friendly societies, hostile neighbors, and inappropriate 
attitudes for change.[7] 
Joseph Tainter theorizes that societies essentially exhausted 
their own designs, and were unable to adapt to natural 
diminishing returns for what they knew as their method of 
survival. It matches closely Toynbee's idea that "they find 
problems they can't solve". 
 

Linking social/environmental dynamics 
Modern social critics commonly interpret things like sedentary 
social behavior as symptomatic of societal decay, and link what 
appears to be laziness with the depletion of important non-
renewable resources. However, many primitive cultures also 
have high degrees of leisure, so if that is a cause in one place it 
may not be in another—leisure or apparent laziness is then not a 
sufficient cause. 
 
What produces modern sedentary life, unlike nomadic hunter-
gatherers, is extraordinary modern economic productivity. 
Tainter argues that exceptional productivity is actually more the 
sign of hidden weakness, both because of a society's dependence 
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on it, and its potential to undermine its own basis for success by 
not being self limiting as demonstrated in Western culture's 
ideal of perpetual growth. 
 
As a population grows and technology makes it easier to exploit 
depleting resources, the environment's diminishing returns are 
hidden from view. Societal complexity is then potentially 
threatened if it develops beyond what is actually sustainable, 
and a disorderly reorganization were to follow. The scissors 
model of Malthusian collapse, where the population grows 
without limit and resources do not, is the idea of great opposing 
environmental forces cutting into each other. 
 
For the modern world economy, for example, the growing 
conflict between food and fuel, depending on many of the same 
finite and diminishing resources is visible in the recent 
majorcommodity price shocks. It is one of the key relationships 
people, since the early studies of the Club of Rome, have been 
most concerned with. 
Jared Diamond pursues these themes in his 2005 book Collapse: 
How Societies Choose to Fail or Succeed. 
 

Energy return on energy invested theories 
A related economic model is proposed by Thomas Homer-
Dixon[8] and by Charles Hall[9] in relation to our declining 
productivity of energy extraction, or energy return on energy 
invested (EROEI). This measures the amount of surplus energy 
a society gets from using energy to obtain energy. 
There would be no surplus if EROEI approaches 1:1. What Hall 
showed is that the real cutoff is well above that, estimated to be 
3:1 to sustain the essential overhead energy costs of a modern 
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society. Part of the mental equation is that the EROEI of our 
generally preferred energy source, petroleum, has fallen in the 
past century from 100:1 to the range of 10:1 with clear evidence 
that the natural depletion curves all are downward decay curves. 
An EROEI of more than ~3, then, is what appears necessary to 
provide the energy for societally important tasks, such as 
maintaining government, legal and financial institutions, a 
transportation infrastructure, manufacturing, building 
construction and maintenance and the life styles of the rich and 
poor that a society depends on. 
 
The EROEI figure also affects the number of people needed for 
sustainable food production. In the pre-modern world, it was 
often the case that 80% of the population was employed in 
agriculture to feed a population of 100%, with a low energy 
budget. In modern times, the use of cheap fossil fuels with an 
exceedingly high EROEI enabled 100% of the population to be 
fed with only 4% of the population employed in agriculture. 
Diminishing EROEI making fuel more expensive relative to other 
things may require food to be produced using less energy, and so 
increases the number of people employed in food production 
again. 
 

Models of societal response 
According to Joseph Tainter[10] (1990), too many scholars offer 
facile explanations of societal collapse by assuming one or more 
of the following three models in the face of collapse: 
   

The Dinosaur, a large-scale society in which resources 
are being depleted at an exponential rate and yet nothing 
is done to rectify the problem because the ruling elite are 
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unwilling or unable to adapt to those resources' reduced 
availability: In this type of society, rulers tend to oppose 
any solutions that diverge from their present course of 
action. They will favor intensification and commit an 
increasing number of resources to their present plans, 
projects, and social institutions. 

 
The Runaway Train, a society whose continuing function 
depends on constant growth (cf. Frederick Jackson 
Turner's Frontier Thesis): This type of society, based 
almost exclusively on acquisition (e.g., pillage or 
exploitation), cannot be sustained indefinitely. The 
Assyrian and Mongol Empires, for example, both fractured 
and collapsed when no new conquests were forthcoming. 
Tainter argues that capitalism can be seen as an example 
of the Runaway Train model in that generally accepted 
accounting practices require publicly traded companies, 
along with many privately held ones, to exhibit growth as 
measured at some fixed interval (often three months). 
Moreover, the ethos of consumerism on the demand side 
and the practice of planned obsolescence on the supply 
side encourage the purchase of an ever-increasing 
number of goods and services even when resource 
extraction and food production are unsustainable if 
continued at current levels. 

 
The House of Cards, a society that has grown to be so 
large and include so many complex social institutions that 
it is inherently unstable and prone to collapse. This type of 
society has been seen with particular frequency among 
Eastern bloc and other communist nations, in which all 
social organizations are arms of the government or ruling 
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party, such that the government must either stifle 
association wholesale (encouraging dissent and 
subversion) or exercise less authority than it asserts 
(undermining its legitimacy in the public eye). 
By contrast, as Alexis de Tocqueville observed, when 
voluntary and private associations are allowed to flourish 
and gain legitimacy at an institutional level, they 
complement and often even supplant governmental 
functions: They provide a "safety valve" for dissent, assist 
with resource allocation, provide for social 
experimentation without the need for governmental 
coercion, and enable the public to maintain confidence in 
society as a whole even during periods of governmental 
weakness. 

    
Tainter's position is that social complexity is a recent and 
comparatively anomalous occurrence requiring constant 
support. He asserts that collapse is best understood by grasping 
four axioms. In his own words (p. 194): 
   

human societies are problem-solving organizations; 
sociopolitical systems require energy for their maintenance; 
increased complexity carries with it increased costs per 
capita; and 
investment in sociopolitical complexity as a problem-solving 
response reaches a point of declining marginal returns. 

    
With these facts in mind, collapse can simply be understood as a 
loss of the energy needed to maintain social complexity. Collapse 
is thus the sudden loss of social complexity, stratification, 
internal and external communication and exchange, and 
productivity. 
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Toynbee’s theory of decay 
The British historian Arnold J. Toynbee, in his 12-volume 
magnum opus A Study of History (1961), theorized that all 
civilizations pass through several distinct stages: genesis, 
growth, time of troubles, universal state, and disintegration. 
(Carroll Quigley would expand on this theory in his "The 
Evolution of Civilizations".[11]) 
 
Toynbee argues that the breakdown of civilizations is not caused 
by loss of control over the environment, over the human 
environment, or attacks from outside. Rather, societies that 
develop great expertise in problem solving become incapable of 
solving new problems by overdeveloping their structures for 
solving old ones. 
 
The fixation on the old methods of the "Creative Minority" leads 
it to eventually cease to be creative and degenerates into merely 
a "Dominant minority" (that forces the majority to obey without 
meriting obedience), failing to recognize new ways of thinking. 
He argues that creative minorities deteriorate due to a worship 
of their "former self," by which they become prideful, and fail to 
adequately address the next challenge they face. 
He argues that the ultimate sign a civilization has broken down 
is when the dominant minority forms a Universal State, which 
stifles political creativity. He states: 
   

First the Dominant Minority attempts to hold by force - 
against all right and reason - a position of inherited 
privilege which it has ceased to merit; and then the 
Proletariat repays injustice with resentment, fear with 
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hate, and violence with violence when it executes its acts 
of secession. Yet the whole movement ends in positive 
acts of creation - and this on the part of all the actors in 
the tragedy of disintegration. The Dominant Minority 
creates a universal state, the Internal Proletariat a 
universal church, and the External Proletariat a bevy of 
barbarian war-bands. 

    
He argues that, as civilizations decay, they form an "Internal 
Proletariat" and an "External Proletariat." The Internal 
proletariat is held in subjugation by the dominant minority 
inside the civilization, and grows bitter; the external proletariat 
exists outside the civilization in poverty and chaos, and grows 
envious. He argues that as civilizations decay, there is a "schism 
in the body social," whereby abandon and self-control together 
replace creativity, and truancy and martyrdom together replace 
discipleship by the creative minority. 
 
He argues that in this environment, people resort to archaism 
(idealization of the past), futurism (idealization of the future), 
detachment (removal of oneself from the realities of a decaying 
world), and transcendence (meeting the challenges of the 
decaying civilization with new insight, as a Prophet). He argues 
that those who Transcend during a period of social decay give 
birth to a new Church with new and stronger spiritual insights, 
around which a subsequent civilization may begin to form after 
the old has died. 
Toynbee's use of the word 'church' refers to the collective 
spiritual bond of a common worship, or the same unity found in 
some kind of social order. 
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The great irony expressed by these and others like them is that 
civilizations that seem ideally designed to creatively solve 
problems, find themselves doing so self-destructively. 
 

Systems science 
Researchers, as yet, have very little ability to identify internal 
structures of large distributed systems like human societies, 
which is an important scientific problem. Genuine structural 
collapse seems, in many cases, the only plausible explanation 
supporting the idea that such structures exist. However, until 
they can be concretely identified, scientific inquiry appears 
limited to the construction of scientific narratives,[12] using 
systems thinking for careful story telling about systemic 
organization and change. 
 
History includes many examples of the appearance and 
disappearance of human societies with no obvious explanation. 
The abrupt dissolution of the Soviet Union in the course of a few 
months, without any external attack, according to Johan Galtung 
was due to growing structural contradictions brought on by 
geopolitical over-reach, which could not be resolved within the 
existing socio-political systems. 
 
Although a societal collapse is generally an endpoint for the 
administration of a culture's social and economic life, societal 
collapse can also be seen as simply a change of administration 
within the same culture. Russian culture would seem to have 
outlived both the society of Imperial Russia and the society of 
the Soviet Union, for example. Frequently the societal collapse 
phenomenon is also a process of decentralization of authority 
after a 'classic' period of centralized social order, perhaps 
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replaced by competing centers as the central authority weakens. 
Societal failure may also result in a degree of empowerment for 
the lower levels of a former climax society, who escape from the 
burden of onerous taxes and control by exploitative elites. For 
example, the black plague contributed to breaking the hold of 
European feudal society on its underclass in the 15th century. 
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IDEALE WERELD / UTOPIE 
 
Utopie is een moeilijk te definiëren literaire en filosofische term 
die men tegenwoordig wel onmogelijke werkelijkheid noemt. Het 
tegengestelde van een utopie is een dystopie (anti-utopie). 
 
De utopie is een vrije vorm van politieke filosofie. In de utopie 
ontwerpt de bedenker een "ideale staat" of (in het geval van 
anarchisten die staatloosheid voorstaan) samenleving. Deze 
heeft vaak doch niet noodzakelijkerwijs een socialistische of 
communistische snit: maatschappelijke tegenstellingen zijn er 
verdwenen, alle bezit is er dan eerlijk verdeeld of de eigendom is 
zelfs afgeschaft, de burgers zijn er eensgezind en leven 
automatisch deugdzaam. 
 
Het woord utopie werd voor het eerst gebruikt in het boek 
Utopia van Sir Thomas More. De term komt uit het Grieks en 
speelt in op de ambiguïteit tussenou-topos (met ou als negatie, 
dus een niet bestaande plaats) en eu-topos (met eu als het goede, 
dus een gelukkige samenleving). Over deze samenleving wordt 
door een reiziger verteld. Alle huizen zijn er hetzelfde en alle 
straten zijn 6 meter breed. De ziekenhuizen zijn zó goed dat 
zieken er heel graag willen worden opgenomen. Man en vrouw 
worden streng gestraft als ze op de huwelijksdag geen maagd 
meer zijn. Maar ze moeten elkaar voor de plechtigheid wel naakt 
zien, zodat beiden weten waar ze aan toe zijn. Hierdoor staat het 
woord utopie voor een onmogelijk ideaal. 
 
Door Karl Marx werden utopische denkers, van wie hij zich 
wilde distantiëren omdat zij zich niet baseerden op de door hem 
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veronderstelde wetmatigheden van hethistorisch materialisme, 
betiteld als utopische en niet-wetenschappelijke socialisten. Zelf 
had Marx in zijn werk Kritiek op het program van Gotha een 
schets gegeven van enkele kenmerken van een toekomstige 
klasseloze maatschappij, zonder een echte uitgewerkte 
blauwdruk voor een dergelijke samenleving. 
 
Voornaamste utopische werken 
René Barjavel: Ravage (1943); Le voyageur imprudent (1944); Le 
grand secret (1973) 
Ray Bradbury: Fahrenheit 451 (1954) 
John Brunner: Stand on Zanzibar (1968) 
Anatole France: L'île des pingouins (1908) 
Aldous Huxley: Brave new world (1932); Brave new world 
revisited (1958); Island (1962) 
Burrhus Frederic Skinner: Walden Two (roman) (1948); 
Ira Levin: This perfect day (1970) 
George Orwell: Animal Farm (1945); Nineteen eighty-four (1949) 
Robert Silverberg: The world inside (1971) 
Jevgeni Zamjatin: Wij (1920) 
Ernest Callenbach: Ecotopia (1975) 
Michel Houellebecq: La possibilité d'une île (2005) 
Jean-Christophe Rufin: Globalia (2004) 
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HET ERGSTE DAT KAN 

GEBEUREN / DYSTOPIE 
 
Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige 
kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Een 
dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie die 
juist een bijzonder aangename samenleving voorstelt. 
 
Dystopie in fictie 
Dystopie is een vaak terugkerend onderwerp in fictie. De auteur 
biedt daarmee een beeld van de toekomst zoals die er volgens 
hem uit zou zien onder bepaalde omstandigheden of (politieke) 
regimes en/of probeert mensen te waarschuwen tegen het door 
hem geschetste beeld. Enkele populaire dystopische 
onderwerpen zijn: 
   

een maatschappij onder een totalitaire staat, waarbij geen 
vrijheid of persoonlijke levenssfeer wordt toegestaan 

 
een samenleving die gecontroleerd wordt door robots of 
computers 

 
verhalen over de ondergang van wereldse koninkrijken 
 
een maatschappij waarin alles en iedereen identiek is en 
waar kunstuitingen en emoties verboden zijn 
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een maatschappij waar mensen slechts dienen als voedsel 
of als orgaandonoren 
 
een wereld waar de mensheid (bijna) is uitgestorven na 
een kernoorlog, ziekte of andere ramp 

    
Het woord is afgeleid van het Griekse : δυσ-, "slecht, hard", en 
het Griekse : τόπος, "plaats, landschap" 
 
Bekende dystopische boeken 
1984 van George Orwell 
A Clockwork Orange van Anthony Burgess 
Blokken van Ferdinand Bordewijk 
Brave New World van Aldous Huxley 
De dag der dagen van Ira Levin 
Fahrenheit 451 van Ray Bradbury 
Lord of the Flies van William Golding 
Het reservaat van Ward Ruyslinck 
Het proces van Franz Kafka 
Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman 
On the Beach van Nevil Shute 
Wij van Jevgeni Zamjatin 
De Hongerspelen van Suzanne Collins 
 
Dystopische films 
 Gattaca van Andrew Nicoll 
 A Clockwork Orange van Stanley Kubrick 
 Escape from New York van John Carpenter 
 Idiocracy van Mike Judge 
 Children of Men van Alfonso Cuarón 
 Metropolis van Fritz Lang 
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 Soylent Green ('so you'll end green') uit 1973 van Richard 
Fleischer 

 Brazil van Terry Gilliam 
 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and 

Love the Bomb uit 1964 van Stanley Kubrick 
 The Island (2005) van Michael Bay 
 The Matrix van Andy en Larry Wachowski 
 Equilibrium van Kurt Wimmer 
 Mad Max (1979) van George Miller 
 The Terminator van James Cameron 
 THX 1138 van George Lucas 
 V for Vendetta van James McTeigue 
 The Hunger Games van Gary Ross 
 The Hunger Games: Catching Fire 
 Doomsday van Neil Marshall 
 Blade Runner van Ridley Scott 
 Elysium van Neill Blomkamp 
 Le Temps du Loup van Michael Haneke 
 
Dystopische comics 
 Days of Future Past 
 Judge Dredd 
 V for Vendetta 
 Watchmen 
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GOED EN KWAAD 
 

Goed 
In de filosofie staat het goede voor al datgene wat met 
instemming wordt begroet, dus positief geëvalueerd. Een 
moeilijkheid is dat hierbij de taal een rol speelt die de vraag naar 
wat goed is, al snel versluiert. Zo kan worden gezegd dat het 
goede datgene is wat wordt goedgekeurd, maar daarmee 
ontstaat geen verklaring; het begrip goed wordt dan immers met 
"goed" omschreven, hetgeen niets verduidelijkt. 
 
In de oudheid en tot in de middeleeuwen namen vele filosofen 
het standpunt in dat het goede gelijk moest worden gesteld aan 
alles wat werkelijk bestond. Modernere opvattingen zijn dat het 
goede slechts onderdeel uitmaakt van de werkelijkheid, of dat 
het datgene is wat het belang van de mens dient, of datgene 
waarbij de mens zich wel bevindt ("zich goed voelt", in alweer 
een talige tautologie). Het goede kan daarbij in middelen gelegen 
zijn of in doelen; het kan om zichzelfs wil goed zijn, of ten 
voordele van iets anders. Daarnaast kan het goede 
onderscheiden worden als subjectief (goed voor sommigen) of 
objectief (voor iedereen goed). 
 

Kwaad 
Het kwade is in de filosofie alles wat negatief wordt geëvalueerd. 
Er valt te onderscheiden naar het morele kwaad, dat door 
mensen wordt aangericht. Voorbeelden zijn oorlog of verraad. 
Daarnaast is er het natuurlijke kwaad, dat de menselijke macht 
te boven gaat: natuurrampen, de dood. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tautologie_(stijlfiguur)


 

483 

 

Tegenstelling en omvatting 
Binnen sommige (filosofische) stromingen, bijvoorbeeld bij 
Arthur Schopenhauer, wordt gesteld dat het 'absolute' goede en 
kwade niet kunnen worden vastgesteld, omdat het subjectief zou 
zijn; het wordt steeds beïnvloed door het beoogde doel en de 
achterliggende overtuigingen. Net als alle andere duale termen, 
is het denken in 'goed en kwaad' dan een onderdeel van 
hetcausale denken. 
 
In veel religies en ideologieën zijn er benaderingen te vinden 
waarbij het kwade in het goede wordt ingelijfd, bijvoorbeeld in 
termen van acceptatie, genade, vergeving en begrip. Het goede is 
dan groter dan het kwade, en omvat het. 
 
In meer alledaagse opvattingen is er echter een tegenstelling 
tussen goed en kwaad, en die tegenstelling ontlaadt zich veelal 
als strijd. Op dit principe zijn verhalende "teksten" (in de 
ruimste zin; ook films, spellen en sprookjes zijn voorbeelden) 
gebaseerd. Een verhaal komt tot leven bij de gratie van 
dramatiek, en het spanningsveld tussen goed en kwaad verleent 
die dramatiek aan het verhaal, vaak overigens in sterk verhulde 
vorm, en in grijstinten eerder dan in zwart-wittegenstellingen.  
 
De held van het verhaal ontmoet hindernissen op zijn weg, of dat 
nu draken zijn of misverstanden (het kwaad), en behaalt succes, 
hetzij door overwinning in de strijd, hetzij door opheldering van 
het onbegrip (door, in de beleving van de lezer, het goede). Het 
conflict kan ook anders opgelost worden; niet altijd is het het 
goede dat overwint. Waar een overwinning niet mogelijk is, en 
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waar ook het onderscheid tussen goed en kwaad moeilijk te 
maken is, spreken we van een tragedie. 
 

Psychologie 
Binnen de psychologie wordt veel onderzoek gedaan naar het 
gedrag en de redenen van mensen die voor het goede of het 
kwade kiezen. Twee zeer spraakmakende onderzoeken vonden 
plaats in de jaren zestig en zeventig: het Milgram experiment en 
het Stanford prison experiment. Uit beide onderzoeken kwamen 
onverwacht heftige resultaten naar voren. Het bleek, dat een 
meerderheid van de (willekeurig gekozen) deelnemers in de 
onderzoeken onder bepaalde omstandigheden tot gruwelijke 
daden in staat zijn. 
 

Origin of the concept 
Every language has a word expressing good in the sense of 
"having the right or desirable quality" (ἀρετή) and bad in the 
sense "undesirable". A sense ofmoral judgment and a distinction 
"right and wrong, good and bad" are cultural universals.[2] 
 
Medieval period 
Medieval Christian philosophy was founded on the work of the 
Bishop Augustine of Hippo and theologian Thomas Aquinas who 
understood evil in terms of Biblical infallibility and Biblical 
inerrancy which they interpreted evil as the desire for anything 
remotely pleasurable to the human body. 
Many medieval Christian theologians both broadened and 
narrowed the basic concept of Good and evil until it came to have 
several, sometimes complex definitions[7] such as: 
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a personal preference or subjective judgment regarding 
any issue which might be earn praise or punishment from 
the religious authorities 

 
religious obligation arising from Divine law leading to 
sainthood or damnation. 
a generally accepted cultural standard of behaviour which 
might enhance group survival or wealth 

 
natural law or behaviour which induces strong emotional 
reaction 

 
statute law imposing a legal duty 

    
 

Modern Ideas 
These basic ideas of a dichotomy has developed so that today: 
 
Good is a broad concept but it typically deals with an association 
with life, charity, continuity, happiness, love and justice. 
 
Evil is typically associated with conscious and deliberate 
wrongdoing, discrimination designed to harm others, 
humiliation of people designed to diminish their psychological 
needs and dignity, destructiveness, and acts of unnecessary 
and/or indiscriminate violence.[8] 

 

the dilemma of the human condition and humans' and their 
capacity to perform both good and evil activities.[9] 
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The nature of being good has been given many treatments; one is 
that the good is based on the natural love, bonding, and affection 
that begins at the earliest stages of personal development; 
another is that goodness is a product of knowing truth. Differing 
views also exist as to why evil might arise. Many religious and 
philosophical traditions claim that evil behavior is an aberration 
that results from the imperfect human condition (e.g. "The Fall of 
Man").  
 
Sometimes, evil is attributed to the existence of free will and 
human agency. Some argue that evil itself is ultimately based in 
an ignorance of truth (i.e., human value, sanctity, divinity). A 
variety of Enlightenment thinkers have alleged the opposite, by 
suggesting that evil is learned as a consequence of tyrannical 
social structures. 
 

Theories of moral goodness 
Philosophers inquire into what sorts of things are good, and 
what the word "good" really means in the abstract. As a 
philosophical concept, goodness might represent a hope that 
natural love be continuous, expansive, and all-inclusive. In a 
monotheistic religious context, it is by this hope that an 
important concept of God is derived —as an infinite projection of 
love, manifest as goodness in the lives of people. In other 
contexts, the good is viewed to be whatever produces the best 
consequences upon the lives of people, especially with regard to 
their states of well being. 
 
In religion, ethics, and philosophy, goodness and evil, or simply 
good and evil, is the concept of all human desires and behaviors 
as conforming to a dualistic spectrum—wherein in one direction 
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are aspects that are wisely reverent of life and continuity 
("good"), and in the other are aspects that are vainly reverent of 
death and destruction ("evil"). 
Religious and philosophical views tend to agree that, while 
"good and evil" is a concept and therefore an abstraction, 
goodness is intrinsic to human nature and is ultimately based 
on the natural love, bonding, affection that people grow to feel 
for other people. Likewise, most religious and philosophical 
interpretations agree that evil is ultimately based in an 
ignorance of truth(i.e. human value, sanctity, divinity), and evil 
behavior itself is an aberration —one that defies any 
understanding save that the path to evil is one of confusion and 
excessive desire (greed). Inphysics and statistical 
thermodynamics, the property of goodness or order is often 
referred to as a state of low entropy. 
As a philosophical abstraction, goodness represents a hope that 
natural love be continuous, expansive, and all-inclusive. In 
religious context, it is by this hope that an important concept 
ofGod is derived —as an infinite projection of love, manifest as 
goodness in the lives of people. The belief in such hope is often 
translated as "faith", and wisdom itself is largely defined within 
religious doctrine as a knowledge and understanding of innate 
goodness. The concepts of innocence, spiritual purity, and 
salvation are likewise related to a concept of being in, or 
returning to, a state of goodness—one that, according to various 
teachings of "enlightenment", approaches a state of holiness, 
righteousness, (or Godliness). 

 

Descriptive, meta-ethical, and normative fields 
It is possible to treat the essential theories of value by the use of 
a philosophical and academic approach. In properly analyzing 
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theories of value, everyday beliefs are not only 
carefullycatalogued and described, but also rigorously analyzed 
and judged. 
There are at least two basic ways of presenting a theory of value, 
based on two different kinds of questions: 
   

What do people find good, and what do they despise? 
 
What really is good, and what really is bad? 

   
The two questions are subtly different. One may answer the first 
question by researching the world by use of social science, and 
examining the preferences that people assert. However, one may 
answer the second question by use of reasoning, introspection, 
prescription, and generalization. The former kind of method of 
analysis is called "descriptive", because it attempts to describe 
what people actually view as good or evil; while the latter is 
called "normative", because it tries to actively prohibit evils and 
cherish goods. These descriptive and normative approaches can 
be complementary. For example, tracking the decline of the 
popularity of slavery across cultures is the work of descriptive 
ethics, while advising that slavery be avoided is normative. 
Meta-ethics is the study of the fundamental questions 
concerning the nature and origins of the good and the evil, 
including inquiry into the nature of good and evil, as well as the 
meaning of evaluative language. In this respect, meta-ethics is 
not necessarily tied to investigations into how others see the 
good, or of asserting what is good. 
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Theories of the intrinsically good 
A satisfying formulation of goodness is valuable because it might 
allow one to construct a good life or society by reliable processes 
of deduction, elaboration, or prioritization. One could answer 
the ancient question, "How should we then live?" among many 
other important related questions. It has long been thought that 
this question can best be answered by examining what it is that 
necessarily makes a thing valuable, or in what the source of 
value consists. 
 

Transcendental realism 
One attempt to define goodness describes it as a property of the 
world. According to this claim, to talk about the good is to talk 
about something real that exists in the object itself, independent 
of the perception of it. Plato advocated this view, in his 
expression that there is such a thing as an eternal realm of forms 
or ideas, and that the greatest of the ideas and the essence of 
being was goodness, or The good. The good was defined by many 
ancient Greeks and other ancient philosophers as a perfect and 
eternal idea, or blueprint. The good is the right relation between 
all that exists, and this exists in the mind of the Divine, or some 
heavenly realm. The good is the harmony of a just political 
community, love, friendship, the ordered human soul of virtues, 
and the right relation to the Divine and to Nature. The characters 
in Plato's dialogues mention the many virtues of a philosopher, 
or a lover of wisdom. 
A theist is a person who believes that gods exist (monotheism or 
polytheism). A theist may, therefore, claim that the universe has 
a purpose and value according to the will of such creator(s) that 
lies partially beyond human understanding. For instance, 
Thomas Aquinas—a proponent of this view—believed he had 
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proven the existence of God, and the right relations that humans 
ought to have to the divine first cause. 
Monotheists might also hope for infinite universal love. Such 
hope is often translated as "faith", and wisdom itself is largely 
defined within some religious doctrines as a knowledge and 
understanding of innate goodness. The concepts of innocence, 
spiritual purity, and salvation are likewise related to a concept of 
being in, or returning to, a state of goodness—one that, according 
to various teachings of "enlightenment", approaches a state of 
holiness (or Godliness). A dystheist or atheist, however, may 
potentially believe that the concept of goodness is not related to 
deities. 

 

Perfectionism 
Aristotle believed that virtues consisted of realization of 
potentials unique to humanity, such as the use of reason. This 
type of view, called perfectionism, has been recently defended in 
modern form by Thomas Hurka. 
An entirely different form of perfectionism has arisen in 
response to rapid technological change. Some techno-optimists, 
especially transhumanists, avow a form of perfectionism in 
which the capacity to determine good and trade off fundamental 
values, is expressed not by humans but by software, genetic 
engineering of humans, artificial intelligence. Skeptics assert that 
rather than perfect goodness, it would be only the appearance of 
perfect goodness, reinforced by persuasion technology and 
probably brute force of violent technological escalation, which 
would cause people to accept such rulers or rules authored by 
them. 

 
Welfarist theories 
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Welfarist theories of value say things that are good are such 
because of their positive effects on human well-being. 

 

Subjective theories of wellbeing 
It is difficult to figure out where an immaterial trait such as 
"goodness" could reside in the world. A counterproposal is to 
locate values inside people. Some philosophers go so far as to 
say that if some state of affairs does not tend to arouse a 
desirable subjective state in self-aware beings, then it cannot be 
good. 
Most philosophers that think goods have to create desirable 
mental states also say that goods are experiences of self-aware 
beings. These philosophers often distinguish the experience, 
which they call an intrinsic good, from the things that seem to 
cause the experience, which they call "inherent" goods. Failing to 
distinguish the two leads to a subject-object problem in which it 
is not clear who is evaluating what object. 
Some theories describe no higher collective value than that of 
maximizing pleasure for individual(s). Some even define 
goodness and intrinsic value as the experience of pleasure, and 
bad as the experience of pain. This view is called hedonism, a 
monistic theory of value. It has two main varieties: simple, and 
Epicurean. 
Simple hedonism is the view that physical pleasure is the 
ultimate good. However, the ancient philosopher Epicurus used 
the word 'pleasure' in a more general sense that encompassed a 
range of states from bliss to contentment to relief. Contrary to 
popular caricature, he valued pleasures of the mind to bodily 
pleasures, and advocated moderation as the surest path to 
happiness. 
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Jeremy Bentham's book The Principles of Morals and Legislation 
prioritized goods by considering pleasure, pain and 
consequences. This theory had a wide effect on public affairs, up 
to and including the present day. A similar system was later 
named Utilitarianism by John Stuart Mill. More broadly, 
utilitarian theories are examples of Consequentialism. All 
utilitarian theories are based upon the maxim of utility, which 
states that good is whatever provides the greatest happiness for 
the greatest number. It follows from this principle that what 
brings happiness to the greatest number of people, is good. 
A benefit of tracing good to pleasure and pain is that both are 
easily understandable, both in oneself and to an extent in others. 
For the hedonist, the explanation for helping behaviour may 
come in the form of empathy—the ability of a being to "feel" 
another's pain. People tend to value the lives of gorillas more 
than those of mosquitoes because the gorilla lives and feels, 
making it easier to empathize with them. This idea is carried 
forward in the ethical relationship view and has given rise to the 
animal rights movement and parts of the peace movement. The 
impact of sympathy on human behaviour is compatible with 
Enlightenment views, including David Hume's stances that the 
idea of a self with unique identity is illusory, and that morality 
ultimately comes down to sympathy and fellow feeling for 
others, or the exercise of approval underlying moral judgments. 
 
A view adopted by James Griffin attempts to find a subjective 
alternative to hedonism as an intrinsic value. He argues that the 
satisfaction of one's informed desires constitutes well-being, 
whether or not these desires actually bring the agent happiness. 
Moreover, these preferences must be life-relevant, that is, 
contribute to the success of a person's life overall. 
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Desire satisfaction may occur without the agent's awareness of 
the satisfaction of the desire. For example, if a man wishes for his 
legal will to be enacted after his death, and it is, then his desire 
has been satisfied even though he will never experience or know 
of it. 

 

Objective theories of wellbeing 
The idea that the ultimate good exists and is not orderable but is 
globally measurable is reflected in various ways in economic 
(classical economics, green economics, welfare economics,Gross 
National Happiness) and scientific (positive psychology, the 
Science of morality) well-being measuring theories, all of which 
focus on various ways of assessing progress towards that goal, a 
so-called Genuine Progress Indicator. Modern economics thus 
reflects very ancient philosophy, but a calculation or quantitative 
or other process based on cardinality and statisticsreplaces the 
simple ordering of values. 
 
For example, in both economics and in folk wisdom, the value of 
something seems to rise so long as it is relatively scarce. 
However, if it becomes too scarce, it leads often to a conflict, and 
can reduce collective value. 
 
In the classical political economy of Adam Smith and David 
Ricardo, and in its critique by Karl Marx, human labour is seen as 
the ultimate source of all new economic value. This is an 
objectivetheory of value (see value theory), which attributes 
value to real production-costs, and ultimately expenditures of 
human labour-time (see also law of value). It contrasts with 
marginal utilitytheory, which argues that the value of labour 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Measuring_well-being
http://en.wikipedia.org/wiki/Genuine_Progress_Indicator
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_economy
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_utility
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depends on subjective preferences by consumers, which may 
however also be objectively studied. 
The economic value of labour may be assessed technically in 
terms of its use-value or utility or commercially in terms of its 
exchange-value, price or production cost (see also labour power. 
But its value may also be socially assessed in terms of its 
contribution to the wealth and well-being of a society. 
In non-market societies, labour may be valued primarily in 
terms of skill, time, and output, as well as moral or social criteria 
and legal obligations. In market societies, labour is valued 
economically primarily through the labour market. The price of 
labour may then be set by supply and demand, by strike action 
or legislation, or by legal or professional entry-requirements 
into occupations. 

 

Mid-range theories 
Conceptual metaphor theories argue against both subjective and 
objective conceptions of value and meaning, and focus on the 
relationships between body and other essential elements of 
human life. In effect, conceptual metaphor theories treat ethics 
as an ontology problem and the issue of how to work-out values 
as a negotiation of these metaphors, not the application of some 
abstraction or a strict standoff between parties who have no way 
to understand each other's views. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Use-value
http://en.wikipedia.org/wiki/Utility
http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange-value
http://en.wikipedia.org/wiki/Price
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Wealth
http://en.wikipedia.org/wiki/Well-being
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_market
http://en.wikipedia.org/wiki/Strike_action
http://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_metaphor
http://en.wikipedia.org/wiki/Objectivity_(philosophy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology
http://en.wikipedia.org/wiki/Abstraction
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VERHAAL EN 

VERTELVORMEN 
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BEGRIPPEN 
 



 

497 

TEKSTSOORT 
 
Tekstsoorten noemt men types teksten die gemeenschappelijke 
kenmerken vertonen wat vorm, inhoud en bedoeling betreft. 
Zo onderscheidt men 
   

informatieve of referentie le teksten, die een stand van 
zaken in de werkelijkheid weergeven (verslag, 
krantenbericht, wetenschappelijk of encyclopedisch 
artikel enz.) 
 
persuasieve teksten, die de toehoorder of lezer van iets 
willen overtuigen (reclameboodschap, pamflet, 
verzoekschrift enz.) 
 
betogende teksten, die een bepaald standpunt of een visie 
innemen en met argumenten onderbouwen (hoofdartikel, 
opiniestuk, recensie enz.) 
 
expressieve of emotieve teksten, die uitdrukken wat er in 
de spreker of schrijver omgaat (dagboek, liefdesbrief enz.) 
 
diverterende teksten, die de lezer of toehoorder willen 
verstrooien (cabaret, cursiefjes, Sinterklaasrijmpjes enz) 

    

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cursiefje
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In feite moet deze indeling wat concrete teksten betreft worden 
genuanceerd. Een recensie bv. kan een referentieel gedeelte 
bevatten (de korte inhoud van het boek), een betogend gedeelte 
(de verantwoording van het oordeel) en zelfs een persuasief 
gedeelte (de aansporing om dit boek absoluut te lezen of te 
kopen). 
De eigenschappen van tekstsoorten worden bestudeerd in de tak 
van de taalkunde die tekstlinguï stiek heet. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recensie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstlinguïstiek


 

499 

BASISVORMEN 
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PROZA 
 
Proza is iedere tekst die is geschreven of gesproken in de vorm 
van gewone taal. Proza kan kunstig in elkaar gezet zijn, zelfs 
rijm en een metrum (maatsoort) bevatten, maar zodra de vorm 
van de tekst (met name de vorm van de regels) tot doel wordt en 
de bladspiegel geen enkele rol meer speelt, is er sprake van 
poe zie. Een mengvorm tussen proza en poe zie noemt men 
poe tisch proza, of prozagedicht. 
 
Proza is het soort tekst dat men kan vinden in een krant, een 
encyclopedie, een roman of novelle, een film, een essay, een 
wetenschappelijk artikel, een brief. Het kan kort zijn, zoals een 
stukje in de krant, of zo lang als een complete meerdelige roman. 
Proza noemt men ook wel eens "ongebonden" taalgebruik, al 
klopt die term slechts gedeeltelijk, doordat elke taaluiting min of 
meer aan regels gebonden is. Poe zie daarentegen wordt 
"gebonden" taalgebruik genoemd, waarmee wordt bedoeld dat 
een dichter zich vaak extra voorschriften oplegt bij het schrijven: 
kortere regellengte, vast aantal lettergrepen, metrum enzovoort. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekst
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rijm_%28stijlfiguur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Metrum
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bladspiegel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poëzie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prozagedicht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krant
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Encyclopedie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roman_%28literatuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Novelle_%28proza%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Film_%28cinematografie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Essay
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In de literatuurgeschiedenis heeft de term proza een wisselende 
waardering gekend. Lange tijd werd het als minderwaardig aan 
poe zie beschouwd. Geschiedkundige teksten bijvoorbeeld, 
waarvan we nu automatisch verwachten dat ze in proza 
geschreven zijn, werden in de Middeleeuwen op rijm gezet (een 
voorbeeld is Jacob van Maerlant). Ook ernstig toneel moest tot in 
de 17e eeuw rijmen om voor vol te worden aangezien 
(voorbeelden zijn Racine, Vondel). Vroege tijdschriften namen 
poe zie op in een mate die voor een hedendaagse lezer 
opmerkelijk is. 
Opmerkelijk is dat veel van de 20e-eeuwse en hedendaagse 
poe zie minder strikte vormkenmerken laat zien dan oudere 
poe zie, terwijl het rijm in rangorde is gezakt tot het niveau van 
Sinterklaasrijmpjes en reclame (en ook daar al als ouderwets 
wordt ervarenWikipedia:Bronvermelding#Bron gevraagd). 
Inmiddels is de waardering voor de prozavorm toegenomen. Dit 
valt ten dele te verklaren uit de dominantie van die vorm; 
terwijl poe zie veel minder wordt gelezen dan voorheen, en 
poe ziebundels nog slechts oplagen kennen van enkele 
honderden stuks, is in de literatuur de roman verreweg de meest 
gelezen tekstsoort, en ook in tijdschriften wordt overwegend 
proza aangetroffen. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacob_van_Maerlant
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Racine
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joost_van_den_Vondel
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronvermelding#Bron_gevraagd
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EPIEK 
 
Epiek is de verzamelnaam voor producten van verhalende 
literatuur, zowel in poe zie als in proza, waarbij de nadruk ligt op 
de beschrijving van een gebeuren. 
De epiek is, naast de lyriek en de dramatiek, een van de 
hoofdvormen van de literatuur. Een voorbeeld van epiek is 
Homerus' Ilias, die 55 dagen in de Trojaanse oorlog beschrijft. 
De meest voorkomende tot de epiek behorende genres zijn: de 
mythe, het sprookje, de legende, de sage, het epos of heldendicht, 
de ballade, de romance, de fabel, de parabel, het kort verhaal en 
de roman. 
De studie van verhalende literatuur (en film) is de narratologie. 
 
Epische poëzie 
Poe zie wordt over het algemeen als lyrisch gezien. Men spreekt 
van epische poe zie, als daarin het verhaal een belangrijke plaats 
inneemt, zoals bij de Ilias. Epische poe zie zou men kunnen 
omschrijven als: "een roman in dichtvorm". 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatuur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poëzie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Proza
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyriek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dramatiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Homerus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilias
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Troje
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mythe
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sprookje
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Legende_%28volksverhaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sage_%28volksverhaal%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Epos
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ballade_%28dichtvorm%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksballade
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Parabel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kort_verhaal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roman_%28literatuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Narratologie
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LYRIEK 
 
Lyriek is in de letterkunde de verzamelnaam voor teksten, 
meestal gedichten, die een persoonlijk gevoel uiten. Het woord 
is afgeleid van het Griekse λυ ρα (lura), dat "lier" betekent. In de 
oorspronkelijke betekenis zijn het dus gedichten of liedteksten 
die met de lier begeleid kunnen worden. 
 
De lyriek wordt als literair genre traditioneel onderscheiden van 
de epiek, de dramatiek en de didactiek. Het verschil met epiek zit 
hem erin dat bij epiek een verhaal verteld wordt, een 
opeenvolging van gebeurtenissen, terwijl bij lyriek gevoelens 
geuit worden, bijvoorbeeld een liefdesverklaring of het 
bezingen van de schoonheid van de natuur. Bij lyriek gaat het 
dus om korte, niet verhalende gedichten. 
 
Een van de eerste lyrische dichters was Sappho. Het 
belangrijkste genre van de lyriek is het sonnet. Het leeuwendeel 
van de negentiende- en twintigste-eeuwse poe zie hoort ook bij 
de lyriek. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Letterkunde
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grieks
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lier_%28muziekinstrument%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Literair_genre
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Epiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dramatiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Didactiek_%28literatuur%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sappho
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonnet
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RESULTAATVORMEN 
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PAMFLET 
 
Een pamflet is een gelegenheidsgeschrift, doorgaans in 
gedrukte vorm, met een actuele inhoud of strekking. Het kan 
een enkel velletje zijn dat dubbelzijdig bedrukt is, maar kan ook 
meerdere pagina's omvatten. Het kan zelfs de omvang van een 
boek hebben. 
 
Strekking 
Een pamflet kan veel soorten inhoud hebben, van politieke 
oproepen en overheidsinformatie tot godsdienstige 
beschouwingen of persoonlijke rekenschap. Pamfletten van 
beperkte omvang zijn meestal op goedkope en eenvoudige wijze 
te schrijven, te produceren en te verspreiden. Daarom worden 
pamfletten veel gebruikt voor politiek protest en politieke 
campagnes. 
Maar ook tendensliteratuur die de omvang van een boek heeft, 
kan onder de pamfletten worden gerekend. Van belang is dat de 
inhoud een duidelijke richting of strekking heeft, vaak in 
negatieve zin: er wordt dan tegen een misstand geprotesteerd, 
een toestand, gebruik of gewoonte wordt gehekeld. In positieve 
zin kan het een oproep tot actie bevatten, een standpunt tot 
verbetering uitdragen, of een stellingname verwoorden. 
Pamfletten zijn altijd eigentijds en hebben tot doel de publieke 
opinie te beï nvloeden. Pamfletten geven informatie uit de eerste 
hand. Zij geven een goed beeld van de wisselende publieke 
opinie door de eeuwen heen. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Politiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overheid
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Politiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Protest
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Ook in de kunst is gebruikgemaakt van een pamflet of manifest. 
De werkwijze van de kunststroming Les Nabis bijvoorbeeld werd 
in 1890 vastgelegd in een pamflet van de hand van Maurice 
Denis. En in 1924 legde Andre  Breton het surrealisme uit in Het 
Surrealistisch Manifest. 
Pamfletten zijn door de eeuwen heen aangeduid met 
verschillende termen, die elkaar niet altijd dekken. Behalve 
'pamflet' 'manifest', 'vlugschrift', 'schotschrift', 'verweerschrift', 
'strijdschrift', 'schimpschrift, 'libel', 'brochure', 'traktaat', 
'paskwil' en 'blauwboekje'. Verder namen als 'mazarinades', een 
reeks pamfletten als verzet tegen kardinaal Mazarin, of 
'filippica's' gericht tegen Filips II. 
 
Pamflet en brochure 
In de Engelstalige vakliteratuur wordt veelal een onderscheid 
naar omvang gemaakt tussen "book" en "pamphlet". Hierbij is 
dus niet de strekking van het werk van belang, maar het aantal 
bladzijden. 
Dit gebruik van het woord kan in het Nederlands als anglicisme 
worden gekenschetst. Om werk van geringe omvang aan te 
duiden, is het woord brochure bruikbaar. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=School_%28stroming%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Nabis
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=1890
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Denis
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Denis
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=1924
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=André_Breton
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Surrealisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Het_Surrealistisch_Manifest
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Het_Surrealistisch_Manifest
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Manifest
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlugschrift
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schotschrift
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verweerschrift
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strijdschrift
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schimpschrift
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Libel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brochure
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Traktaat
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paskwil
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Blauwboekje
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazarinades
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Filippica%27s
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Filips_II_van_Spanje
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anglicisme
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brochure
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ESSAY 
 
Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel voor 
krant of tijdschrift, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie 
geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of 
ontwikkelingen. In het Engels verwijst de term meer in het 
algemeen naar een opstel of betoog.  
 
De Nederlandse betekenis komt echter van het Franse 'essai', 
wat zoiets betekent als probeersel of proeve. Tegenwoordig 
wordt het woord ook in Nederland nogal eens in de Engelse 
betekenis gebruikt, maar het gaat hier dus in principe om twee 
verschillende categoriee n.  
 
Opbouw 
Het essay (in de originele, uit het Frans afgeleide betekenis) is 
veelal een literaire tekst, die in dienst staat van het leveren van 
een overtuigend betoog, zij het zonder dat er sprake is van een 
expliciet gegeven wetenschappelijke verantwoording.  
 
De essayist legt graag dwarsverbanden die binnen een 
gespecialiseerd wetenschapsvak in de regel uit den boze zijn. 
Het essay onderscheidt zich van de column door zijn grotere 
lengte en door de diepgang die in de regel in een column niet 
gerealiseerd kan worden. Hoewel essays soms gepubliceerd 
worden in dag- en weekbladen, onderscheidt het genre zich 
duidelijk van de journalistiek doordat het niet gericht is op de 
actualiteit van de dag; juist de reflecterende geest die er zich in 
weerspiegelt maakt er de waarde van uit, ook op langere 
termijn.  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Proza
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schrijver
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Engels
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Opstel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Betoog
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frans
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatuur
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wetenschap
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Column
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Journalistiek
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Een essay kan een korte tekst zijn of de lengte hebben van een 
volledig boek (zoals dat bijvoorbeeld het geval was met 
Alexander Popes An Essay on Criticism (1711) of John Lockes 
An Essay Concerning Human Understanding (1690)), of kan 
zelfs meer delen omvatten zoals Popes An Essay on Man (1733-
1734). De grondleggers van het genre zijn Michel de Montaigne 
en Francis Bacon. 
 
Essayisten 
In Nederland zijn Multatuli, Jeroen Brouwers, Edgar du Perron, 
Menno ter Braak, H.A. Gomperts, Rudy Kousbroek, Piet Meeuse, 
Karel van het Reve en Joost Zwagerman auteurs die zich op het 
essay hebben toegelegd. Voor het genre is in Nederland de Jan 
Hanlo Essayprijs in het leven geroepen. 
Essayisten uit Belgie  zijn Dirk van Bastelaere, Patricia De 
Martelaere, Stefan Hertmans, Geert van Istendael, Dirk Lauwaert, 
Tom Lanoye, Pierre Ryckmans, Bart Verschaffel en Max Wildiers. 
Binnen de Surinaamse letteren waren Rudi Kross en Anil 
Ramdas vertegenwoordigers van het genre. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boek_%28document%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Pope
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Ryckmans_%28schrijver%29
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SCENARIO 
 
Een scenario is een chronologische beschrijving ("draaiboek") 
van een bepaalde gebeurtenis (of reeks gebeurtenissen) die 
heeft plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden. 
 
Het woord scenario is afkomstig uit het oud-Griekse theater. Het 
Griekse Σκηνη (ske ne ) betekent toneel. Via het Italiaans heeft het 
woord zijn intrede gedaan in het Nederlands. 
 
De term scenario wordt onder andere gebruikt voor vormen 
waarin een verhaal een rol speelt, bijvoorbeeld voor een 
toneelstuk (toneelscenario), film (filmscenario), stripverhaal of 
roman.  
 
In toekomstonderzoek wordt een scenario gebruikt voor een 
scenariostudie. 
 
Binnen de informatica worden scenario's gebruikt om de 
interactie tussen de gebruiker en het systeem te beschrijven of 
tussen componenten van een systeem onderling. Deze worden 
ook wel 'gebruikersscenario's' of use cases genoemd. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Draaiboek
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HANDPALMVERHAAL / FLASH 

FICTION 
 
Een handpalmverhaal, soms ook aangeduid met de Engelse term 
flash fiction, is een literair genre dat uit korte fictionele teksten 
bestaat. De lengte van het verhaal is korter dan dat van een kort 
verhaal, doorgaans niet langer dan e e n pagina. 
De term flash fiction komt voort uit een bloemlezing met die titel 
gepubliceerd in 1992. 
 
Lengte 
Een exacte definitie van hoe lang een handpalmverhaal mag zijn 
is er niet. Een specifiek formaat, gedefinieerd door Steve Moss, 
stelt dat een handpalmverhaal maar 55 woorden mag bevatten, 
niet meer, niet minder. Een andere definitie is dat de titel niet 
meer dan zeven woorden mag bevatten. Andere vaak gebruikte 
grenzen zijn 300 woorden en 1000 woorden. 
 
Geschiedenis 
Handpalmverhalen zijn reeds terug te voeren tot de Fabels van 
Aesopus. Bekende schrijvers van het genre zijn Saadi (The 
Gulistan), Bolesław Prus, Anton Tsjechov, O. Henry, Daniil 
Charms, Franz Kafka, H.P. Lovecraft, Yasunari Kawabata, Ernest 
Hemingway, Julio Corta zar, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Kurt 
Vonnegut, Fredric Brown en Lydia Davis. 
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De komst van het internet heeft aan het einde van de 20e eeuw 
tot een heropleving van handpalmverhalen geleid. 
Handpalmverhalen worden ook gepubliceerd door veel 
tijdschriften. 
In de Duitse literatuur zijn auteurs Peter Bichsel, Heimito von 
Doderer, Helmut Heißenbu ttel en Gu nter Kunert auteurs van 
belang. 
De Latijns-Amerikaanse literatuur heeft vele auteurs van 
microrelatos, zoals Augusto Monterroso, Luis Felipe Lomeli, 
Alfredo Alamo, Santiago en Jose Luis Zarate Eximeno. 
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KORT VERHAAL 
 
Het kort verhaal (ook kortverhaal gespeld) is een prozatekst die 
korter is dan een novelle en zich gewoonlijk beperkt tot slechts 
enkele personages. Hoewel het slechts vanaf de 19e eeuw 
beschouwd werd als een apart literair genre is de orale traditie, 
het elkaar vertellen van verhalen en anekdotes, ouder. In de 
middeleeuwen en later ontstonden de raamvertellingen, waarin 
korte verhalen aan elkaar werden gekoppeld door ze in een 
kader te plaatsen. 
 
Vormkenmerken 
De omvang van een kort verhaal varieert van twee tot een 
twintigtal bladzijden. Is het verhaal langer, dan heeft men vaak te 
maken met een novelle. Een verhaal van (minder dan) e e n 
bladzijde noemt men een handpalmverhaal, of (afhankelijk van 
de poe tische kwaliteit) een prozagedicht. Een speciaal genre is 
het zkv of zeer korte verhaal, een verhaal dat meestal niet 
langer is dan een bladzijde. Het zkv is te vergelijken met het 
prozagedicht. De bekendste schrijver van dit genre is in 
Nederland de schrijver A.L. Snijders. 
 
Het moderne genre begint meestal midden in de handeling ('in 
medias res') en stelt e e n personage en e e n gebeurtenis centraal, 
die licht werpt op het karakter of het leven van die figuur. Vaak 
worden min of meer alledaagse gebeurtenissen transparant en 
verwijzen ze naar een wezenlijk menselijk probleem. 
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NOVELLE (PROZA) 
 
Een novelle is een prozaverhaal van beperkte omvang. Het 
woord novelle is afgeleid van het Latijnse novus (nieuw) en het 
Italiaanse novella (nieuwtje). 
 
Oorsprong 
De term novellas werd voor het eerst gebruikt in de veertiende 
eeuw om de prozaverhalen aan te duiden in de Decamerone van 
Giovanni Boccaccio. Een voorbeeld uit de zeventiende eeuw zijn 
de Novelas ejemplares van Miguel de Cervantes. 
 
Moderne betekenis 
Tegenwoordig bedoelt men met novelle een prozaverhaal dat 
wat de omvang betreft tussen de roman en het korte verhaal 
geplaatst wordt. De lengte is typisch tussen de 50 en 100 
pagina's, maar hierover bestaat geen consensus. Een novelle 
bezit een eenvoudige structuur en een klein aantal personages. 
Meestal omvat een novelle een bijzondere gebeurtenis en toont 
ze de hoofdpersonages op een beslissend moment in hun leven. 
Voorbeelden van novellen zijn De Kreutzersonate van Lev 
Tolstoj (1889), Die Verwandlung (De Gedaanteverwisseling) 
van Franz Kafka (1915) en The Old Man and the Sea (De oude 
man en de zee) van Ernest Hemingway (1951). Een modern 
voorbeeld uit het Nederlandse taalgebied is De grote wereld van 
Arthur Japin (het boekenweekgeschenk van 2006). 
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ROMAN (LITERATUUR) 
 
Met de term roman wordt een grote verscheidenheid aan vooral 
prozateksten aangeduid die overwegend van fictionele aard zijn 
en in omvang doorgaans het kort verhaal en de novelle 
overtreffen. Het onderscheid tussen novelle en roman is echter 
niet altijd goed aan te geven. 
 
Omvang  
Er bestaat geen duidelijke consensus over de minimumlengte 
van een roman. Soms wordt 40.000 woorden als het minimum 
beschouwd, maar in de praktijk worden de termen roman en 
novelle vaak door elkaar gebruikt. Harry Mulisch' kleine roman 
Het zwarte licht (1956) is wat betreft omvang niet groter dan 
Jacob van Lenneps novelle Een schaking (1850) en G.K. van het 
Reves roman De avonden (1947) heeft als ondertitel een 
winterverhaal. Om zijn omvang zou men Ward Ruyslincks De 
ontaarde slapers (1957) een novelle kunnen noemen, maar dan 
wel een novelle die in 1957 de romanprijs van de stad 
Antwerpen kreeg. 
 
Opzet en structuur  
Naast de lengte worden meestal ook inhoudelijke criteria 
gebruikt. Zo zou de roman breder van opzet zijn en de 
personages in een bepaalde ontwikkeling tonen, terwijl de 
novelle slechts één (beperkt) conflict uitwerkt. In de roman zou 
de intrige (plot) als gevolg daarvan gecompliceerder zijn, dat wil 
zeggen samengesteld uit hoofd- en nevenintriges. De novelle zou 
daarentegen een enkelvoudige structuur kennen. Voorts zou de 
roman een groter aantal personages, een bredere 
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milieuschildering en een groter tijdsbestek omvatten dan de 
novelle. 
 Bovendien zou de karaktertekening in de roman uitvoeriger 
zijn dan in de novelle (bijvoorbeeld round characters). Maar in 
de praktijk gaat deze indeling niet op. Zo omvat James Joyces 
roman Ulysses (1922) slechts een tijdspanne van 24 uur en in 
Jeroen Brouwers' roman Zonsopgangen boven zee (1977) is 
niet alleen de tijd zeer beperkt, maar ook het aantal personages. 
Soortgelijke tegenvoorbeelden zijn te geven voor de 
karaktertekening, de milieuschildering en de intrige. 
 
Soorten romans  
Er zijn diverse soorten romans zoals:  
   

adolescentenroman 
dagboekromans 
detectives 
esoterische roman 
familieroman 
historische roman 
jeugdroman 
naturalistische roman 
neoromantische roman 
ontwikkelingsroman 
oorlogsroman 
psychologische roman 
picareske roman 
sleutelroman 
spionageroman 
streekroman 
striproman 
thriller 
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toekomstroman 
    
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toekomstroman


 

517 

STRIPROMAN 
 
Een striproman of beeldroman (in het Engels graphic novel) is 
de benaming voor strips die in boekvorm worden uitgegeven. De 
strip in boekvorm onderscheidt zich van het klassieke 
stripalbum door een veelal literaire inslag met uitgebreide en 
ingewikkelde verhaallijnen en is gewoonlijk bedoeld voor 
volwassenen. Een striproman kan ook bestaan uit een 
verzameling korte verhalen. 
 
In Europa behoort De Ballade van de Zilte Zee van Hugo Pratt 
tot de eerste internationale uitgaven als striproman. Dit eerste 
verhaal over Corto Maltese werd in albumvorm gepubliceerd in 
1972. In Amerika wijst men meestal A Contract with God van 
Will Eisner uit 1978 aan als het startpunt. In Nederland worden 
de strips van Marten Toonder al sinds 1967 uitgegeven als 
beeldroman, in zogenoemde 'literaire reuzenpockets'. 
De term graphic novel raakte meer ingeburgerd toen verhalen 
als Maus van Art Spiegelman en Watchmen van Alan Moore en 
Dave Gibbons een succes bleken. Spiegelman kreeg voor Maus 
zelfs een speciale Pulitzerprijs. Persepolis van Marjane Satrapi 
kende eveneens veel bijval als striproman. 
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Binnen de Franco-Belgische stripcultuur was uitgeverij 
Casterman e e n van de eerste die, zonder feitelijk de term te 
gebruiken, al in de jaren 80 stripromans uitgaf in de reeks Wordt 
Vervolgd Novellen. Hierin zaten veel bekende reeksen als de De 
Duistere Steden van François Schuiten en Benoï t Peeters en 
losse verhalen van Loustal, Didier Come s, Jacques Tardi en Jean-
Claude Servais. Hier ging het om dikke stripboeken met meer 
pagina's dan de gebruikelijke 48 of 64, vaak in zwart-wit, met 
realistischere verhalen en tekenwerk en vaak een indeling in 
hoofdstukken. Deze verhalen werden ook voorgepubliceerd in 
het ter ziele gegane maandblad Wordt Vervolgd. Vanaf 1988 had 
ook uitgeverij Dupuis een gelijkaardige collectie, Vrije Vlucht 
genaamd, waarin albums als De eeuwige oorlog van Marvano en 
Deogratias van Jean-Philippe Stassen verschenen. Met Getekend 
lanceerde Le Lombard eveneens een serie stripromans, 
waaronder Op zoek naar Peter Pan van Cosey. 
Tegenwoordig verschijnen er veel autobiografische stripromans 
bij diverse gespecialiseerde uitgeverijen als Oog & Blik, Sherpa 
en Atlas. Een ander soort stripromans zijn 'verstrippingen' van 
bekende literaire werken. Dick Matena bewerkte verscheidene 
romans tot stripalbum, waaronder Kaas van Willem Elsschot en 
De avonden van Gerard Reve. Vernieuwend aan deze 
beeldromans is dat Matena de oorspronkelijke romantekst 
integraal en ongewijzigd overneemt en de dialogen letterlijk in 
tekstballons plaatst. 
 
Culturele waardering 
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Terwijl strips vroeger vaak gezien werden als inferieure lectuur 
die enkel voor kinderen bedoeld was en de leesluiheid 
bevorderde, heeft de graphic novel tegenwoordig dikwijls wel de 
status van een hoogwaardige en gewaardeerde kunstvorm. Vaak 
worden stripromans dan ook in de zelfde categorie ingedeeld als 
de literaire romans. Zo staat Watchmen gewoon in de lijst van de 
beste Engelstalige romans tussen 1923 en 2005 van Time. 
Boeken van Jacques Tardi worden door de Franse 
literatuuruitgever Gallimard uitgegeven. Maus, uitgegeven door 
de Amerikaanse literaire uitgeverij Pantheon, werd bekroond 
met een Pulitzerprijs en ook Jimmy Corrigan van Chris Ware 
wordt in Amerika als een volwaardig kunstwerk beschouwd, 
zowel om de grafische als om de verhalende kwaliteit van dit 
werk. Verder van Marc Legendre stond in 2008 op de shortlist 
voor de Libris Literatuur Prijs. Onder andere Ghost World, V for 
Vendetta en Watchmen werden in Hollywood verfilmd. Sinds 
enige jaren wordt door het Stripschap een jaarlijkse prijs 
toegekend aan het beste literaire stripverhaal. Deze categorie 
bestaat voornamelijk uit stripromans. De gehanteerde definitie 
is dat een literaire strip een volwassen inhoud heeft, 
overwegend artistiek bedoeld is en niet primair tot humor, 
avontuur of vermaak gerekend kan worden. 
 
Voorbeelden 
• De Ballade van de zilte zee - Hugo Pratt, 1967 (1972 in 

albumvorm) 
• A Contract with God - Will Eisner, 1978 
• De dorpsgek van Schoonvergeten - Didier Come s, 1980 
• V for Vendetta - Alan Moore, 1982 
• De jacht - Enki Bilal en Pierre Christin, 1983 
• Op zoek naar Peter Pan - Cosey, 1984 
• Maus - Art Spiegelman, 1986 
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• Watchmen - Alan Moore en Dave Gibbons, 1986 
• Batman: The Dark Knight Returns - Frank Miller, 1986 
• De Chninkel - Jean Van Hamme en Grzegorz Rosinski, 

1988 
• De eeuwige oorlog - Marvano en Joe Haldeman, 1988 
• From Hell - Alan Moore, 1991 
• Brieven uit de bar - Jean-Philippe Stassen, 1992 
• Loopgravenoorlog - Jacques Tardi, 1993 
• Zwart Gat - Charles Burns, 1995 
• Fax from Sarajevo - Joe Kubert, 1996 
• Persepolis - Marjane Satrapi, 2000 
• Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth - Chris 

Ware, 2000 
• Deogratias - Jean-Philippe Stassen, 2000 
• Safe Area Goražde - Joe Sacco, 2000 
• Een deken van sneeuw - Craig Thompson, 2004 
• Verder - Marc Legendre, 2007 
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DRAMA (GENRE) 
 
Drama of dramatiek (afgeleid van het Oudgriekse woord δράμα 
("drama") dat "handeling" betekent) is een literair genre dat 
gebruikt wordt om toneelstukken, boeken, 
films,televisieprogramma's en andere vormen van fictie te 
karakteriseren waarin bepaalde persoonlijke ontwikkelingen 
van één of meerdere personages centraal staan. Een drama 
behandelt doorgaans een emotioneel thema, waardoor de kijker 
of lezer zich in de personages kan inleven en zich met hen kan 
identificeren. 
Binnen het toneel vertoont vertoont het drama talrijke 
afsplitsingen, waarvan de belangrijkste het blijspel en het 
treurspel zijn. Hoewel drama een synoniem is van toneelstuk, 
wordt het gebruik van de term soms beperkt tot het ernstige 
toneel. 
 
Kenmerken 
Bij een drama wordt door middel van woord (gesproken of 
gezongen) en/of gebaar (dans, mimiek...) een menselijke 
conflictsituatie uitgebeeld. De handeling heeft gewoonlijk een 
causaal verloop. 
 
Grieks drama 
De kenmerken van het Griekse drama zijn: 
   

Er is een koor van meerdere personen (uitsluitend 
mannen) 
 
Er zijn één of twee personen die de hoofdrol spelen 
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Het hele drama bestaat uit een dialoog die met bescheiden 
muziekbegeleiding werd gezongen.  
 
Dit gedialogeerde "lied" is als het moderne toneel: er 
wordt namelijk gereageerd, gerepliceerd op de ander. 
 
Het is altijd opgebouwd uit bedrijven of epeisodia 
(meestal vijf), met daartussen steeds een lied van het koor 
(stasimon), dat nauw verband houdt met de algemene 
inhoud van het drama. 
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MELODRAMA 
 
Melodrama was oorspronkelijk een genre in het theater van de 
Griekse oudheid waarbij μέλος (zang of muziek) en δράμα 
(drama) gecombineerd werden. Muziek werd gebruikt om de 
emoties te versterken of een karakter te verduidelijken. 
Tegenwoordig betekent melodrama dat (gesproken) 
dramatische actie op toneel, in film of op televisie begeleid 
wordt door muziek. 
 
Het klassiek melodrama (1800 – 1823) ziet zichzelf als een 
voortzetting van de klassieke tragedie, gebruikt drie bedrijven 
(naar het voorbeeld van de opera) en past de aristotelische 
eenheden strikt toe. In het romantisch of sociaal melodrama 
(1823 – 1848) krijgt de schurk vaak de hoofdrol toebedeeld. Het 
lijkt het meeste op het huidige beeld van melodrama. Bij het 
latere melodrama (1848 – 1914) worden de technische 
vernieuwingen van de 19e eeuw geïntegreerd, zoals 
magnetisme, hypnose, en het gebruik van stoom. 
Het genre verspreidde zich door Europa in toneelstukken met 
helden, heldinnen en boeven in onwaarschijnlijke situaties. De 
laatste decennia heeft de term melodrama een afkeurende 
betekenis gekregen. 
 
Opbouw 
Er was een heldere opbouw: een boef dreigt, een held verslaat de 
boef of redt de heldin en vaak eind goed, al goed. 
 
Verschil met tragedie en musical 
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Het verschil met tragedie is dat de afloop van een melodrama 
gelukkig kan zijn. In een modern (stukje) melodrama wordt 
anders dan in de musical niet gezongen. Wel kan een musical een 
stukje melodrama bevatten, dus muzikale begeleiding van actie 
of gesproken tekst. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tragedie_(toneel)
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TRAGEDIE  
 
Een tragedie (Oudgrieks: τραγῳδία, tragōidia, "bokkenzang"), 
ook treurspel genoemd, is een toneelstuk met een intrige die 
een ernstige handeling betreft. Vaak leidt dit tot een noodlottige 
afloop, maar naast de exitus infelix onderscheidt men ook 
tragedies met een exitus felix, een gelukkige afloop. De intrige 
van een tragedie werkt naar een punt waar de held tot inzicht 
komt in zijn falen (de agnitio), waarna een plotselinge en hevige 
ommekeer van zijn situatie volgt (de peripetie). Het doel van de 
tragedie is hierdoor een reinigende invloed uit te oefenen op de 
geest van de toeschouwers, de zogenaamde catharsis. 
 
Griekse tragedie 
De Attische tragedie van de Oud-Grieken ligt aan de oorsprong 
van dit genre, met als hoofdvertegenwoordigers Aischylos, 
Sophokles en Euripides. SindsAristoteles wordt het als genre 
tegenover de komedie geplaatst. Terwijl de komedie bij 
Aristoteles inferieure mensen uitbeeldt, draait de tragedie om 
wat superieure mensen overkomt en hoe ze daar mee omgaan. 
Er worden personages van hoge afkomst ten tonele gevoerd die 
getroffen worden door het lot in de vorm van een dramatische 
wending in hun leven. Zo gaat in toneelstukken als Antigone en 
Koning Oedipus de hoofdpersoon de onvermijdelijke ondergang 
of dood tegemoet, hetzij door menselijk falen of door ingrijpen 
van de goden. Meestal eindigt een tragedie met de dood van een 
of meerdere personages. Aristoteles zag het in zijn Poetica als de 
taak van de tragedie om "angst en medelijden" op te wekken tot 
bij het publiek, tot een louterend effect, de catharsis, werd 
bereikt. 
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Romeinse tragedie 
Een meer op effectbejag gebaseerd type tragedie is de Latijnse 
"wraaktragedie" van Seneca, die in de Engelse renaissance 
navolging kreeg, te beginnen met Thomas Kyds The Spanish 
Tragedy. 
De tragedie is een dramatisch genre, maar desondanks heeft 
lang de gewoonte bestaan er lyrische elementen aan toe te 
voegen, met name de zangen van het koor, die de handeling van 
commentaar voorzagen. Een vermenging van komedie en 
tragedie is de tragikomedie. Het tragische verloop van het stuk 
wordt hier gevolgd door een happy end. Of andersom: het 
komische stuk heeft geen happy end. De Romeinse 
toneelschrijver Plautus schreef met Amphitruo omstreeks 210 
v.Chr. een van de eerste stukken in deze mengvorm. 
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KOMEDIE 
 
Een komedie (Oudgrieks: κωμῳδία, kōmōidía), ook blijspel 
genoemd, is een theaterstuk, film, televisieprogramma of boek 
met het doel het publiek te amuseren en de kijkers aan het 
lachen te maken. In de tijd van de oude Grieken tot in de 
renaissance betekende 'komedie' een verhaal dat goed afliep, in 
tegenstelling tot een tragedie, een verhaal dat slecht afliep. 
Dit wordt bereikt door de situatie, de acties, de relaties tussen 
personages en de taal te overdrijven. Hierdoor ontstaan 
lachwekkende situaties. 
Er zijn verschillende indelingen voor komedies mogelijk: 
   

naar het medium: theater; film; 
 
naar de duur: eenakter, spel in drie bedrijven, 
langspeelfilms, korte films, tekenfilms; 

 
naar het genre: komische vertelling (vaak als monoloog, 
stand-upcomedy), vulgaire komedie of klucht, slapstick, 
parodie, persiflage, revue ofcabaret, romantische 
komedie, tragikomedie, vaudeville. 

    
Komedies van Shakespeare 
Traditioneel zijn de toneelstukken van William Shakespeare 
gegroepeerd in drie categorieën: drama's, komedies, en 
historische stukken. "Komedie" had in de Elizabethaanse tijd een 
andere betekenis dan die van de moderne komedie. Een 
komedie van Shakespeare was een toneelstuk met een happy 
end, meestal met huwelijken tussen de ongehuwde personages, 
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en een meer ludieke toon en stijl dan zijn andere stukken. 
Komedies van Shakespeare bevatten vaak thema's als: 
   

De strijd die jonge geliefden moeten leveren om 
moeilijkheden te overwinnen, die vaak door ouderen 
veroorzaakt worden 
 
Scheiding en hereniging 
 
Persoonsverwisseling 
 
Slim personeel 
 
Verhoogde spanningen, vaak binnen een familie 
 
Meerdere, met elkaar verweven plots 
 
Veelvuldige woordspelingen 

   
Verscheidene komedies van Shakespeare, zoals Measure for 
Measure en All's Well That Ends Well, hebben een ongewone toon 
met een moeilijke combinatie van humor en tragiek, waardoor 
ze als probleemstukken gecategoriseerd worden. 
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SATIRE 
 
Een satire of hekeldicht is een kunstvorm waarbij vaak op 
humoristische wijze maatschappijkritiek wordt gegeven. De 
kritiek kan geleverd worden via parodie, ironie, sarcasme, 
pastiche en karikatuur. De doelwitten kunnen personen, 
politici, tradities,religie, kunstenaars, entertainers, media, 
normen, waarden, trends zijn. Niet alle satire is uitsluitend 
humoristisch bedoeld. Sommige satires zijn zo agressief en 
scherp dat ze vooral willen provoceren of tot actie aanzetten. 
Hierom zijn door de geschiedenis heen veel satirici vervolgd 
door de overheid. 
 
Etymologie 
Het woord 'satire' is, hoewel dit vaak wordt gedacht, niet 
afgeleid van de klassieke satyr, maar van de lanx satura, wat 
staat voor een schaal met gemengde vruchten. Dit verwijst naar 
de eeuwenoude associatie van satire met het consumeren van 
voedsel (voor de geest) en met het vermengen van verschillende 
genres en stijlen. Satire wordt ook wel eens geassocieerd met de 
geneeskunde, waarbij de satiricus als een arts de maatschappij 
tracht te "genezen". 
 
Vormen van satire 
Satire kan verdeeld worden in twee vormen, 'Horatiaans', 
vernoemd naar de Romeinse dichter Horatius. Hierbij gaat het 
om lichte satire die vooral bedoeld is om op geestige wijze spot 
te drijven met de dwaasheid van de maatschappij. Een bekend 
voorbeeld is Desiderius Erasmus' Lof der Zotheid. Een meer 
harde, scherpe, bijtende vorm van satire wordt 'Juvenaliaans' 
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genoemd, naar de Romeinse dichterJuvenalis. Hierbij wordt op 
agressieve en cynische wijze kritiek geleverd met de bedoeling 
het publiek tot denken of actie aan te zetten. Het humoristische 
aspect is hierbij soms minder belangrijk. Een bekend voorbeeld 
is George Orwell's Animal Farm. 
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TRAGIKOMEDIE 
 
Een tragikomedie is een dramavorm die zowel in het theater als 
in zijn afgeleide, de film, een vermenging hanteert van 
tragische en komische verhaalelementen.  
De samenstelling tragikomedie geeft aan dat komedie de 
hoofdbedoeling is, maar dat er enkele tragische gegevens 
doorheen lopen. Het begrip is pas tegen het einde van de 16e 
eeuw echt doorgebroken. De theoreticus van dienst is een zekere 
Italiaan Battista Guarini met zijn verhandelingen die gebundeld 
zijn als Compendio della poesia tragicomica (1601). Rond 
dezelfde tijd vinden we in Shakespeares drama's een hele 
variëteit clowneske figuren terug: de clown is de tragikomische 
mens bij uitstek. Leven met een lach en een traan. 
 
Een typisch voorbeeld is Le Cid van Pierre Corneille. Enkele van 
de nevenpersonages sterven hierin, maar voor de twee 
hoofdpersonages kent het verhaal een gunstige afloop. 
 
Aangezien de combinatie tragiek en komedie ook scherp wordt 
aangevoeld door auteurs die ironie, satire en cynisme gepast 
kunnen hanteren, vind je in het absurde theater van Samuel 
Beckett, Eugène Ionesco en Harold Pinter ook veel 
tragikomische situaties en personages. In de film denke men aan 
Charlie Chaplin, de hoofdfiguur in zijn eigen stomme films. 
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FANTASTISCHE  

VERHAALVORMEN 
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LEGENDE  
 
Een legende (afgeleid van het Latijn legenda, een gerundivum 
met de betekenis wat gelezen moet worden) is oorspronkelijk 
een alternatieve levensbeschrijving van een heilige met 
toegevoegde fictieve elementen, waarin aan de betreffende 
persoon allerlei wonderen toegedicht worden (een hagiografie 
kan ook een louter biografische beschrijving van een 
heiligenleven zijn).  
 
In de kloosters werd bij de metten en bij de maaltijden 
voorgelezen uit boeken met levensbeschrijvingen van 
kerkvaders. Die teksten werden in het middeleeuwse Latijn 
aangeduid met legenda. Van het woord legere is via lectus 
(gelezen) en lectio (lezing) het Nederlandse woord les afgeleid. 
Als genre behoort een legende tot het volksverhaal. 
 
Onder legende verstaat men tegenwoordig dan ook een 
traditioneel christelijk (met name katholiek) volksverhaal, 
waarin een centrale rol is weggelegd voor een heilige, Jezus 
Christus, Maria, of een heilig voorwerp. De verhalen kunnen 
bijvoorbeeld gaan over Bonifatius, Sint Nicolaas en daarnaast 
over een hostie die niet verbrand kan worden, een bron die 
geneeskrachtig water verschaft, of een heiligenbeeld dat steeds 
op een bepaalde locatie terugkeert. Ook (moderne) wonderlijke 
verhalen over (bloed) huilende Mariabeelden of over bijbels die 
onbrandbaar blijken, behoren tot de legenden. 
De betekenis van het woord legende is later in de volksmond 
uitgebreid naar allerlei soorten verhalen die als waar gebeurd 
doorverteld worden, hoewel ze niet historisch of 
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wetenschappelijk te bewijzen zijn. De legende wordt dan 
algemeen begrepen als een oud volksverhaal. Voorbeelden 
hiervan zijn de urban legends over het bestaan van het Monster 
van Loch Ness en de Verschrikkelijke Sneeuwman. Het gaat hier 
om de opvolger van de sage, de stadssage of het 
broodjeaapverhaal. Het gebruik van het woord 'legende' is in 
deze zin foutief gebruikt. In het Nederlandse verhaalonderzoek 
gaat men namelijk uit van het Duitstalige wetenschappelijke 
onderzoek (Legende naast Sage), en niet van het Engelse 
legend. 
 
Voorbeelden van legenden 
De legende van St-Joris en de draak 
Ursula van Keulen 
Nicolaas van Myra 
Sint Valentijn 
De Tassilolinde van Wessobrunn 
 
Andere betekenissen 
De term legende wordt in oneigenlijke zin ook gebruikt voor 
beroemde personen - met name sporters en artiesten - over wie 
veel al dan niet verzonnen verhalen de ronde doen en wiens 
status of talent iconische proporties heeft aangenomen. Zo 
wordt bijvoorbeeld gesproken van een schaatslegende of een 
jazzlegende. Een vroegtijdige dood draagt vaak bij tot hun 
imago als legende, alhoewel dit geen vereiste is. Bepaalde 
mensen worden namelijk ook levende legendes genoemd 
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MYTHE 
 
Mythe (Grieks: mythos; μυθος) betekende oorspronkelijk in het 
Grieks gesproken woord, verhaal. De betekenis is afhankelijk van 
de context: 
In de tijd van Homerus kreeg het woord mythe de betekenis die 
als hoofdbetekenis moet worden gezien: heilig, overgeleverd 
verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst. 
 
Vanaf het einde van de 19e eeuw wordt het begrip mythe 
gehanteerd binnen wetenschappen als de psychologie, culturele 
antropologie en de historische sociologie in een andere 
betekenis: een verhaal met een louterende werking dat een 
diepe waarheid over het menselijk bestaan uitdrukt, 
bijvoorbeeld door uitbeelding te geven aan een archetype. 
 
Het woord mythe wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak ten 
onrechte verstaan als fictie, iets dat nooit gebeurd is, een 
verzonnen verhaal. Een mythe wordt echter vaak opgevat als 
een zinrijk, betekenisvol en zelfs rëeel verhaal, al bevat de 
vertelling vele elementen die niet rëeel zijn in letterlijke of 
historische zin. In dit verband zei Mircea Eliade, een 
godsdiensthistoricus, hierover ooit: "Myths tell only of that 
which really happened." 
 
In tegenstelling tot wat bij sagen, sprookjes en fabels meestal het 
geval is, gaan mythen in hoofdzaak over goden en halfgoden. 
 
Kenmerken van de mythe 
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Een mythe in historisch-religieuze zin is een verhaal over daden 
van goden, halfgoden of goddelijke voorouders. Dergelijke 
mythen zijn gesitueerd in een tijd voor de opkomst van het 
schrift en beschrijven hoe de wereld geschapen en/of geordend 
werd, ten onder ging en hoe de cultuur ontstond of aan zijn 
einde kwam. Het zijn ook soms verhalen met een ethisch 
oogmerk. De mythe geeft in de tijd van ontstaan zin aan de 
cultuur en verzorgt gemeenschapsbinding. 
 
Men onderscheidt de volgende soorten mythen: 
   

De kosmogonische mythe: over de schepping of 
totstandkoming van mens en wereld en over de 
oorsprong van de goden. Een voorbeeld hiervan is de 
mythe die Plato in de Timaeus vertelt over het ontstaan 
van de kosmos en de mens. 
 
De etiologische of verklarende mythe: over het ontstaan 
van culturele verschijnselen (bijvoorbeeld de cultus of de 
sociale gebruiken) en natuurverschijnselen. Zo verklaren 
veel verhalen bijvoorbeeld de herkomst van een bepaalde 
rots of berg. 
 
De eschatologische mythe: over de ondergang van de 
wereld. Voorbeelden hiervan zijn de joodse, christelijke en 
islamitische opvattingen over het einde van de 
geschiedenis, de opstanding van de doden en het Laatste 
Oordeel. 

    
In de culturele antropologie is het onderwerp uitgebreid 
behandeld door Edward Burnett Tylor, Émile Durkheim, 
Bronisław Kaspar Malinowski, Claude Lévi-Strauss en James 
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George Frazer. In de psychologie is Carl Gustav Jung een 
belangrijk auteur. In de sociologie wordt de term mythe gebruikt 
als een van de grondslagen van ideologieën. 
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SAGA  
 
Een saga (IJslands: Íslendingasögur) is een in het Oudnoords 
geschreven middeleeuws verhaal over de oude geschiedenis van 
Scandinavië en Germanië, over de eerste reizen van de Vikingen, 
over hun kolonisatie van IJsland, en over vetes tussen IJslandse 
families. 
De teksten zijn te definiëren als episch proza, vaak met strofes of 
hele gedichten in de tekst die vaak allitereren, over heldendaden 
van lang geleden, verhalen van dappere mannen, meestal 
Vikingen, soms heidens, soms christelijk. Gewoonlijk zijn de 
verhalen erg realistisch (behalve natuurlijk legendes, 
hagiografieën en vertaald werk). In sommige gevallen wel 
aangedikt en fantasievol, maar ze gaan altijd over mensen 
waarmee we ons vrij makkelijk kunnen identificeren. 
 
Veel verhalen gaan over koningen (bijvoorbeeld Heimskringla), 
alledaagse personen (bijvoorbeeld Bandamanna saga) of 
heroïsche personen (bijvoorbeeld Egils saga). De saga’s 
beschrijven een deel van de geschiedenis van de 
Scandinavische landen. Engeland en zelfs Canada (in de 
Grænlendinga saga) komen er in voor. Deze verhalen zijn pas 
aan het begin van de twintigste eeuw geverifieerd. 
 
Veel saga’s vinden plaats in de periode 930-1030, soms 
aangeduid söguöld (saga-eeuw) in de geschiedenis van IJsland. 
De saga’s over koningen, heiligen, hedendaagse saga’s, etc. zijn in 
een ander tijdsbestek te plaatsen. De meeste zijn opgeschreven 
tussen 1190 en 1320, vaak voorafgegaan door een lange orale 
traditie, andere als pure fictie, en van andere is het niet bekend. 
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De auteur van Sverris saga heeft de historische koning Sverrir 
echt gekend en hem als een bron gebruikt. 
 
Verhaallijnen en schrijfstijl 
Veel saga’s komen uit de periode dat de kerstening van de 
betreffende volkeren nog niet zo lang geleden had 
plaatsgevonden. Een gevolg hiervan is dat er nog een sterke 
heidense achtergrond is aan te wijzen in de verhalen. Een 
voorbeeld hiervan is Njáls saga. Ondanks deze christelijke 
invloed hebben de personages een heidense levenswijze en 
speelt het lot een prominente rol, zoals een regel uit Njals Saga 
uit hoofdstuk 6 duidelijk illustreert: 
... ieder moet doen wat het lot beslist. 
 
De beschaving in de saga’s is complex en bestaat uit meerdere 
lagen. Uit de verhalen blijkt vaak een ingewikkeld stelsel van 
bloedverwanten die contacten met buitenstaanders leggen. 
Door de verschillende goede en slechte personages is er vaak 
sprake van complotten, intrige en moord. 
De schrijfstijl is meestal onpersoonlijk, bondig, zonder uitleg. 
Gebeurtenissen zijn gewoon gebeurtenissen; iedereen legt zich 
bij het lot neer. Personages worden vaak maar kort 
geïntroduceerd, Er was eens een man genaamd..., soms gevolgd 
door een korte biografie met verwantschappen en relaties met 
andere figuren in de saga. Ze worden getekend door hun 
handelingen, of af en toe door zinnetjes als Hij was een 
vreselijke schurk of Hij was een machtig hoofdman. 
Belangrijke figuren komen ook in andere saga’s voor. De 
verhoudingen tussen mensen waren ingewikkeld, door 
vriendschap, bloedverwantschap, huwelijk, en woonplaats. 
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Vaak moeten er (soms ten nadele van de held) vijanden worden 
verslagen. Het leven is kort, onzeker, en iemands waarde ligt in 
zijn eer in gevechten. 
Belangrijke thema’s in de saga’s zijn eer, geluk (of het lot), het 
bovennatuurlijke en karakter. Gedrag wordt meestal niet 
uitgelegd, omdat alle gebeurtenissen het lot volgden en logisch 
waren voor het luisterende publiek. 
 
Alles wat ook maar enig nadeel toebracht aan iemands eer (of 
die van zijn familie) moest worden gewroken, met bloed of geld. 
Mannen (en vaak ook vrouwen, die hier niet onder deden voor 
de andere sekse) werden vaak verleid tot dodelijk geweld 
tegenover een (vermeende) aantasting van hun eer. 
Het idee geluk is eenvoudig, zeker in een saga zoals Njáls Saga: 
Men wordt geboren met een zekere hoeveelheid geluk. Als die 
op is, ben je gedoemd. 
Het "bovennatuurlijke" speelt ook vaak een rol. omina en 
voorspellende dromen komen daar onder andere bij kijken. 
 
Het karakter van de personages vormt in de saga’s een 
vraagstuk. Overwinnen ze hun moeilijkheden op een eerlijke 
manier, of vervallen ze daarbij in slechtheid, lafheid en trots? 
Een laatste stilistisch punt blijkt uit de inleiding van Magnus 
Magnusson bij Njáls Saga: 
   

In zo’n grote spaarzaamheid kan een gedetailleerde zin 
boekdelen spreken: 'Twee raven vlogen de hele weg met hen 
mee' (Hoofdstuk 79) als Skarp-Heðin en Hogni op een nacht 
op pad gaan om wraak op Gunnar te nemen... 
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SPROOKJE 
 
Een sprookje is in oorsprong een mondeling overgeleverd 
volksverhaal dat gebruikmaakt van magie en fantasie. Het begint 
vaak met de woorden "Er was eens..." en speelt zich typisch af op 
een onbepaalde plaats in een onbepaald verleden. 
 
Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak 
een zedenles of diepere wijsheid. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen het mondeling overgeleverde sprookje en het 
literaire sprookje, het individuele creatieve werk van een 
schrijver zoals Hans Christian Andersen. Een duidelijke 
scheiding tussen beide is echter niet altijd te maken. In een of 
andere vorm komen sprookjes over de hele wereld voor met 
vergelijkbare elementen.  
 
Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', 
dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling 
richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. Via de 
orale traditie kregen zij de moraliserende verhalen mee. 
Tegenwoordig zijn "sprookjes" kinderverhalen met levenslessen. 
 
Als genre is het sprookje nauw verwant aan de fabel. In mindere 
mate is het verwant aan de legende, de mythe en de sage. 
 
Enkele kenmerken 
In het algemeen hebben traditionele sprookjes volgende 
kenmerken gemeen: 
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ze zijn anoniem, van onbekende oorsprong, of meestal 
niet toe te schrijven aan een enkele auteur; 
 
de ogenschijnlijk eenvoudige verhalen, die door de 
eeuwen heen in verschillende culturen en in verschillende 
versies van blijvende interesse zijn gebleven; 
 
de stereotiepe personages en een bepaalde 
voorspelbaarheid van wat er gaat gebeuren; 
 
zij belichamen de sociale wijsheid van hun 
gemeenschappen en bevatten een impliciete moraal of 
didactiek. 

    

Soorten sprookjes 
Er bestaan verschillende soorten sprookjes. Een mogelijke 
indeling is de volgende: 
   

Het volkssprookje: dit is een sprookje, ontstaan onder 
het volk, en doorverteld door en voor het volk. De auteur 
is hierbij onbekend. Deze verhalen werden en worden 
mondeling en schriftelijk doorverteld en wijken daarom 
soms nogal van elkaar af. Ze gaan voornamelijk over de 
armen en hun strijd tegen de rijken (= de zogenaamde 
'slechten'); de armen stonden nooit alleen en kregen vaak 
hulp van een wijze mentor. Er wordt wel beweerd dat 
deze sprookjes vaak het overblijfsel zijn van een oude 
volkscultuur, maar deze theorie wordt zeker niet 
algemeen geaccepteerd. Ze zijn vanzelfsprekend 
geschreven in een volkse stijl en waren eerst voor 
volwassenen bedoeld. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Volkscultuur
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Het bruidverwervingssprookje: in dit geval is de 
uitkomst van een sprookje dat de held trouwt met de 
prinses of dat de heldin in het huwelijk treedt met de 
uitverkoren prins. 
 
Het cultuursprookje/kunstsprookje: dit is een sprookje 
met dezelfde algemene kenmerken als het volkssprookje 
maar in dit geval is de auteur bekend, de gebeurtenis die 
beschreven wordt is veel recenter en omdat de auteur 
bekend is bestaat er maar een versie van. Dikwijls 
bevatten deze verhalen een satirische of moraliserende 
ondertoon. 
 
Het diersprookje: dit is een verhaal met dieren in de 
hoofdrol die doorgaans spreken en zich gedragen als 
mensen. Een diersprookje kan een korte fabel zijn, maar 
ook een uitgebreid dier-epos. 
 
Het eigenlijke sprookje: Het eigenlijke sprookje valt 
weer uiteen in onder meer het wondersprookje, het 
legendesprookje en het novellesprookje. Tot de 
wondersprookjes rekenen we de haast overbekende 
verhalen als de kikkerkoning, de gelaarsde kat, Aladin en 
Tafeltje-dek-je. Kenmerkend voor het legendesprookje is 
enige (christelijke) hemelse bemoeienis met het 
verhaalverloop, alsmede de religieuze strekking van het 
verhaal. Het novellesprookje is vooral een spannend 
avonturenverhaal. Het onderscheidt zich van het 
wondersprookje door het ontbreken van magische of 
bovennatuurlijke elementen. Het eigenlijke sprookje 
kennen we pas vanaf de vroege 18e eeuw als het in 
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Zweden verschijnt, en de enorme populariteit ervan laat 
zich eerst vanaf de 19e eeuw vaststellen. 
 
Het grappige sprookje: dit is een grappige vertelling, die 
vroeger wel boerde, klucht en uien werd genoemd. Tot de 
grappige sprookjes (Duits: 'Schwankmärchen') behoorde 
in het verleden de anekdote. 
 
Het moderne sprookje: dit is een sprookje dat aangepast 
is aan de maatschappij en de tijdsbeleving van deze tijd. 
 
Het realistische sprookje: dit is een sprookje zonder 
toverij of wonderen. 

    
 

Hoofdpersonen en -figuren 
Een schare verhaalfiguren bevolkt de sprookjeswereld. Typisch 
zijn: 
   

koningen, prinsen en prinsessen, waarbij de tweede de 
derde meestal op één of andere manier het leven redt, 
beloond of tegengewerkt wordt door de eerste, al is dat 
niet altijd zo. 
 
elfen, kabouters, draken en oosterse geesten, soms 
behulpzaam, soms niet, 
 
heksen, feeën, en tovenaars van allerlei slag, zowel goed 
als kwaad (of beide), 
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sprekende dieren, zoals de wolf uit Roodkapje of de wolf 
en de zeven geitjes, de gelaarsde kat, ezels, ganzen, 
paarden en kikkers, 
 
kinderen die als hoofdpersoon optreden en met 
slimheid, doortastendheid en onschuld de problemen 
oplossen, soms met raad en daad bijgestaan door een elf 
of een fee, 
 
stiefmoeders en peettantes, vaak zijn dit feeën of heksen, 
 
normale mensen, die abnormale dingen overkomen. 

    
Opvallend is dat de hoofdpersonages vaak geen echte naam 
hebben, om het universele karakter van een sprookje te 
onderstrepen. Indien de karakters toch een naam hebben, wijst 
deze op een eigenschap (Roodkapje, Sneeuwwitje, Goudlokje, 
Slimme Hans, IJzeren Hendrik, ...) of is de naam alledaags (zoals 
in Hans en Grietje), symbolisch voor de gewone mens. 
 
De (vaak naamloze) personages wonen meestal in een "land hier 
ver vandaan" (ver over de bergen of zeee n, soms achter de 
wolken). Er wordt meestal een beschrijving van de omgeving en 
de woning gegeven, vaak komen personages in de loop van hun 
leven in onbekende gebieden terecht en beleven daar hun 
avonturen. 
 

Onderwerpen 
Sprookjes komen in vele vormen voor, veel gebruikte 
onderwerpen zijn: 
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Betoverde voorwerpen 
In een kristallen of glazen bol, waterplas of spiegel, kan de 
toekomst gezien worden. Maar ook andere voorwerpen 
spelen vaak een belangrijke rol, zoals spinnewielen, 
weefgetouwen, spoelen, vingerhoedjes, appels, eieren, 
toverdrankjes, (olie-) lampen, vliegende tapijten, 
schoenen, laarzen, kleding, munten en sieraden, zoals 
(gouden of zilveren) ringen. Vaak brengen de magische 
voorwerpen rijkdom en/of voedsel in overvloed en 
wensen komen uit, men kan naar verre oorden reizen. 
Het voorwerp wordt vaak bewaakt door een heks, duivel, 
draak of ander mythisch dier, of kan door mensen niet 
bereikt worden door de locatie ervan. Soms is het 
oplossen van een raadsel genoeg, zoals het noemen van 
een naam in Repelsteeltje, maar vaker zijn de opdrachten 
fysiek. 
Men zal alles doen om zo'n voorwerp in bezit te krijgen en 
belandt hierdoor soms in langdurig, of eeuwig, onheil 
doordat de vloek van het voorwerp of de bewaker hen 
treft. In andere verhalen krijgt men juist onverwachte 
hulp van het voorwerp of de bewaker en de gekregen 
speciale gave kan naar hartenlust gebruikt worden. 
De schat kan ook symbolisch worden gezien in de vorm 
van de prinses (of prins) waarmee een huwelijk wordt 
gesloten na het volbrengen van de moeilijke opdrachten, 
of het verslaan van het kwaad. 
Een ring of magische cirkel wordt vaak als bescherming 
gebruikt. Bepaalde kleding en voetbescherming kan 
onzichtbaar maken, of juist zelf onzichtbaar zijn. 
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In Belle en het Beest is het hele kasteel, inclusief alle 
bedienden, betoverd door het gedrag van de prins. Dit 
verhaal heeft veel overeenkomsten met Psyche en Eros uit 
de Griekse mythologie. 
 
Opdrachten 
Ook normale mensen kunnen door het voorwerp of door 
hulp van de bewaker veel macht verkrijgen. Vaak krijgt de 
hoofdpersoon hulp van toevallige voorbijgangers (of 
herkent de hoofdpersoon de belangrijke persoon niet, 
omdat hij niet op zoek is naar het bewuste voorwerp en 
juist daardoor de ware vinder zal zijn), vaak alleen als hij 
dit ook echt verdient. Assepoester, maar ook andere 
figuren, krijgt al snel magische hulp om haar prins te zien 
als ze hier om vraagt. 
Als de voorwerpen of schat (of vrouw) enkel voor eigen 
belang worden verlangd, komt dit de persoon bijna altijd 
duur te staan. Zo krijgt de Luie Liesje in Vrouw Holle pek 
en veren in plaats van goud over zich heen, maar zij had 
dan ook niet zeven jaren goede diensten verleend zoals 
Vlijtige Liesje. Ook wordt de persoon vaak als straf voor 
eeuwig in dienst van de duivel gesteld. 
Onzelfzuchtigheid en mededogen worden beloond, vaak 
krijgt de persoon zelfs meer dan hij had verwacht. Soms 
echter kan met een list voldaan worden, en beseft de 
duivel niet dat hij voor de gek is gehouden. Zo snijdt de 
soldaat in De Grafheuvel de zool van zijn laars, zodat deze 
niet gevuld raakt met goud, en krijgt zo de schat van de 
duivel en bevrijdt de ziel van een overleden rijke boer. Hij 
wil echter, wijselijk, niks van het goud van de duivel voor 
zichzelf houden. 
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Soms worden (drie) zoons op pad gestuurd om een 
beroep te leren, en keren pas na vele jaren terug naar huis 
zoals bij Tafeltje dek je, ezeltje strek je en knuppel uit de 
zak. 
 
Magische plaatsen en planten 
Af en toe heeft het betoverde land een naam gekregen, 
vaak gaat het dan om een Sprookjesland, Wonderland of 
Nooitgedachtland. Ook landschappen in de "normale" 
wereld (zoals grafheuvels, bergen, meren, rivieren, bomen, 
etc.) hebben bijzondere gaven. 
Planten hebben vaak een symbolische betekenis, zoals de 
(wilde) roos. Planten kunnen soms tot in de wolken 
reiken, zoals in Sjaak en de bonenstaak, en geven zo 
toegang tot een magische wereld. Er wordt wel gedacht 
dat dit symbool staat voor hallucinogene middelen, zoals 
aanwezig in bepaalde (giftige) paddenstoelen (de 
woonplaats van kabouters en dwergen, tegenwoordig 
bekend als paddo's) zoals de dodelijke vliegenzwam, maar 
ook andere planten zoals de doornappel, moederkoorn. 
Ook bepaalde soorten kikkers en padden zijn giftig, door 
huidcontact kan de hallucinerende werking al intreden 
(na bijvoorbeeld een kus). 
Opvallend is dat de naam van het sprookjesfiguur ook de 
naam van een plant kan zijn (zoals Vlijtig Liesje en het 
Vlijtig liesje, Raponsje/Rapunzel en het Rapunzelklokje 
wat ook wel Repelsteeltje wordt genoemd. Ook 
voorwerpen kunnen naar planten verwijzen, zoals naar de 
giftige paddenstoel vingerhoedje of vingerhoedskruid. 
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Het ondoordringbare woud van wilde rozen (met stekels) 
lijkt te verwijzen naar de stekelige doornappel, het lijkt 
erop dat de heks het gif van de plant heeft gebruikt om 
Doornroosje jarenlang te laten slapen. Het was jarenlang 
in het hele land uitgeroeid in opdracht van de koning die 
zijn dochter wilde beschermen. Toen zijn dochter in slaap 
was had hij veel verdriet en liet zich ook betoveren. Toen 
kwam ook het giftige bos weer terug. Het is erg moeilijk 
voor de held om het doel te bereiken, zonder zich te 
prikken in het gevaarlijke betoverde bos. 
De giftige appel speelt vaker een rol in sprookjes en kan 
personen voor zeer lange in slaap brengen, zoals ook 
Sneeuwwitje gebeurde. De prins van Raponsje wordt blind 
nadat hij in een doornstruik valt. 
Er wordt vaak verwezen naar alruin als zijnde de 
liefdesappel (die ook in de bijbel wordt genoemd). Vaak 
heeft deze plant echter een slechte naam gekregen en is 
bekend als heksenkruid. Ook de granaatappel en de vrucht 
van de wilde vijgenboom staat bekend in mythologiee n, 
deze levensappel is verwant aan de moedergodin 
(bijvoorbeeld Asherah, Astarte, Ishtar en Kubaba). 
Ook de oosterse olielamp lijkt te verwijzen naar het 
inademen van gassen (voor het aroma werden planten 
toegevoegd). Hierna vloog men op het vliegend tapijt naar 
verre of magische oorden, en terug. In weer andere 
sprookjes moet men over de regenboog gaan om het 
magische land te bereiken. Tijdens hallucinaties worden 
inderdaad vaak kleursensaties waargenomen. 
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Ook in mythologiee n komen de hallucinerende werking 
van planten veelvuldig voor. Het is bekend dat 
priesteressen in het verleden al gebruik maakten van de 
stoffen. Ook werden natuurlijke giftige gassen ingeademd, 
zoals bij het Orakel van Delphi. Ook andere manieren 
waren gebruikelijk, zoals kauwen op bladeren. 
cultusplaatsen waren vaak in de vrije natuur, bij water, een 
bos of boomheiligdom. De priesteres van een heiligdom 
kan gezien worden als fee of nimf. Priesteressen hadden 
kennis over de werking van de kruiden en kon je op deze 
manier naar "magische oorden" brengen. 
Sommige producten (vooral snoepgoed dat gegeten wordt 
tijdens feestelijke gelegenheden) bevatten ingredie nten 
die een bewustzijnverhogende werking hebben. 
Bijvoorbeeld speculaas, dat volgens oude gebruiken in de 
vorm van een speculaaspop door een jongeman gegeven 
werd aan het meisje wat hij begeerde. Hij moest echter 
afwachten of zij het cadeautje accepteerde. Het is een 
voorloper van het huidige gebruik cadeautjes te geven 
tijdens Sinterklaas en Kerst. Denk hierbij ook aan de 
kikkerkoning die pas na lange tijd zijn zoen kreeg. 
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Nog altijd worden producten met stimulerende of 
remmende effecten gebruikt bij de bereiding van voedsel. 
Veel kruiden zijn in hoge dosering giftig, en kunnen zeker 
hallucinaties veroorzaken. Bekende voorbeelden zijn 
nootmuskaat en kruidnagel. Ze zijn nadrukkelijk aanwezig 
in bijvoorbeeld speculaas en kruidnoten (tegenwoordig in 
kleine veilige hoeveelheden, maar niet voor niets wordt 
gewaarschuwd laurierbladeren te verwijderen voordat het 
gerecht gegeten wordt). Vaak zijn de producten die 
tegenwoordig kunnen worden gevonden in de supermarkt 
in samenstelling erg veranderd, zodat er weinig over is 
van het oorspronkelijke product (denk ook aan speculoos; 
speculaas zonder speculaaskruiden). 
Hans en Grietje aten van het peperkoekhuisje van de heks, 
en werden lang gevangengenomen. Grietje moest het 
huishouden doen, wat vrouwen meestal moeten doen als 
het kwaad hen te pakken krijgt, Hans kon niet uit zijn 
gevangenis en overleefde enkel omdat de heks slechte 
ogen had en Grietje hem elke dag eten bracht. Pas toen 
Grietje de heks in de oven duwde, was het kwaad 
verslagen. Dit lijkt te verwijzen naar het bakken van het 
voedsel, dat de werking van de kruiden inderdaad 
beï nvloedt. 
In Het oneindige verhaal (Die unendliche Geschichte) van 
Michael Ende komt de 11-jarige Bastiaan Balthazar 
Boeckx als hij een boek uit een antiekwinkel leest in een 
parallelle fantasiewereld terecht, waarin alleen hij de 
stervende keizerin en daarmee het hele rijk Fantasie  kan 
redden. Langzamerhand verliest hij zijn oorspronkelijke 
doel uit het oog. 
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In De gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren speelt 
de dood een zeer belangrijke rol. De doodzieke Karel 
Leeuw wordt eerst door zijn oudere broer Jonathan - die 
daarbij zelf om het leven komt - uit een brandend huis 
gered. Vervolgens sterft Karel alsnog aan zijn ziekte en 
komt zijn oudere broer weer tegen in Nangijala, het rijk 
van de doden, waar echter ook de slechte vorst Tengil 
regeert. 
 
Gevangenschap 
Vaak komen hoofdpersonen voor langere tijd (zeven of 
honderd jaren) gevangen te zitten in een landschap. Soms 
is de gevangenis een normaal kasteel, toren of juist een 
onderaardse plek. Meestal is men afgesloten van de zon. 
Personen komen in dienst van de duivel, vrouwen moeten 
vaak zijn huis schoonhouden. Soms wordt de 
hoofdpersoon of prins in slaap gebracht of betoverd - en in 
een dier veranderd, en moet wachten tot iemand te hulp 
zal komen. 
In andere verhalen moet de hoofdpersoon zich juist 
verstoppen, zoals het zevende geitje van de wolf en de 
zeven geitjes die in de klok (symbool voor tijd) gaat zitten 
tot zijn moeder terug komt van de markt. 
Als prinsen (of moeders) te hulp komen, moeten ze 
vreemde en onmogelijke opdrachten volbrengen, zoals het 
vervangen van de geitjes door stenen, het leegdrinken (of 
leegscheppen met een lek vingerhoedje) van een vijver of 
meertje, het verplaatsen van bergen en het afleggen van 
enorme afstanden in korte tijd. Door het volbrengen van 
deze opdrachten wordt het kwaad verslagen, maar vaak 
moet echter daarna steeds een nieuwe opdracht volbracht 
worden. Als dit lukt, is het kwaad voor goed verslagen. 
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Scheherezade redt haar eigen leven juist door sprookjes te 
vertellen, de wraaklustige Shahriaar is onder de indruk en 
laat haar na duizend-en-e e n-nachten lang beproevingen, 
aan zijn zijde leven. 
Soms levert het vangen van een wonderbaarlijk dier een 
beloning op. 
 
Vruchtbaarheid 
Voorwerpen of plaatsen zijn in meerdere sprookjes 
vruchtbaarheidssymbolen, er komt vaak bloed in 
sprookjes voor zoals bij het prikken van een spinnewiel of 
het rode kapje van Roodkapje. Ook Sneeuwwitjes komst 
werd voorspeld toen haar moeder zich prikte aan een 
naald en een druppel bloed in de witte sneeuw viel. 
Kinderen worden soms zelfs moedwillig achtergelaten 
door hun ouder en moeten dan alleen zien te overleven in 
de woestenij met de vele gevaren. Dit kan gezien worden 
als het pad naar volwassen (en vruchtbaar) worden. Soms 
worden de kinderen achtergelaten in een bos omdat er 
geen voedsel is, zelfs de kruimeltjes worden door vogels 
opgegeten, maar vaker speelt verbanning door een boze 
stiefmoeder een rol. 
Prins en prinses of broertje en zusje staan voor het 
mannelijke en vrouwelijke, ook wel zon en maan. De 
prinses is gevangen door een duivel of heks, of door haar 
eigen vader of (stief)moeder. Soms echter is ze voor haar 
eigen veiligheid verbannen uit het kasteel, zoals in de 
engelse versie van Doornroosje. In sprookjes zit de 
prinses afgesloten van de zon (de prins) gevangen, vaak 
ondergronds in het hol van de duivel of in een 
(kasteel)toren die niet voor iedereen te bereiken is. 
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Meestal is de plaats door magie onbereikbaar of 
onvindbaar gemaakt, zoals het betoverde bos en kasteel in 
Doornroosje (waar bovendien de gehele bevolking in 
slaap is gebracht). Soms echter is de gevangenschap niet 
bovennatuurlijk. 
   

Sneeuwwitje is ondergedoken met hulp van degene 
die haar moest doden, de dieren van het bos en de 
dwergen, de boze stiefmoeder denkt lange tijd dat 
ze dood is. 
 
Assepoester wordt verborgen gehouden door haar 
jaloerse stiefmoeder en haar dochters, maar ook 
hier wordt de ware prinses gevonden en bevrijdt 
door de prins. 
 
Raponsje kan de prins op een "normale manier" 
(via haar lange haar) in de toren laten klimmen. 

    
Haren spelen een symbolische rol, jonge vrouwen droegen 
hun haren lang als teken dat ze nog maagd waren. De 
haren werden afgeknipt als ze in het huwelijk traden. 
In Raponsje maakt de prins tijdens zijn vele bezoekjes 
Raponsje zwanger. Als de heks erachter komt dat Raponsje 
als ongetrouwde vrouw hoogzwanger is, wordt de 
aanstaande moeder het lange haar afgeknipt (zodat men 
kon zien dat zij geen maagd meer was), en alleen naar een 
verre woestenij verbannen. De aanstaande vader wordt, 
nadat hij in een doornstruik valt, blind en als hij merkt dat 
zijn geliefde naar een ver oord is verbannen trekt hij 
alleen de wijde wereld in. 
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Het was indertijd gebruikelijk om ongetrouwde zwangere 
vrouwen elders te laten bevallen, al voordat de 
zwangerschap duidelijk zichtbaar was gingen ze ver van 
de woonplaats "in de kost om te werken" en pas na de 
bevalling keerde het meisje alleen terug. Ook 
jongemannen hadden hierover niks te zeggen, de ouders 
beslisten. 
 
Goed en kwaad 
Goed en kwaad spelen een belangrijke rol. Diefstal en 
leugen worden altijd bestraft, als goedmaker moet 
meestal het eerste wat nieuw is (in het huis) aan het 
kwaad worden gegeven. Niet altijd is degene die ruilt op 
de hoogte van de waarde, vaak is het namelijk een 
pasgeboren kind dat dan levenslang in dienst komt van de 
heks of duivel. Dit is ook zo in Raponsje die door de 
buurvrouw in de toren wordt opgesloten. Haar naam 
verwijst naar de gestolen groente uit de tuin van de heks 
die haar als eigendom kreeg. 
In Het kind van Maria is het breken van regels en liegen 
ook de reden dat die persoon niet langer als deugdzaam 
werd beschouwd, het meisje wordt verstoten en ook hier 
worden de kinderen afgenomen. 
 
Rijkdom 
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Andere sprookjes nemen de adel op de hak, die in zijn 
honger naar rijkdom en macht zeer zelfzuchtig en 
onredelijk is geworden in zijn gedrag. Een voorbeeld 
hiervan is de nieuwe kleren van de keizer. Vaak ook zijn 
(rijke) boeren onderwerp van hoon, zonder dat ze het zelf 
door hebben. Zo zijn er verschillende verhalen over een 
luie man of vrouw, of echtpaar. Zij krijgen onverwacht een 
rijkdom of zijn al rijk, maar de rijkdom wordt verkwist 
door het simpelweg niet te verzorgen. Wijze lessen komen 
ook voor in sprookjes als strohalm, kooltje vuur en 
boontje. 
De verhalen zijn waarschijnlijk een manier voor de arme 
bevolking om met de verschillen in rijkdom om te gaan. 
Maar het wijst ook op de waarde van dingen die normaal 
lijken en over beslissingen in het leven. Raponsje werd 
geruild voor de groente uit de tuin, op korte termijn was 
de honger verdwenen. Maar de rest van hun leven zal het 
echtpaar moeten leven met het feit dat ze hun dochter 
hebben verkocht. 
Opvallend zijn de leugensprookjes, hier lijkt alles te zijn 
zoals het niet is. Ook Luilekkerland is niet zoals de wereld 
die wij kennen. 
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VERSCHILLEN 
 
De legende, mythe en sage zijn drie verhaalgenres die in de 
volksmond dikwijls door elkaar worden gebruikt.  
 
Het onderlinge onderscheid tussen legenden, mythen, sagen en 
sprookjes is vanwege de vele gemeenschappelijke kenmerken 
soms lastig. Zo wordt het verhaal van de Vliegende Hollander in 
het wetenschappelijke verhaalonderzoek gezien als sage, waarin 
typische kenmerken als (het contract met de) duivel, het 
bepaalde tijdstip en de bepaalde plek (Terneuzen bijvoorbeeld) 
naar voren komen. Het verhaal kent echter ook religieuze trekjes 
(de straf van God voor het varen op paasmorgen), waardoor het 
soms tot de legenden wordt gerekend of gerekend zou kunnen 
worden. In de volksmond wordt het verhaal soms weer gezien 
als sprookje.  
Vele populair geschreven volksverhaalboeken, die het verhaal als 
sprookje typeren, maar ook een attractie als die in het 
sprookjespark De Efteling, zullen hierbij zeker een rol spelen.  
 
Om het nog verwarrender te maken: in het Engels spreken we 
hier van een legend, maar in het Nederlands gaan we uit van het 
Duitse Sage. En juist in het Duitse wetenschappelijke 
verhaalonderzoek is de sage van de Vliegende Hollander 
opgenomen in het Enzyklopädie des Märchens, waarbij 
Märchen (althans, hier in de titel van de Duitstalige 
encyclopedie gebruikt) uit het Duits weer vertaald wordt als 
sprookje. 
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Net als in sagen spelen ook in sprookjes bovennatuurlijke 
wezens zoals heksen, tovenaars en elfen een zeer belangrijke rol. 
Legenden, mythen en sagen zijn dikwijls gebonden aan zowel 
een bepaalde tijd en plaats als aan een bepaalde persoon. 
Sprookjes zijn vaak ook gebonden aan een of hooguit enkele 
personen, maar niet of nauwelijks aan een duidelijk omschreven 
tijd of plaats; een sprookje is een traditioneel volksverhaal dat 
speelt op een onbepaalde plaats (bijvoorbeeld een fictief 
koninkrijk) en in een niet nader omschreven tijdperk. 
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AARNE-THOMPSON-INDEX 
 
De Aarne-Thompson-Index is een catalogus voor het 
internationale onderzoek naar mondelinge folklore, in het 
bijzonder naar sprookjes en nevencategorieën daarvan, die 
ontwikkeld werd door de Fin Antti Aarne en door de Amerikaan 
Stith Thompson verder ontwikkeld werd. 
In 1910 begon Aarne aan de sprookjescatalogus, waarin hij 
verschillende typen sprookjes onderscheidt. Met de hulp van 
vakgenoten maakte hij een categorisering op basis van Finse 
sprookjesverzamelingen, de Kinder- und Hausmärchen van de 
Gebroeders Grimm en de Deense sprookjesverzameling van 
Sven Grundtvigs. In het daaropvolgende jaar publiceerde hij het 
boek 'Finse sprookjesvarianten' met daarin een catalogus van de 
tot 1908 gevonden sprookjes.  
De uitbreiding van het systeem door Thompson begon in 1927 
voor de eerste keer. In 1961 verscheen zijn boek 'The Types of 
the Folktale. A classification and bibliography' waarin de tweede 
uitbreiding van Aarnes index plaatsvond. In dit boek deelde 
Thompson de sprookjes en vertellingen op de volgende manier 
in (tussen haakjes staat steeds Aarnes categorisering 
weergegeven):  
   

 Animal Tales (dierensprookjes) onder de nummers 1–299  
 Tales of Magic (toversprookjes) nummers 300–749,  
 Religious Tales (legendeachtige sprookjes) nummers 

750–849,  
 Romantic Tales (novelleachtige sprookjes) nummers 850–

999,  
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 Tales of the Stupid Ogre (sprookjes over de domme 
reus/duivel) nummers 1000–1199,  

 Jokes and Anecdotes (grappige vertellingen en anekdotes) 
nummers 1200–1999,  

 Formula Tales (niet bij Aarne) nummers 2000–2400,  
 Unclassified Tales (niet bij Aarne) nummers 2401–2500.  

    
In het jaar 2004 werd de Aarne-Thomson-Index door Hans-Jörg 
Uther opnieuw bewerkt, zodat er nu wel van de Index von 
Aarne-Thompson-Uther, afgekort ATU, gesproken wordt.  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans-Jörg_Uther
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OVERIGE 

VERHAALVORMEN 
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REISVERHAAL 
 
Een reisverhaal in engere zin is een realistisch gepresenteerd 
reisverslag, waaraan algemeen een zekere literaire waarde 
wordt toegekend. Anders dan een reisverslag is het geen 
rapportage aan een belanghebbende, maar is het bedoeld voor 
een breder publiek. 
Niettemin is voor de vroegste reisbeschrijvingen vaak moeilijk 
een onderscheid te maken tussen reisverslag en reisverhaal: 
historische reconstructie kan problematisch zijn, waardoor noch 
het waarheidsgehalte, noch het al dan niet bestaan van een 
opdrachtgever altijd te achterhalen zijn. Daarbij komt dat deze 
oudste werken inmiddels hun rapportagekarakter goeddeels 
hebben verloren. Wel kunnen zij vaak nog als onmisbaar 
geschiedkundig onderzoeksobject dienen, maar voor de 
algemene lezer zijn zij evenzeer van belang als (literair) verhaal. 
 

Fictie en non-fictie 
Het waarheidsgehalte van een reisverhaal kan in het geding zijn 
doordat niet langer te achterhalen valt of de schrijver een goed 
waarnemer was. 
Het reisverhaal kan ook op geheel andere gronden in twijfel 
worden getrokken. Er bestaat een grote categorie reisverhalen 
die niet of nauwelijks op waarheid berusten doordat de auteur 
ze (grotendeels) heeft verzonnen, de zogeheten imaginaire 
reisverhalen. Enkele zeer bekende voorbeelden van imaginaire 
reisverhalen zijn Robinson Crusoe van Daniel Defoe, Gullivers 
reizenvan Jonathan Swift en Reize door het Aapenland van Gerrit 
Paape. Een verhaalgenre dat zeer nauw aan verwant is aan het 
imaginaire reisverhaal is de robinsonade. Vooral voor de 
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tijdgenoten van de schrijver was het waarheidsgehalte in het 
verleden nauwelijks te controleren: de middelen tot reizen en 
tot communiceren ontbraken daartoe. 
Dit fictieve karakter vormt bij oudere reisverhalen voorwerp 
van onderzoek. Het leidt er weliswaar toe dat zij niet zonder 
meer als historische bron kunnen worden gebruikt, maar aan 
hunliteraire kwaliteit doet het niets af; de fictionaliteit kan het 
literaire belang zelfs vergroten. Zo is Daniel Defoe zeer 
bewonderd om de illusie van realiteit die hij aan zijn (geheel 
verzonnen) werken wist te verlenen, en zijn de technieken die 
de auteur daarbij toepaste, intensief bestudeerd. 
Een andere vraag die zich voordoet, is die naar de doelstelling: 
draait het verhaal om die reis, of wordt de reis slechts als 
toevallige achtergrond gebruikt? Als dit laatste zeer sterk het 
geval is, heeft het weinig zin nog van een reisverhaal te spreken; 
maar vaak is het niet een kwestie van voorgrond of achtergrond: 
vele gradaties zijn mogelijk, en het element "reis"kan diverse 
functies vervullen in het verhaal. 
 

Het Verre Oosten 
Er bestaat een uitgebreide Chinese reisliteratuur. Die heeft vaak 
het karakter van een reisverslag, zie aldaar. 
 
India 
De Indiase reisliteratuur is schaarser dan de Chinese. Wel is een 
biografie bekend van de Kasjmirse prins Goenawarman, die rond 
400 als boeddhistisch zendeling naar de Indonesische Archipel 
kwam, om na 424 door te reizen naar China. Zijn 
levensbeschrijving ontstond een eeuw na zijn overlijden. 
 
Japan 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe
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In de Japanse literatuur bestaan reisverhalen van een hoog 
literair gehalte. 
In 804 ging Kūkai (774—835) scheep om zich in China in het 
boeddhisme te bekwamen; in 806 keerde hij terug naar Japan. 
Kūkai was een zeer veelzijdig man, bekwaam in de 
wetenschappen maar ook met literaire gaven. Zijn reisverhaal 
(Sjorai Moluroku) is een zeer persoonlijk verslag van zijn 
belevenissen, en van de ontmoetingen en gesprekken met de abt 
die zijn leermeester werd. 
 
Ruim een eeuw later werd het "Tosa-dagboek" (Tosa Nikki) 
geschreven (begin 10e eeuw, in de Heian-periode). Dit gaat over 
een reis binnen Japan, en verhaalt van de reis van een 
gouverneur. Het is een revolutionair werk omdat Ki no 
Tsurayuki als ik-verteller een vrouwelijk personage kiest. Zij 
vergezelt het gezantschap van de gouverneur, die van Tosa naar 
de hoofdstad teruggaat. Het is deels een verhaal van ontmoeting 
en afscheid, deels wordt het verhaal ook, zoals in de Japanse 
verhaalliteratuur verre van ongebruikelijk is, onderbroken door 
andere teksten: gedichten die men voor elkaar reciteert, een lied 
dat de matrozen zingen. De handeling van het reizen is 
tegelijkertijd prominenter aanwezig dan in het werk van Kūkai. 
 

De klassieke Oudheid 
Homeros' Odusseia ("Odyssee") is het epische, gefingeerde 
verhaal in dichtvorm van Odysseus' omzwervingen; nadat hij 
had geholpen de heilige stad Troje te verwoesten, kostte het hem 
en zijn manschappen nog tien jaar om zijn thuishaven te 
bereiken.  
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De Odyssee dateert uit de 8e eeuw voor onze jaartelling, en is in 
het Grieks geschreven. 
Rond 400 voor onze jaartelling maakte Xenophon van Athene 
een militaire expeditie naar het binnenland van Azië mee, 
waarvan hij uiteindelijk de leiding op zich nam. Zijn Anábasis, 
ook in het Grieks, maar in proza, is het verslag van de heen- en 
terugtocht. De wederwaardigheden van de tochten worden 
uitgebreid beschreven, maar het boek is toch geen reisverslag in 
de vorm van een rapport; eerder is het Xenophons 
gedenkschrift. 
 
Het Latijnse prozawerk Commentarii dé bello Gallico van Julius 
Caesar heeft weer meer het karakter van een reisverslag, al is 
Caesars persoonlijke stijl erin herkenbaar. Dé bello Gallicowerd 
in opdracht van de Romeinse Senaat geschreven, en rapporteert 
over de oorlogen die Caesar van circa 58 tot 50 voor onze 
jaartelling tegen de Galliërs voerde. 
 

De Middeleeuwen 
 
Allegorie en didactiek 
In de middeleeuwse literatuur, waarin de christelijke benadering 
van het leven en van het beschrevene domineert, spelen 
allegorie en didactiek een grote rol in de letterkunde, die vaak 
bedoeld is om de lezer te stichten, te bekeren of te instrueren. 
Voor dit doel kon de reis als symbool worden gebruikt. De 
betreffende teksten zijn vaak niet erg streekgebonden wat hun 
lezerspubliek betrof: natiestaten bestonden nog niet of 
nauwelijks, en de taalbarrière werd overwonnen door hetzij 
gebruik van het Latijn, hetzij (vrije) vertaling en bewerking. 
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In het toneeldicht Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijk gaat 
het om een louter symbolische reis: de naam van de 
hoofdpersoon alleen al (Elckerlijck betekent "iedereen") geeft 
aan dat van realisme hier geen sprake is, en de reis staat voor de 
overgang van het ondermaanse naar het hiernamaals. 
 
Het gedicht Van Sinte Brandane gebruikt wel de reis als 
thematisch element. De Ierse abt Brendan of Brandaan leest een 
boek over wonderen, gooit het vervuld van scepsis in het vuur, 
maar krijgt bezoek van een engel die hem opdraagt op reis te 
gaan om "die waerheit" te vinden. Brandaan gaat scheep met een 
groep monniken, lijdt ontberingen, ziet fabeldieren en leeuwen, 
een kristallen paleis en onzijdige engelen. Brandaan leert zijn 
les. 
Overigens komt in dit verhaal een belangrijke karaktertrek naar 
voren van vele reisbeschrijvingen uit de Middeleeuwen: men 
had betrekkelijk weinig kennis van de omringende wereld, en 
het valt de moderne lezer op dat hetgeen door de reiziger op zijn 
weg wordt aangetroffen, een bonte mengeling is van feit en 
onmogelijkheid. Voor de middeleeuwse lezer of toehoorder was 
er geen duidelijk verschil: een wonder was iets om je over te 
verwonderen, niet iets onbestaanbaars. 
 
Allerlei zoektochten zijn door schrijvers gebruikt om hun 
verhaal te structureren, zoals de queeste naar de Heilige Graal in 
de middeleeuwse Brits-Keltische romances. Van een echte reis is 
hier geen sprake; het gaat om het zoeken. Ook de Grieks-Latijnse 
romances kunnen reizen beschrijven, zoals de veldtochten van 
Alexander de Grote, maar die reizen staan geheel op de 
achtergrond, deels doordat het beschrevene de schrijver niet 
bekend was: hij bewerkte een oud origineel. 
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Iets vergelijkbaars zien we in Van den Lande van Oversee van 
Jacob van Maerlant: in tegenstelling tot wat de titel suggereert, 
ontbreekt iedere lokale kleur. Het rijmwerk is een oproep om 
het Heilig Land te bevrijden. 
 
Aan het einde van de Middeleeuwen maakt de allegorie allengs 
plaats voor groter realisme, maar haar rol is dan zeker niet 
uitgespeeld. Nog in The Pilgrim's Progress (1678) van John 
Bunyan is het de lezer duidelijk dat het niet om een werkelijke 
tocht gaat, maar om de reis naar de spirituele redding, met 
smalle paden en gevaren op de weg. 
De reis kan ook een zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling 
zijn: een voorbeeld is Siddharta (1922) van Hermann Hesse, 
waarin het doel van de reis tevens de persoonlijke bevrijding 
inhoudt. Hier is eerder sprake van vormingsromans dan van een 
reisverhaal. 

 
Realistischer reizen 
De Kruistochten openden de middeleeuwers de ogen voor de 
hen omringende wereld; bij de nieuwe informatie die tot hen 
kwam, waren ook reisverhalen als die over Richard 
Leeuwenhart. Er bleek een wereld buiten Europa te bestaan, en 
de kennis van die wereld werd allengs feitelijker. 
Toch valt het begin van de realistische reisverhalen veel vroeger 
in de Middeleeuwen te plaatsen. Zo spande Koning Alfred van 
Wessex (Engeland, 849—899) zich in voor de herleving van de 
kennis in zijn land, en vertaalde daartoe zelf een aantal boeken. 
In een boek van de Spaanse priester Orosius laste hij verslagen 
in van de reis die de Noor Ohthere maakte naar 
hetNoordpoolgebied en de Witte Zee, en van de tocht van de 
reiziger Wulfstan naar de Oostzee. (Deze reiziger was een ander 
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dan de bekende bisschop Wulfstan.) Het ging hier dus om reizen 
van beperkte lengte: men bleef binnen Europa. 

 
Met toenemende kennis nam het realisme toe, en reeds in de late 
Middeleeuwen zien we een overgang naar de verhalen over 
ontdekkingsreizen en tochten naar onbekend gebied. Het 
bekendst is uiteraard Marco Polo (1254—1324), wiens 
beschrijving van reizen tot aan China eeuwenlang als leidraad 
hebben gediend voor de kennis van Azië. Zijn werk, Il milione 
("De miljoen"), is niet door hemzelf geschreven maar na 1295 
gedicteerd aan Rustichello of Rusticiano, een schrijver van 
romances. Er is wel aangenomen dat Marco Polo niet verder is 
gekomen dan Perzië. Het meerderheidsstandpunt is 
tegenwoordig echter dat Il milione een getrouw verslag is van 
wat hij zag en hoorde; dat dit niet altijd strookte met de 
werkelijkheid, kwam doordat hij een aantal gegevens uit de 
tweede hand vernam. 
De bekende laat-middeleeuwse reisverhalen zijn niet beperkt tot 
die van Europeanen. In de veertiende eeuw maakte de uit 
Tanger afkomstige Ibn Battuta reizen naar alle islamitische 
landen (Klein-Azië, Afrika, de Maldiven en India). Ook zijn 
reisverhaal, de Rihla(h) ("Reizen"), werd gedicteerd. Ibn Juzzay, 
die het in 1353 optekende, maakte het onopgesmukte proza 
sierlijk en voegde er bovendien poëziefragmenten aan toe. 

 

Verkenning en kolonialisme 
Na de Middeleeuwen doen zich nieuwe ontwikkelingen voor, 
enerzijds in de maatschappelijke en algemeen-literaire context, 
anderzijds, en als afspiegeling daarvan, op het meer specifieke 
terrein van de reisverhalen. 
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Realisme 
De tijd van de grote ontdekkings- en verkenningsreizen treedt 
in, de nieuwsgierigheid van de West-Europese mens naar de 
wereld die tot dusver buiten zijn blikveld lag, alsook het loutere 
besef dat er zo'n wereld bestaat, doet de honger naar nieuws, 
naar verslagen, verhalen en naar nieuwe belevenissen 
toenemen. Allengs komt ook de journalistiek op. In de literatuur 
doet hetRealisme zijn intrede (de term zelf is van later datum): 
de opvatting dat de literatuur weliswaar geen werkelijkheid 
hoeft te bieden, maar dan toch een illusie van werkelijkheid. De 
literatuur, althans segmenten van die literatuur, moeten die 
werkelijkheid natuurgetrouw imiteren. 

 
Het nieuwe 

Tegelijkertijd is veel van die werkelijkheid nog nieuw. Dat 
blijkt uit de namen die aan nieuwe gebieden worden 
gegeven: de "Nieuwe Wereld" heet nu eens "Nieuw 
Spanje", dan weer "Nieuw Frankrijk" of "Nieuw 
Engeland". Veel van dat nieuwe is verbazingwekkend, 
ongelooflijk of simpelweg nog onbekend: een wereld van 
wonderen, waarbij nog allerminst zeker is wat men zal 
aantreffen, wat mogelijk zal blijken en wat er in de 
onbekende werelden allemaal niet bestaat. 
 

Reisverhalen: herkomst 
Doordat aanvankelijk vooral Portugal, Spanje en Italië 
domineerden bij het ontdekken van nieuwe werelden, zijn het 
eerst ook die landen die reisverhalen leveren. De reis om de 
wereld vanFerdinand Magellaan werd meegemaakt door de 
Italiaan Pigafetta, die een verslag van zijn zeevaarten maakte; 
maar een verslag dat van tijd tot tijd fantastisch genoeg is om als 
reisverhaalte worden beschouwd. Vele reisverhalen van 
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Spanjaarden over Peru brachten de mesties Garcilaso de la Vega 
er zelfs toe een geschiedenis van de Inca's te schrijven, die men 
als een soort omgekeerde reisbeschrijving zou kunnen 
beschouwen: hij schreef zijn werk om, als insider, de vele 
misvattingen te kunnen corrigeren die hij in de Spaanse 
verslagen had aangetroffen. 
In de achttiende eeuw is de dominantie over de zeeën goeddeels 
door de Engelsen en de Fransen overgenomen, en komen ook de 
reisverhalen die de meeste aandacht verdienen, bij die volkeren 
vandaan. 

 
Reisverhalen: aard 
Deze reisverhalen vallen, zeer grofweg, te groeperen volgens een 
driedeling: 
   

Verhalende reisverslagen, bedoeld als verslaglegging 
van een reis, voor een vrij breed publiek, en in verhalende 
vorm geschreven. Het waarheidsgehalte is deels 
afhankelijk van het waarnemingsvermogen van de 
reiziger; het wordt ook beïnvloed door zijn kritisch 
vermogen, door de vraag of hij alles wat hij op reis van 
anderen verneemt, voor zoete koek slikt. 
 

Reisfictie, bedoeld als realistisch verhaal, met een reis tot 
onderwerp, terwijl het de lezer duidelijk is dat de reis niet 
werkelijk heeft plaatsgevonden. Zo zal het de meeste lezers 
vanDaniel Defoes Robinson Crusoe duidelijk zijn geweest dat het 
verhaal, ondanks de werkelijkheidsillusie, fictief was. 

 
Reisleugens, bedoeld om door te gaan voor verslaglegging, 
maar in werkelijkheid verzonnen, naverteld, gecompileerd of 
eenvoudig overgeschreven van andere bronnen. 
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Hieraan kunnen wensvervullingen bij schrijver en lezer ten 
grondslag liggen. Zo zijn er verhalen over een rivierstelsel dwars 
door Noord-Amerika, waardoor men vanuit de Atlantische 
Oceaan de Stille Zuidzee zou kunnen bereiken. Een zo'n verslag 
geeft zelfs een landkaart, die door Indianen zou zijn getekend. 
    
Ook de zucht naar het fantastische of sensationele kan een 
motief zijn. Zo zijn er verhalen over reuzen op Vuurland, die grif 
geloofd werden. De ontdekkingsreizigers reikten slechts te 
paard gezeten tot aan het hoofd van deze enorme wezens, en het 
hielp weinig dat een kritische Europeaan zich spottend afvroeg 
waar de zeevaarders dan opeens deze paarden vandaan hadden 
gehaald. 
 
De schrijver kan gemotiveerd zijn door eigenbelang: door het 
beschreven gebiedsdeel bijvoorbeeld groter voor te stellen dan 
het was, hoopte hij van de koloniserende vorst een grotere 
gebiedsaanspraak te verkrijgen dan hem anders ten deel was 
gevallen. 
 
In de praktijk lopen deze categorieën sterk dooreen, en is soms 
waarheid moeilijk van verdichtsel te onderscheiden. Dit was 
voor de lezende tijdgenoot al moeilijk, maar de discussie over 
het waarheidsgehalte van sommige werken heeft ook onder 
wetenschappers tot in de twintigste eeuw voortgeduurd. 

 
De reis als structurerend element 
Het motief van de reis is in talloze literaire werken 
overdrachtelijk gebruikt, en vormt zelfs een van de meest 
voorkomende verhaalstructuren. Reisverhalen zijn deze werken 
echter niet: de reis is erin een structurerend element of motief. 
In talloze verhalen is de reis niet meer dan een 
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achtergrondgegeven: er komen reizen in voor, maar zij gaan niet 
over reizen, en zijn dus geen echte reisverhalen. 
 
Zo is een vroege roman als The Unfortunate Traveller (1594) van 
Thomas Nashe geen reisverhaal, ondanks de titel: het is veeleer 
een schelmen- of avonturenroman, in de vorm van een reis 
gegoten om het avontuur nog extra cachet te geven voor de 
thuisgebleven lezer. 
En de reis kan als raamwerk worden gebruikt voor een 
raamvertelling: een bekend voorbeeld zijn de Canterbury Tales 
(eind 14e eeuw) van Geoffrey Chaucer. Daarbij is de reis vanuit 
het oogpunt van plot een vrij toevallige bijkomstigheid, terwijl 
de aandacht van de lezer in werkelijkheid op de afzonderlijke 
verhalen wordt gevestigd. 
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AVONTURENROMAN 
 
Een avonturenroman is een literair genre met als hoofdthema 
een avontuurlijke en opwindende uitdaging die actie, risico's en 
fysiek gevaar met zich meebrengt. De avonturenroman is vanaf 
het ontstaan van geschreven fictie een van de 
gemeenschappelijk thema's geweest. 
In een avonturenroman gaat een held op reis. Daar komt hij in 
gevaar. Vaak staat zijn leven op het spel. Uiteindelijk overwint de 
held alle obstakels, en keert terug naar huis. 
Avonturenromans vertonen vaak een overlap met andere 
genres, in het bijzonder de oorlogsromans, maritieme verhalen, 
robinsonades, misdaadromans, sciencefiction, fantasy 
enwildwestromans. 
Bekende voorbeelden zijn Robinson Crusoe van Daniel Defoe en 
De reis om de wereld in tachtig dagen van Jules Verne. 
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FAMILIEROMAN 
 
Een familieroman is een roman waarin de lotgevallen van een 
heel gezin of van een hele familie (soms van enkele generaties 
daarvan) worden beschreven. Sommige familieromans groeien 
uit tot sociale romans, doordat zij het karakter van de 
familieroman overstijgen, bijvoorbeeld omdat ze de hele sociale 
context van zo'n familie in de beschrijving betrekken. 
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SCHELMENROMAN 
 
De schelmenroman is een literair genre dat in Spanje ontstond 
in de 16e en 17e eeuw. Schelmenromans worden ook picareske 
romans genoemd (naar het Spaanse picaro, dat schelm 
betekent). 
 
Beschrijving 
Een schelmenroman brengt het verhaal van een sociale 
verschoppeling van zijn geboorte en kindertijd tot zijn jonge 
volwassenschap. De schelm, die meestal als ik-verteller optreedt, 
is soms een wees en altijd iemand die zonder de bescherming 
van een normale gezinssituatie opgroeit. Hij verhuist meermaals 
en komt van de ene in de andere situatie terecht, wat het verhaal 
een episodisch karakter geeft. De schelm is gewiekst; zijn 
opeenvolgende werkgevers is hij vaak te slim af. Ondanks zijn 
kwajongensstreken heeft hij een goed hart. In dit genre krijgt 
men een scherpere kijk op het leven, de zeden en de 
leefgewoonten van een bepaalde tijd. 
 
Geschiedenis 
De schelmenroman ontstond in Spanje in de zestiende eeuw. Het 
eerste voorbeeld was het anonieme Lazarillo de Tormes uit 1554. 
Daarna volgden Guzmán de Alfarache van Mateo Alemán (1599) 
en El buscón van Francisco de Quevedo (1604). 
In de zeventiende en achttiende eeuw verspreidde het genre zich 
over West-Europa. In Duitsland verscheen Der abenteuerliche 
Simplicissimus van Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 
(1668). In Frankrijk was er Gil Blas van Alain-René Lesage 
(1715-1735). Voorbeelden uit Engeland zijn Moll Flanders van 
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Daniel Defoe (1722) en The History of Tom Jones, a Foundling van 
Henry Fielding (1749). 
Een schelmenroman uit de Nederlandstalige literatuur is Den 
Vermakelyken Avanturier door Nicolaes Heinsius uit 1695. 
Gerbrand Adriaensz. Bredero schreef een toneelstuk, Den 
Spaenschen Brabander, dat gebaseerd is op Lazarillo de Tormes. 
Na 1800 was het genre in zijn zuivere vorm over zijn 
hoogtepunt. Romans werden realistischer, personages kregen 
meer psychologische diepgang en de intrige kreeg een minder 
episodisch karakter. Sommige romans van Charles Dickens, zoals 
Oliver Twist, waren beïnvloed door de schelmenroman. The Luck 
of Barry Lyndon van William Makepeace Thackeray is nog een 
echte schelmenroman. De Franstalige roman van Charles de 
Coster over de 16e eeuwse figuur Tijl Uilenspiegel is een ander 
voorbeeld. Ook de boeken van Mark Twain over Tom Sawyer en 
Huckleberry Finn zijn erdoor beïnvloed, net als de boeken over 
Dik Trom van Cornelis Johannes Kieviet. 
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SITUATION COMEDY / SITCOM 
 
Sitcom (Situation Comedy) is een genre van het type 
komedieserie dat gesitueerd wordt rond een vaste groep 
personages in een tamelijk alledaagse omgeving. Door het toeval 
en de vreemde eigenschappen van de personages ontstaan 
daarin komische situaties. Doordat sitcoms zich afspelen in 
alledaagse situaties, is de herkenbaarheid een van de sterke 
punten van dit type komedie. 
Sitcom is een Engelse samentrekking van situation comedy. De 
term is in het Nederlands inmiddels zo goed bekend dat hij 
voorkomt in zowel het Groene als het Witte Boekje. 
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EGODOCUMENT 
 
Een egodocument is een schriftelijke bron, maar het kan ook een 
ander medium zoals film zijn, waarin iemand een persoonlijke 
getuigenis aflegt. 
De historicus Prof. Dr. Jacob Presser introduceerde het begrip 
'egodocument' in de jaren vijftig van de 20e eeuw. Jacob Presser 
was een pleitbezorger van het persoonlijke element in de 
geschiedenis, hij verwierp het anekdotische element in de 
geschiedschrijving niet en bepleitte meer aandacht voor 
persoonlijke getuigenissen. In de definitie van Presser zijn 
egodocumenten "die historische bronnen waarin de gebruiker 
zich gesteld ziet tegenover een "ik" als schrijvend en 
beschrijvend subject". Het woord egodocument werd al snel 
opgenomen in de Nederlandse taal. 
Een belangrijke categorie egodocumenten zijn de 
autobiografieën. Maar ook memoires en sommige gedichten 
zoals Hadrianus' Animula vagula blandula zijn egodocumenten. 
In bredere zin kan men soms ook een kunstwerk of een oeuvre 
als egodocument beschouwen. 
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ANEKDOTE 
 
Een anekdote is een vermelding van een triviale gebeurtenis 
waarvan het niet zeker is op welke feiten het berust. In het 
bijzonder is het een kortere of langere humoristische vertelling, 
die in het verleden tot het genre van de grappige sprookjes 
behoorde. Deze grappige vertellingen werden vroeger wel 
boerden, kluchten en uien genoemd.  
 
Tot dit soort grappige sprookjes (in het Duits 'Schwankmärchen' 
genoemd) behoren onder meer vertellingen over domme en 
slimme mensen, personen met een ongekend geluk, blunderende 
echtparen en onwijze geestelijken. In zulke grappige verhaaltjes 
konden meerdere grappige momenten zitten. Ze hoefden het 
niet per se te hebben van een krachtige punchline of clou. 
De oudste Nederlandstalige grappige verhalen stammen uit de 
middeleeuwen. Vanaf de late middeleeuwen werden ze 
verzameld in kluchtboeken. De moderne pendant van het 
grappige sprookje is de mop, die korter en puntiger is. 
In het spraakgebruik wordt tegenwoordig het begrip anekdote 
ook gebruikt voor een amusante of onderhoudende vertelling 
over een publiek bekend personage. 
Een anekdote wordt meestal niet opgenomen in een biografie, 
omdat het als te triviaal geldt of niet zeker genoeg op feiten 
berust. Anekdoten (of 'anekdotes') beginnen vaak als een stukje 
uit het echte leven, maar door herhaald doorvertellen kan het 
karakter veranderen tot complete fictie (Zie ook: 
broodjeaapverhaal). 
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In de literatuur wordt de anekdote beschouwd als een korte 
vorm van proza. Als genre behoort de anekdote tot het 
volksverhaal. 
 
Voorbeelden 
Minister Piet Lieftinck stond bekend om zijn enorme 
werkkracht. Hij werkte 's nachts gewoon door en hield dan ook 
stafvergaderingen. Een grote vriendenkring zal hij met zijn werk 
als minister niet hebben opgebouwd. Over hem werd de 
volgende anekdote verteld: 
   

Een man, aan wie Lieftinck om een dubbeltje vroeg om 
met een vriend te kunnen telefoneren, antwoordde hem: 
Neem er maar twee, dan kunt u ze allemaal bellen. 
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BROODJEAAPVERHAAL / 

URBAN LEGENDS 
 
Een broodjeaapverhaal of stadssage is een (grotendeels) 
verzonnen verhaal dat als waar gebeurd wordt doorverteld en 
daardoor aan overtuigingskracht wint. Bronnen ontbreken 
meestal; wie het verhaal (door)vertelt, heeft het van iemand 
anders gehoord die op zijn beurt de oorspronkelijke verteller 
evenmin kent. Ook ontbreken exacte data, locaties en namen van 
personen.  
 
Broodjeaapverhalen zijn vaak sensationele of bizarre anekdotes 
die inspelen op de al dan niet latente angsten en vooroordelen 
van mensen. Sommige zijn oorspronkelijk losjes op een waar 
gebeurd voorval gebaseerd, maar door het vele doorvertellen 
zijn de ware feiten niet meer herken- of aanwijsbaar. Ook 
pseudowetenschappelijke onzin valt onder het 
broodjeaapverhaal in ruime zin. Een verhaal waarin de persoon 
of de locatie steeds wisselt wordt een wanderlegende genoemd. 
Een voorbeeld hiervan is het bij een diner uit beleefdheid 
leegdrinken van een vingerkommetje, dat in verschillende 
landen aan steeds weer andere vorsten wordt toegeschreven. 
 

Voorbeelden 
Het verhaal van de crimineel met de haak. Een paar ligt ergens 's 
nachts aan de kant van de weg in hun auto te vrijen. Plots 
vernemen ze via de radio dat er een seriemoordenaar ontsnapt 
is met een haak aan zijn hand. Het meisje wordt bang en dwingt 
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haar vriend om haar terug naar huis te rijden. Na wat 
gediscussieer brengt de vriend haar dan toch maar thuis. Als ze 
uitstappen, zien ze tot hun ontzetting dat er een hand met een 
haak aan hun autodeur is blijven hangen. 
 
Het verhaal van de jongen die in het badwater masturbeerde, 
ejaculeerde en dan de kuip verliet zonder het water te laten 
weglopen. Een vrouwelijk familielid (meestal de moeder of de 
zus) stapt vervolgens in het badwater en is kort daarop zwanger 
van de jongen. Dit is een voorbeeld van een 
pseudowetenschappelijk broodjeaapverhaal. Dit is onmogelijk 
omdat sperma buiten het menselijk lichaam maar zeer kort in 
leven blijft. Toch wordt er door sommigen nog geloof aan 
gehecht: in 2009 beweerde een Poolse vrouw dat haar dochter 
in een Egyptisch resort bezwangerd was door sperma in het 
zwembad aldaar, en dat ze om die reden schadevergoeding 
wilde eisen. 
 

Personen 
Walt Disney zou zich na zijn dood hebben laten invriezen. In 
werkelijkheid werd hij gecremeerd. 
 
Paul McCartney zou overleden zijn in een auto-ongeluk, waarna 
een vervanger zijn plaats innam. Er zouden talloze verwijzingen 
terug te vinden zijn in liedjes van The Beatles (zie ook: Paul Is 
Dead). 
 

Dieren 
Bonsaikittens. 
 
Hondje in de magnetron. 
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In 2005 vermeldden vele media dat er een poema op de Veluwe 
zou rondlopen. Het verhaal is nooit officieel bevestigd. 
 
In de riolen van bepaalde steden zouden krokodillen 
voorkomen, bijvoorbeeld de sewer (alli)gator van New York 
City. 
 
Een hond werd ooit met bebloede bek bij een zwaargewond kind 
aangetroffen. Het was zonneklaar dat hij het kind had 
aangevallen. De ouders lieten de hond direct afmaken. Toen de 
hond eenmaal dood was ontdekten ze dat zijn oren vol nietjes 
zaten. Dit verhaal is al zeer oud en zou zelfs uit de middeleeuwen 
stammen. In een variant vinden de ouders achteraf een dode rat 
in de kinderkamer en blijkt dat de hond een bebloede bek had 
omdat hij dus een rat doodbeet die het kind aanviel (zie ook: 
Guinefort van Bourgondië). 
 

Drank, stoffen, voedsel 
Vooral Coca-Cola staat bekend om de vele broodjeaapverhalen 
die erover de ronde doen, de zogenaamde "cokelore". 
 
Een spijker zou in cola worden opgelost. Ook personen lossen 
op: zo viel er eens een fabriekswerknemer per ongeluk in een 
tank vol cola en loste volledig op. Slechts zijn gebit werd 
teruggevonden. Om die reden zou cola ook zeer geschikt zijn als 
roestoplosser, en zou taai vlees mals kunnen worden gemaakt 
door het even in cola te leggen. 
 
Het volgende verhaal wordt in China verteld als illustratie hoe 
onveilig voedsel van straatstalletjes zou zijn. Een studente heeft 
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het zo druk met haar studie dat ze geen tijd heeft om te koken, 
en eet iedere dag bij een kraampje op straat. Na verloop van tijd 
krijgt ze buikklachten die steeds heviger worden, tot ze 
medische hulp moet zoeken. De dokter stuurt haar na een blik 
op haar gezwollen buik door naar het ziekenhuis waar ze direct 
geopereerd wordt. De artsen treffen een spijsverteringskanaal 
vol wormen aan. Het meisje sterft op de operatietafel. 
 

Overig 
In bepaalde steden lopen er jongeren rond die meisjes voor de 
keuze stellen. Oftewel laten ze zich door hen verkrachten en 
anders geven ze haar een "engelenglimlach" (twee snijwonden 
aan weerskanten van haar mond). Dit verhaal is internationaal 
terug te vinden. De naam van de stad, het ras van de jongeren en 
hun motieven verschillen van land tot land. 
 
Een persoon gaat naar het strand, valt in slaap en wordt wakker 
met een enorme bult op zijn lichaam die steeds meer blijft 
aanzwellen. Hij gaat naar het ziekenhuis waar artsen besluiten 
de bult open te snijden. Hierbij komen er tientallen kleine 
spinnetjes uit de bult gelopen. Blijkbaar had een spin eitjes 
gelegd in een open wond van de persoon. 
Een man heeft een onenightstand met een vrouw. Als hij wakker 
wordt blijkt een van zijn nieren operatief verwijderd (in 
sommige verhalen overkomt het de vrouw). 
 
Een meisje heeft op vakantie in Spanje een vakantievriendje. Bij 
het afscheid geeft de jongen het meisje een cadeau dat ze pas 
mag openmaken als ze thuis is. In het pakje zit een dode rat met 
een briefje: "Welkom bij de aids-club." In een variant wordt 
iemand in de disco of op een drukke plaats met een naald geprikt 
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en fluistert iemand in zijn oor "Nu ben je een van ons." 
Bovenstaand verhaal doet internationaal de ronde. Hoewel het 
niet waar is, zijn er wel degelijk gevallen van opzettelijke hiv-
besmetting bekend, zoals de Groninger hiv-zaak. 
In Zuid-Korea gelooft een aantal mensen in het fenomeen 
ventilatordood; mensen kunnen doodgaan als ze in een 
afgesloten ruimte met een werkende ventilator gaan slapen. 
 
In 1970 begonnen Sovjet-Russische wetenschappers met het 
boren van een superdiep gat op het schiereiland Kola. De Noorse 
leraar Aage Rendalen benaderde in 1990 een christelijk 
Amerikaans radiostation met het verhaal dat de Russen bij het 
boren de Hellepoort bereikt zouden hebben. Het verhaal doet 
nog steeds de ronde, al heeft Rendalen inmiddels meerdere 
keren verteld dat hij het verhaal zelf verzonnen heeft. 
 

Verschil broodjeaapverhaal en sage 
De sage en het broodjeaapverhaal zijn nauw aan elkaar verwant. 
Broodjeaapverhalen zijn in feite de opvolgers van de traditionele 
sagen en worden daarom ook wel moderne sage of stadssage 
(urban legend) genoemd. Spreekt uit de oude sagen 
bijvoorbeeld de latente angst voor het bovennatuurlijke, zoals 
duivels, spoken, heksen en witte wieven, in de hedendaagse 
sagen zijn dat de angst voor rampen, bizarre ongelukken, 
criminaliteit, moderne technologie, buitenaardse wezens en 
sociale pijnlijkheden. Moderne sagen worden ook regelmatig 
verteld om er van te kunnen griezelen. Broodjeaapverhalen zijn 
over het algemeen even kort als sagen. 
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HOAX 
 
Hoax is in het Engels een woord voor poets, nep, bedrog, truc, 
oplichterij, broodjeaapverhaal. Het woord is waarschijnlijk een 
samentrekking van hocus pocus.[1] 

 

Kenmerken 

In Engelstalige landen wordt het woord vrij algemeen voor allerlei 

bedrog en nep gebruikt, bijvoorbeeld voor een graancirkel. In feite 

wordt een grote groep mensen voor de gek gehouden. Het lijkt op 

een grap, meestal zonder kwade bedoelingen maar soms zijn er 

kwalijke gevolgen. 

Maar toch is een hoax vaak minder ernstig dan echte oplichterij of 

fraude. Een motief van wederrechtelijke bevoordeling ontbreekt 

vaak, het gaat meer om het stichten van verwarring en de mensen 

voor de gek houden. Ook worden hoaxes uitgebracht om te testen of 

het bedrog opgemerkt wordt, met andere woorden, om na te gaan of 

de ontvangers alert en kritisch zijn. Een ander motief is het zaaien 

van paniek, of het beschadigen van een ander of van "het systeem" 

uit (persoonlijke) frustratie. 

De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Mensen kunnen in paniek 

raken, en (schadelijke) handelingen verrichten die ze anders niet 

zouden verrichten. Soms kan een aanstichter van een hoax dan ook 

strafrechtelijk vervolgd worden. 

Voorbeelden 
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De verdeling van het fortuin van Bill Gates 
Bill Gates zou zijn fortuin gaan verdelen en iedereen die die e-
mail doorstuurde kreeg meer dan duizend euro, aldus de mail. 
Deze vermeldde dat de mail nagekeken zou zijn door een jurist. 
In een paar doorgestuurde teksten stond dat de afzenders al geld 
hadden ontvangen. 
 
De afscheiding van Vlaanderen 
De Belgische Franstalige omroep RTBF kondigde in de avond 
van 13 december 2006 aan dat Vlaanderen zich van België had 
afgescheiden. De koning zou zijn gevlucht en Brusselse trams 
stuitten bij de grens met Vlaanderen op een hek. De lokale politie 
kreeg instructies om de taalgrens te bewaken en in Antwerpen 
vierden de mensen zogezegd feest. Alhoewel de RTBF na een half 
uur aangaf dat het "une fiction" was, veroorzaakte de hoax veel 
opschudding en gaven verschillende kopstukken blijk van hun 
afkeuring. 
 
Massakinderhuwelijk in Gaza 
In 2009 doken foto's en filmpjes op van een 
'massakinderhuwelijk' in Gaza, waar blijkens de verklarende 
tekst, gefinancierd door Hamas, 450 meisjes tussen de 6 en 10 
jaar oud zogezegd trouwden met mannen tussen de 16 en 30. De 
foto's en filmpjes toonden volwassen mannen in het zwart, met 
kleine in wit geklede meisjes aan hun hand. Het verhaal bleek 
een hoax, want de meisjes waren geen bruiden maar 
bruidskinderen. Het verhaal veroorzaakte zoveel opschudding 
en verontwaardiging, dat Hamas zich gedwongen zag de 
geruchten te ontkrachten. De meisjes vertelden in de filmpjes 
dat ze bruidskinderen waren, maar ze deden dat in het Arabisch 
wat de meeste kijkers niet begrepen. 
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Nep-poederbrieven 
Na de antrax-brieven in de Verenigde Staten is het veel 
voorgekomen dat bedrijven en instanties ook poederbrieven 
ontvingen, vergezeld van een bedreiging. In veel gevallen bleek 
het om waspoeder, krijt, stijfsel, meel of andere onschadelijke 
witte poeders te gaan. Een aantal daders is strafrechtelijk 
vervolgd. 
 
The Mujahideen Poisons Handbook 
Dit "Gifhandboek" is onlangs opgedoken op het internet. Het zou 
zogenaamd geschreven zijn door een islamitische terrorist en 
bevat een aantal "recepten" voor het maken van dodelijke 
vergiften. De chemicaliën zijn vaak zo goed als onmogelijk 
verkrijgbaar voor particulieren. Bovendien kloppen veel 
recepten niet. Een recept bleek bijvoorbeeld in plaats van een 
dodelijk gif een stinkbom te produceren. Het wordt dan ook niet 
uitgesloten dat het handboek een hoax is om verwarring en 
paniek te zaaien. In dat geval beantwoordde de hoax inderdaad 
aan zijn doel. 
 
Tahrirolvasyleh deel vier 
Op internet bevinden zich verschillende citaten die aan Ruhollah 
Khomeiny worden toegeschreven en waarin hij pedoseksualiteit 
en bestialiteit zou goedkeuren en zelfs aanmoedigen. Als bron 
wordt Tahrirolvasyleh deel vier genoemd. Er bestaat echter geen 
vierde deel van dit tweedelige werk, en daarom kan worden 
aangenomen dat de citaten hoogstwaarschijnlijk verzonnen zijn. 
 
De Grote Donorshow 
Eén van de meest succesvolle en doeltreffende hoaxes in 
Nederland was de Grote Donorshow van vrijdag 1 juni 2007 op 
de Nederlandse tv (BNN). Alle kenmerken van een geslaagde 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Miltvuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recept_%28chemie%29&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stinkbom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeiny
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeiny
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahrirolvasyleh&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grote_Donorshow
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/2007
http://nl.wikipedia.org/wiki/BNN


 

590 

hoax waren aanwezig: aandacht van de internationale media en 
de politiek, onder andere in de vorm van Kamervragen en 
afkeurende opmerkingen van politici, en een scherp ethisch 
dilemma dat mensen aan het denken zette, zonder ze te laten 
twijfelen aan het waarheidsgehalte van het verhaal. 
 
De Sokal-affaire 
De Sokal-affaire is een hoax bedacht door Alan Sokal, professor 
in de fysica aan de universiteit van New York. Hij stuurde een 
nep-artikel, doorspekt met onzinnige redeneringen en 
pseudowetenschappelijk jargon, naar het Amerikaans 
academisch tijdschrift Social Text. Sokal wilde bij wijze van 
experiment te weten komen of een goedgeschreven maar 
compleet onzinnig artikel gepubliceerd zou worden in een 
postmodern tijdschrift als het a) goed zou klinken en b) de 
redactieleden zou flatteren met ideologische maar holle 
concepten. Het artikel werd in 1996 inderdaad gepubliceerd en 
veroorzaakte veel verontwaardiging in de internationale 
academische wereld, die jaren later nog merkbaar was. 
 

Hoax in de computerwereld 
In de computerwereld wordt het woord in het bijzonder 
gebruikt voor een vals gerucht, een bewering die niet waar is en 
per e-mail wijde verspreiding vindt. In deze betekenis begint het 
ook in andere talen door te dringen. Het betreft hier meestal 
zeer bijzondere aanbiedingen (onder meer het beloven van grote 
sommen geld), reddingsacties van zieke kinderen (waardoor 
iemand een telefoon roodgloeiend had staan) of een 
aankondiging van een uitzonderlijk gevaarlijk computervirus. 
Het bericht gaat meestal vergezeld van de oproep om het bericht 
vooral toch onbeperkt naar iedereen door te sturen. 
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Een bijzondere categorie hoax is een nepvirus: een e-mailbericht 
met daarin een aansporing aan de computergebruiker om een 
zogenaamd gevaarlijk computerbestand te verwijderen. Dit 
computerbestand is in werkelijkheid ongevaarlijk of zelfs een 
noodzakelijk onderdeel van het besturingssysteem. Ze bestaan 
vaak uit twee onderdelen, soms alleen uit het laatstgenoemde: 
 
 de opdracht tot een schadelijke handeling (bijvoorbeeld 

het wissen van een essentieel onderdeel van het 
besturingssysteem) en 

 de opdracht het bericht zo snel mogelijk en aan zo veel 
mogelijk vrienden en kennissen door te sturen. 

 
Een voorbeeld hiervan is de waarschuwing dat het 
Windowsbestand JDBGMGR.EXE een gevaarlijk virus zou zijn en 
dat het niet herkend wordt door de virusscanners. Het bestand 
is echter geen virus, maar een Java-debugger dat een gewoon 
programma is op een Windows computer. Het bestand heeft 
niets te maken met het bugbear-virus, ook al is het icoontje van 
het programma een beertje. De hoax gaat al sinds mei 2002 rond 
en was in de zomer van 2003 nog niet uitgewoed. 
 
De crux is dat de gebruiker ervan overtuigd wordt dat juist het 
nalaten van die handelingen de schade zou aanrichten, 
bijvoorbeeld met de bewering dat het te verwijderen bestand 
een gevaarlijk virus is, waar nog geen virusscanner tegen 
opgewassen is.  
Een hoax leidt in veel gevallen tot onnodige opwinding en soms 
zelfs tot paniek. Bij een geslaagde hoax mailen veel gebruikers 
waarschuwingen naar hun contactpersonen of vragen her en der 
om advies. Deze acties belasten het internet door de vele 
onnodige e-mails die verzonden worden. 
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RAPPORT / VERSLAG 
 
Een rapport is een verslaglegging van een activiteit, gebeurtenis 
of toestand. Dit verslag wordt, al dan niet na voorafgaand 
onderzoek, door een of meer rapporteur(s) gedaan aan een 
doelgroep, die daartoe doorgaans, maar niet noodzakelijkerwijs, 
de opdracht heeft gegeven of de wens uitgesproken. 
 
Algemeen 
De kaders van de verslaglegging kunnen zowel door rapporteurs 
als door receptanten (doelgroep) zijn bepaald, aan de hand van 
meer of minder strenge criteria, mede afhankelijk van de 
doelstelling. De vorm van het rapport kent als varianten: 
   

het schriftelijk verslag, 
 
het mondeling verslag, 

    
In veel gevallen zijn planning en opzet, vormgeving en uitvoering 
van het rapport aan bepaalde eisen gebonden. In vrijwel alle 
gevallen worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het 
taalgebruik. Rapporteurs moeten dus over bepaalde 
vaardigheden beschikken, zoals het formuleren van een heldere 
probleemstelling, het vinden en beoordelen van de juiste 
bronnen en methoden en het formuleren van heldere conclusies. 
 
Mogelijke indeling 
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Bepaalde soorten rapporten hebben een vaste en soms zelf 
voorgedrukte opzet, zoals een schoolrapport of schaderapport. 
In andere gevallen kan men de opzet min of meer zelf bepalen. 
Een gebruikelijke opbouw van wetenschappelijke 
eindrapportages is: 
   

Voorwoord eventueel met dankwoord 
Inhoudsopgave 
Inleiding en probleemstelling 
Aanpak en/of Analysekader 
Resultaat, discussie en/of conclusies 
Eventueel aanbevelingen 
Bronvermelding 
Bijlagen, met bijvoorbeeld 
Samenvatting 
Verklarende woordenlijst 
Symbolenlijst, indien noodzakelijk 

    
Een rapport kan worden verfraaid met een titelpagina en een 
omslag. 
In veel gevallen wordt de opzet en indeling van het rapport 
voorgeschreven door de organisatie, waar het rapport wordt 
opgesteld. 
 
Soorten 
Men kan allerlei verschillende soorten rapporten onderscheiden, 
bijvoorbeeld: 
   

Adviesrapport : verslag van een organisatieadvies. 
Afstudeerverslag : verslag van een afstudeeropdracht. 
Autopsie rapport : rapport van de lijkschouwer (Coroner's 
Report) met verslag van een autopsie. 
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Auditrapport : verslagen van een interne of externe audit 
Beoordelingsrapport : type rapport waarin een 
beoordeling verwerkt is. 
Beproevingsrapport : voor het rapporteren van 
gecontroleerde onderzoeksresultaten, bv.Accreditatie, ISO 
17025. 
Bevindingenrapport : de uitkomsten en conclusies van 
een onderzoek (ook rapport van bevindingen of rapport 
van feitelijke bevindingen geheten). 
Jaarrapporten : bijvoorbeeld in verband met 
managementbeoordeling. 
Jaarverslag : verslag van het functioneren van een bedrijf 
in een afgelopen jaar. 
Kalibratierapport of ijkingsrapport : vergelijking met 
een referentiestandaard. 
Keuringsrapport : verslag van een of andere keuring. 
Management letter : rapport van de externe accountant 
aan de raad van commissarissen. 
Milieueffectrapport : verslag van de milieugevolgen van 
een besluit voordat het besluit wordt genomen 
Onderzoeksrapport : voor het rapporteren van 
onderzoeksresultaten. 
Practicumverslag : verslag van een natuurkundige, 
scheikundige of biologische proef. 
Schaderapport : verslag van een ongeluk of andere 
schade. 
Technische rapport : documenten die de resultaten van 
specifieke onderzoeken beschrijven, zie ook ISRN 
Uitzonderingsrapportage : rapport waar in alleen 
melding wordt gemaakt van wat afwijkt van een norm. 
Validatierapport : bevestigen dat het resultaat 
beantwoordt aan de vraag van de klant. 
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Vergaderrapport : letterlijk verslag of notulen van een 
vergadering. 
Verificatierapport : bevestigen dat een product 
beantwoordt aan de specificaties en vereisten. 
Wetenschappelijk rapport : rapport van een 
wetenschappelijk onderzoek en/of in de wetenschap 
gepresenteerd. 
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NIET-EUROPESE 

THEATERVORMEN 
 
Theater is in veel culturen de bron van vertel en 
verhaalstructuren. 
 
Om een bredere blik te krijgen in welke uitgangspunten verhalen 
en vertellingen kunnen hebben volgt hier een overzicht van een 
aantal vershillende theatervormen van verschillende niet-
Europese culturen. 
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PEKING OPERA 
 
Peking opera or Beijing opera is a form of traditional Chinese 
theatre which combines music, vocal performance, mime, dance, 
and acrobatics. It arose in the late 18th century and became fully 
developed and recognized by the mid-19th century. The form 
was extremely popular in the Qing Dynasty court and has come 
to be regarded as one of the cultural treasures of China. Major 
performance troupes are based in Beijing and Tianjin in the 
north, and Shanghai in the south. The art form is also preserved 
inTaiwan, where it is known as Guoju It has also spread to other 
countries such as the United States and Japan. 
Peking opera features four main types of performers. 
Performing troupes often have several of each variety, as well as 
numerous secondary and tertiary performers. With their 
elaborate and colorful costumes, performers are the only focal 
points on Peking opera's characteristically sparse stage. They 
utilize the skills of speech, song, dance, and combat in 
movements that are symbolic and suggestive, rather than 
realistic. Above all else, the skill of performers is evaluated 
according to the beauty of their movements. Performers also 
adhere to a variety of stylistic conventions that help audiences 
navigate the plot of the production. The layers of meaning within 
each movement must be expressed in time with music. The 
music of Peking opera can be divided into the Xipi and Erhuang 
styles. Melodies include arias, fixed-tune melodies, and 
percussion patterns. The repertoire of Peking opera includes 
over 1,400 works, which are based on Chinese history, folklore, 
and, increasingly, contemporary life. 
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Peking opera was denounced as 'feudalistic' and 'bourgeois' 
during the Cultural Revolution of the 1960s, and replaced with 
the eight revolutionary model operas as a means of propaganda 
and indoctrination. After the Cultural Revolution, these 
transformations were largely undone. In recent years, Peking 
opera has attempted numerous reforms in response to sagging 
audience numbers. These reforms, which include improving 
performance quality, adapting new performance elements, and 
performing new and original plays, have met with mixed 
success. 
 

Length and structure 
The length and internal structure of Peking-opera plays is highly 
variable. Prior to 1949, zhezixi, short plays or plays made up of 
short scenes from longer plays, were often performed. These 
plays usually center on one simple situation or feature a 
selection of scenes designed to include all four of the main 
Peking opera skills and showcase the virtuosity of the 
performers. This format has become less prevalent in recent 
times, but plays of one act are still performed.  
 
These short works, as well as individual scenes within longer 
works, are marked by an emotional progression from the 
beginning of the play to the end. For example, the concubine in 
the one act play The Favorite Concubine Becomes Intoxicated 
begins in a state of joy, and then moves to anger and jealousy, 
drunken playfulness, and finally to a feeling of defeat and 
resignation.  
 
A full-length play usually has from six to fifteen or more scenes. 
The overall story in these longer works is told through 
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contrasting scenes. Plays will alternate between civil and 
martial scenes, or scenes involve protagonists and antagonists. 
There are several major scenes within the work that follow the 
pattern of emotional progression. It is these scenes that are 
usually excerpted for later zhezixi productions. Some of the most 
complex plays may even have an emotional progression from 
scene to scene. 
 
Due to the scarcity of props in Peking opera, costumes take on 
added importance. Costumes function first to distinguish the 
rank of the character being played. Emperors and their families 
wear yellow robes, and high-ranking officials wear purple. The 
robe worn by these two classes is called a mang, or python robe. 
It is a costume suitable for the high rank of the character, 
featuring brilliant colors and rich embroidery, often in the 
design of a dragon.  
 
Persons of high rank or virtue wear red, lower-ranking 
officials wear blue, young characters wear white, the old wear 
white, brown, or olive, and all other men wear black. On formal 
occasions, lower officials may wear the kuan yi, a simple gown 
with patches of embroidery on both the front and back. 
  
All other characters, and officials on informal occasions, wear 
the chezi, a basic gown with varying levels of embroidery and no 
jade girdle to denote rank. All three types of gowns have water 
sleeves, long flowing sleeves that can be flicked and waved like 
water, attached to facilitate emotive gestures.  
 
Tertiary characters of no rank wear simple clothing without 
embroidery. Hats are intended to blend in with the rest of the 
costume and will usually have a matching level of embroidery. 
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Shoes may be high or low soled, the former being worn by 
characters of high rank, and the latter by characters of low rank 
or acrobatic characters. 
 

Performers and roles 
Performers are first trained in acrobatics, followed by singing 
and gestures. Several performing schools, all based on the styles 
of famous performers, are taught. Some examples are the Mei 
Lanfang school, the Cheng Yanqiu school, the Ma Lianliang 
school, and the Qi Lintong school. Students previously trained 
exclusively in the art of performance, but modern performance 
schools now include academic studies as well. Teachers assess 
the qualifications of each student and assign them roles as 
primary, secondary, or tertiary characters accordingly. Students 
with little acting talent often become Peking-opera musicians. 
They may also serve as the supporting cast of foot soldiers, 
attendants, and servants that is present in every Peking-opera 
troupe. In Taiwan, the Ministry of National Defense of the 
Republic of China runs a national Peking-opera training school. 
   

Sheng 
The Sheng is the main male role in Peking opera. This role 
has numerous subtypes. The laosheng is a dignified older 
role. These characters have a gentle and cultivated 
disposition and wear sensible costumes. One type of 
laosheng role is the hongsheng, a red-faced older male. 
The only two hongsheng roles are Guan Gong, the Chinese 
god of sworn brotherhood, loyalty and righteousness, and 
Zhao Kuang-yin, the first Song Dynasty emperor. Young 
male characters are known as xiaosheng. These characters 
sing in a high, shrill voice with occasional breaks to 
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represent the voice changing period of adolescence. 
Depending on the character's rank in society, the costume 
of the xiaosheng may be either elaborate or simple. On-
stage,xiaosheng actors are often involved with beautiful 
women by virtue of the handsome and young image they 
project. The wusheng is a martial character for roles 
involving combat. They are highly trained in acrobatics, 
and have a natural voice when singing. Troupes will 
always have a laosheng actor. A xiaosheng actor may also 
be added to play roles fitting to his age. In addition to 
these main Sheng, the troupe will also have a secondary 
laosheng. All the names are the literal meanings 
 
Dan 
The Dan refers to any female role in Peking opera. Dan 
roles were originally divided into five subtypes. Old 
women were played by laodan, martial women were 
wudan, young female warriors were daomadan, virtuous 
and elite women were qingyi, and vivacious and 
unmarried women were huadan. One of Mei Lanfang's 
most important contributions to Peking opera was in 
pioneering a sixth type of role, the huashan. This role type 
combines the status of the qingyi with the sensuality of the 
huadan. A troupe will have a young Dan to play main 
roles, as well as an older Dan for secondary parts. Four 
examples of famous Dans are Mei Lanfang, Cheng Yanqiu, 
Shang Xiaoyun, and Xun Huisheng. In the early years of 
Peking opera, all Dan roles were played by men. Wei 
Changsheng, a male Dan performer in the Qing court, 
developed the cai qiao, or "false foot" technique, to 
simulate the bound feet of women and the characteristic 
gait that resulted from the practice. The ban on female 
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performers also led to a controversial form of brothel, 
known as the xianggong tangzi, in which men paid to have 
sex with young boys dressed as females. Ironically, the 
performing skills taught to the youths employed in these 
brothels led many of them to become professional Dan 
later in life. 
 
Jing 
The Jing is a painted face male role. Depending on the 
repertoire of the particular troupe, he will play either 
primary or secondary roles. This type of role will entail a 
forceful character, so a Jing must have a strong voice and 
be able to exaggerate gestures. Peking opera boasts 15 
basic facial patterns, but there are over 1000 specific 
variations. Each design is unique to a specific character. 
The patterns and coloring are thought to be derived from 
traditional Chinese color symbolism and divination on the 
lines of a person's face, which is said to reveal personality. 
Easily recognizable examples of coloring include red, 
which denotes uprightness and loyalty, white, which 
represents evil or crafty characters, and black, which is 
given to characters of soundness and integrity. Three 
main types of Jing roles are often seen. These include 
tongchui, roles that heavily involve singing, jiazi, roles 
with less emphasis on singing and more on physical 
performance, and wujing, martial and acrobatic roles. 
 
Chou 
The Chou is a male clown role. The Chou usually plays 
secondary roles in a troupe. Indeed, most studies of 
Peking opera classify the Chou as a minor role. Chou has 
the meaning "ugly". This reflects the traditional belief that 
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the clown's combination of ugliness and laughter could 
drive away evil spirits. Chou roles can be divided into Wen 
Chou, civilian roles such as merchants and jailers, and Wu 
Chou, minor military roles. The Wu Chou is one of the most 
demanding in Peking opera, because of its combination of 
comic acting, acrobatics, and a strong voice. Chou 
characters are generally amusing and likable, if a bit 
foolish. Their costumes range from simple for characters 
of lower status to elaborate, perhaps overly so, for high 
status characters. Chou characters wear special face paint, 
called xiaohualian, that differs from that of Jing characters. 
The defining characteristic of this type of face paint is a 
small patch of white chalk around the nose. This can 
represent either a mean and secretive nature or a quick 
wit. Original, there are five roles in Beijing Opera, but now 
the last part "Mo" became a part of "Chou". 
Beneath the whimsical persona of the Chou, a serious 
connection to the form of Peking opera exists. The Chou is 
the character most connected to the guban, the drums and 
clapper commonly used for musically accompaniment 
during performances. The Chou actor often uses the 
guban in solo performance, especially when performing 
Shu Ban, light-hearted verses spoken for comedic effect. 
The clown is also connected to the small gong and 
cymbals, percussion instruments that symbolize the lower 
classes and the raucous atmosphere inspired by the role. 
Although Chou characters do not sing frequently, their 
arias feature large amounts of improvisation. This is 
considered a license of the role, and the orchestra will 
accompany the Chouactor even as he bursts into an 
unscripted folk song. However, due to the standardization 
of Peking opera and political pressure from government 
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authorities, Chou improvisation has lessened in recent 
years. The Chou has a vocal timbre that is distinct from 
other characters, as the character will often speak in the 
common Beijing dialect, as opposed to the more formal 
dialects of other characters. 

    

Visual performance elements 
Peking-opera performers utilize four main skills. The first two 
are song and speech. The third is dance-acting. This includes 
pure dance, pantomime, and all other types of dance. The final 
skill is combat, which includes both acrobatics and fighting with 
all manner of weaponry. All of these skills are expected to be 
performed effortlessly, in keeping with the spirit of the art form. 
 

Aesthetic aims and principles of movement 
Peking opera follows other traditional Chinese arts in 
emphasizing meaning, rather than accuracy. The highest aim of 
performers is to put beauty into every motion. Indeed, 
performers are strictly criticized for lacking beauty during 
training. Additionally, performers are taught to create a 
synthesis between the different aspects of Peking opera. The 
four skills of Peking opera are not separate, but rather should be 
combined in a single performance. One skill may take 
precedence at certain moments during a play, but this does not 
mean that other actions should cease. Much attention is paid to 
tradition in the art form, and gestures, settings, music, and 
character types are determined by long held convention. This 
includes conventions of movement, which are used to signal 
particular actions to the audience. For example, walking in a 
large circle always symbolizes traveling a long distance, and a 
character straightening his or her costume and headdress 
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symbolizes that an important character is about to speak. Some 
conventions, such as the pantomimic opening and closing of 
doors and mounting and descending of stairs, are more readily 
apparent. 
Many performances deal with behaviors that occur in daily life. 
However, in accordance with the overriding principle of beauty, 
such behaviors are stylized to be presented on stage. Peking 
opera does not aim to accurately represent reality. Experts of the 
art form contrast the principles of Peking opera with the 
principle of Mo, mimes or imitation, that is found in western 
dramas. Peking opera should be suggestive, not imitative. The 
literal aspects of scenes are removed or stylized to better 
represent intangible emotions and characters. The most 
common stylization method in Peking opera is roundness. Every 
motion and pose is carefully manipulated to avoid sharp angles 
and straight lines. A character looking upon an object above 
them will sweep their eyes in a circular motion from low to high 
before landing on the object. Similarly, a character will sweep 
their hand in an arc from left to right in order to indicate an 
object on the right. This avoidance of sharp angles extends to 
three-dimensional movement as well; reversals of orientation 
often take the form of a smooth, S-shaped curve. All of these 
general principles of aesthetics are present within other 
performance elements as well. 
 

Aural performance elements 
 
Vocal production 
Vocal production in Peking opera is conceived of as being 
composed of "four levels of song": songs with music, verse 
recitation, prose dialogue, and non-verbal vocalizations. The 
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conception of a sliding scale of vocalization creates a sense of 
smooth continuity between songs and speech. The three basic 
categories of vocal production technique are the use of breath 
(yongqi), pronunciation (fayin), and special Peking-opera 
pronunciation (shangkouzi). 
In Chinese opera, breath is based in the pubic region and 
supported by the abdominal muscles. Performers follow the 
basic principle that "Strong centralized breath moves the 
melodic-passages" (zhong qi xing xiang). Breath is visualized 
being drawn up through a central breathing cavity extending 
from the pubic region to the top of the head. This "cavity" must 
be under the performer's control at all times, and he or she 
develops special techniques to control both entering and exiting 
air. The two major methods of taking in breath are known as 
"exchanging breath" (huan qi) and "stealing breath" (tou qi). 
"Exchanging breath" is a slow, unhurried process of breathing 
out old air and taking in new. It is used at moments when the 
performer is not under time constraint, such as during a purely 
instrumental musical passage or when another character is 
speaking. "Stealing breath" is a sharp intake of air without prior 
exhalation, and is used during long passages of prose or song 
when a pause would be undesirable. Both techniques should be 
invisible to the audience and take in only the precise amount of 
air required for the intended vocalization. The most important 
principle in exhalation is "saving the breath" (cun qi). Breath 
should not be expended all at once at the beginning of a spoken 
or sung passage, but rather expelled slowly and evenly over its 
length. Most songs and some prose contain precise written 
intervals for when breath should be "exchanged" or "stolen". 
These intervals are often marked by carats. 
Pronunciation is conceptualized as shaping the throat and 
mouth into the shape necessary to produce the desired vowel 
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sound, and clearly articulating the initial consonant. There are 
four basic shapes for the throat and mouth, corresponding to 
four vowel types, and five methods of articulating consonants, 
one for each type of consonant. The four throat and mouth 
shapes are "opened-mouth" (kaikou), "level-teeth" (qichi), 
"closed-mouth" (hekou or huokou), and "scooped-lips" 
(cuochun). The five consonant types are denoted by the portion 
of the mouth most critical to each type's production: throat, or 
larynx (hou); tongue (she); molars, or the jaws and palate (chi); 
front teeth (ya); and lips (chun). 
Some syllables (written Chinese characters) have special 
pronunciations in Peking opera. This is due to the collaboration 
with regional forms and kunqu that occurred during the 
development of Peking opera. For example, 你, meaning "you", 

may be pronounced li, as it is in the Anhui dialect, rather than 
the Standard Chinese ni. 我, meaning "I" and pronounced wo in 
Standard Chinese, becomes ngo, as it is pronounced in the dialect 
of Suzhou. In addition to pronunciation differences that are due 
to the influence of regional forms, the readings of some 
characters have been changed to promote ease of performance 
or vocal variety. For example, zhi, chi, shi, and ri sounds do not 
carry well and are difficult to sustain, because they are produced 
far back in the mouth. Therefore, they are performed with an 
additional i sound, as in zhii. 
These techniques and conventions of vocal production are used 
to create the two main categories of vocalizations in Peking 
opera: stage speech and song. 
 
Stage speech 
Peking opera is performed using both Classical Chinese and 
Modern Standard Chinese with some slang terms added for 
color. The social position of the character being played 
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determines the type of language that he or she uses. Peking 
opera features three major types of stage speech (nianbai). 
Monologues and dialogue, which make up the majority of most 
plays, consist of prose speeches. The purpose of prose speech is 
to advance the plot of the play or inject humor into a scene. They 
are usually short, and are performed mostly using vernacular 
language. However, as Elizabeth Wichmann points out, they also 
have rhythmic and musical elements, achieved through the 
"stylized articulation of monosyllabic sound units" and the 
"stylized pronunciation of speech-tones", respectively. Prose 
speeches were frequently improvised during the early period of 
Peking opera's development, and chou performers carry on that 
tradition today. 
The second main type of stage speech consists of quotations 
drawn from classical Chinese poetry. This type is rarely used in 
Peking opera; plays have one or two such quotations at most, 
and often none at all. In most instances, the use of classical 
poetry is intended to heighten the impact of a scene. However, 
Chou and more whimsical Dan characters may misquote or 
misinterpret the classical lines, creating a comical effect. 
The final category of stage speech is conventionalized stage 
speeches (chengshi nianbai). These are rigid formulations that 
mark important transition points. When a character enters for 
the first time, an "entrance speech" (shangchang) or "self-
introduction speech" (zi bao jiamen) is given, which includes a 
prelude poem, a set-the-scene poem, and a prose set-the-scene 
speech, in that order. The style and structure of each entrance 
speech is inherited from earlier Yuan Dynasty, Ming Dynasty, 
folk, and regional forms of Chinese opera. Another 
conventionalized stage speech is the exit speech, which may take 
the form of a poem followed by a single spoken line. This speech 
is usually delivered by a supporting character, and describes his 
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or her present situation and state of mind. Finally, there is the 
recapitulation speech, in which a character will use prose to 
recount the story up to that point. These speeches came about as 
a result of the zhezixi tradition of performing only one part of a 
larger play. 
 
Song 
There are six main types of song lyrics in Peking opera: emotive, 
condemnatory, narrative, descriptive, disputive, and "shared 
space separate sensations" lyrics. Each type uses the same basic 
lyrical structure, differing only in kind and degree of emotions 
portrayed. Lyrics are written in couplets (lian) consisting of two 
lines (ju). Couplets can consist of two ten character lines, or two 
seven character lines. The lines are further subdivided into three 
dou (lit. "pause"), typically in a 3-3-4 or 2-2-3 pattern. Lines may 
be "padded" with extra characters for the purpose of clarifying 
meaning. Rhyme is an extremely important device in Peking 
opera, with thirteen identified rhyme categories. Song lyrics also 
utilize the speech tones of Mandarin Chinese in ways that are 
pleasing to the ear and convey proper meaning and emotion. The 
first and second of Chinese's four tones are normally known as 
"level" (ping) tones in Peking opera, while the third and fourth 
are called "oblique" (ze). The closing line of every couplet in a 
song ends in a level tone. 
Songs in Peking opera are proscribed by a set of common 
aesthetic values. A majority of songs are within a pitch range of 
an octave and a fifth. High pitch is a positive aesthetic value, so a 
performer will pitch songs at the very top of his or her vocal 
range. For this reason, the idea of a song's key has value in 
Peking opera only as a technical tool for the performer. Different 
performers in the same performance may sing in different keys, 
requiring the accompanying musicians to constantly retune their 
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instruments or switch out with other players. Elizabeth 
Wichmann describes the ideal basic timbre for Peking opera 
songs as a "controlled nasal tone". Performers make extensive 
use of vocal vibrato during songs, in a way that is "slower" and 
"wider" than vibrato used in Western performances. The Peking 
opera aesthetic for songs is summed up by the expression zi 
zheng qiang yuan, meaning that the written characters should be 
delivered accurately and precisely, and the melodic passages 
should be weaving, or "round". 
 
Music 
The accompaniment for a Peking opera performance usually 
consists of a small ensemble of traditional melodic and 
percussion instruments. The lead melodic instrument is the 
jinghu, a small, high-pitched, two-string spike fiddle. The jinghu 
is the primary accompaniment for performers during songs. 
Accompaniment is heterophonic – the jinghu player follows the 
basic contours of the song's melody, but diverges in pitch and 
other elements. The jinghuoften plays more notes per measure 
than the performer sings, and does so an octave lower. During 
rehearsal, the jinghu player adopts his or her own signature 
version of the song's melody, but also must adapt to 
spontaneous improvisations on the part of the performer due to 
changed performance conditions. Thus, the jinghu player must 
have an instinctive ability to change his or her performance 
without warning to properly accompany the performer. 
The second is the circular bodied plucked lute, the yueqin. 
Percussion instruments include the daluo, xiaoluo, and naobo. 
The player of the gu and ban, a small high pitch drum and 
clapper, is the conductor of the entire ensemble. The two main 
musical styles of Peking opera, Xipi and Erhuang, originally 
differed in subtle ways. In the Xipi style, the strings of the jinghu 
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are tuned to the keys of A and D. The melodies in this style are 
very disjointed, possibly reflecting the style's derivation from 
the high and loud melodies of the Qinqiang opera of 
northwestern China. It is commonly used to tell joyous stories. In 
Erhuang, on the other hand, the strings are tuned to the keys of C 
and G. This reflects the low, soft, and despondent folk tunes of 
south-central Hubei province, the style's place of origin. As a 
result, it is used for lyrical stories. Both musical styles have a 
standard meter of two beats per bar. The two musical styles 
share six different tempos, including manban (a slow tempo), 
yuanban (a standard, medium-fast tempo), kuai sanyan ("leading 
beat"), daoban ("leading beat"), sanban ("rubato beat"), and 
yaoban ("shaking beat"). The xipi style also utilizes several 
unique tempos, including erliu("two-six"), and kuaiban (a fast 
tempo). Of these tempos, yuanban, manban, and kuaiban are 
most commonly seen. The tempo at any given time is controlled 
by a percussion player who acts as director. Erhuang has been 
seen as more improvisational, and Xipi as more tranquil. The 
lack of defined standards among performance troupes and the 
passage of time may have made the two styles more similar to 
each other today. 
The melodies played by the accompaniment mainly fall into 
three broad categories. The first is the aria. The arias of Peking 
opera can be further divided into those of the Erhuang and 
Xipivarieties. An example of an aria is wawa diao, an aria in the 
Xipi style that is sung by a young Sheng to indicate heightened 
emotion. The second type of melody heard in Peking opera is the 
fixed-tune melody, or qupai. These are instrumental tunes that 
serve a wider range of purposes than arias. Examples include the 
"Water Dragon Tune" (shui long yin), which generally denotes 
the arrival of an important person, and "Triple Thrust"(ji san 
qiang), which may signal a feast or banquet. The final type of 
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musical accompaniment is the percussion pattern. Such patterns 
provide context to the music in ways similar to the fixed-tune 
melodies. For example, there are as many as 48 different 
percussion patterns that accompany stage entrances. Each one 
identifies the entering character by his or her individual rank 
and personality. 
 

Repertoire 
The repertoire of Peking opera includes nearly 1,400 works. The 
plays are mostly taken from historical novels or traditional 
stories about civil, political and military struggles. Early plays 
were often adaptations from earlier Chinese theatre styles, such 
as kunqu. Nearly half of 272 plays listed in 1824 were derived 
from earlier styles. Many classification systems have been used 
to sort the plays. Two traditional methods have existed since 
Peking opera first appeared in China. The oldest and most 
generally used system is to sort plays into civil and martial 
types. Civil plays focus on the relationships between characters, 
and feature personal, domestic, and romantic situations. The 
element of singing is frequently used to express emotion in this 
type of play. Martial plays feature a greater emphasis on action 
and combat skill. The two types of play also feature different 
arrays of performers. Martial plays predominantly feature young 
sheng, jing, and chou, while civil plays have a greater need for 
older roles and dan. In addition to being civil or martial, plays 
are also classified as either daxi (serious) or xiaoxi (light). The 
performance elements and performers used in serious and light 
plays greatly resemble those used in martial and civil plays, 
respectively. Of course, the aesthetic principle of synthesis 
frequently leads to the use of these contrasting elements in 
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combination, yielding plays that defy such dichotomous 
classification. 
 
Film 
Peking opera and its stylistic devices have appeared in many 
Chinese films. It often was used to signify a unique 
"Chineseness" in contrast to sense of culture being presented in 
Japanese films. Fei Mu, a director of the pre-Communist era, 
utilized Peking opera in a number of plays, sometimes within 
"Westernized", realistic plots. King Hu, a later Chinese film 
director, utilized many of the formal norms of Peking opera in 
his films, such as the parallelism between music, voice, and 
gesture. In the 1993 film Farewell My Concubine, by Chen Kaige, 
Peking opera serves as the object of pursuit for the protagonists 
and a backdrop for their romance. However, the film's portrayal 
of Peking opera has been criticized as one-dimensional. Chen 
returned to the subject again in 2008 with the Mei Lanfang 
biopic Forever Enthralled. Peking opera is also featured in Peking 
Opera Blues by Tsui Hark. 
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CANTONESE OPERA 
 
Cantonese opera is one of the major categories in Chinese 
opera, originating in southern China's Cantonese culture. It is 
popular inGuangdong, Guangxi, Hong Kong, Macau, Singapore 
and Malaysia. Like all versions of Chinese opera, it is a 
traditional Chinese art form, involving music, singing, martial 
arts, acrobatics, and acting. Jyut kek should not be confused with 
Yuèjù, the theatre of Zhejiang. 
 

Characteristics 
Cantonese opera shares many common characteristics with 
other Chinese theatre genres. Commentators often take pride in 
the idea that all Chinese theatre styles are similar but with minor 
variations on the pan-Chinese music-theatre tradition and the 
basic features or principles are consistent from one local 
performance form to another. Thus, music, singing, martial arts, 
acrobatics and acting are all featured in Cantonese opera. Most 
of the plots are based on Chinese history and famous Chinese 
classics and myths. Also, the culture and philosophies of the 
Chinese people can be seen in the plays. Virtues (like loyalty, 
love, patriotism and faithfulness) are often reflected by the 
operas. 
Some particular features of Cantonese opera are: 
   

Cing sik sin - formulaic, formalised. 
 
Heoi ji seng - abstraction of reality, distancing from 
reality. 
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Sin ming sing - clear-cut, distinct, unambiguous, well-
defined. 
 
Zung hap ngai seot jing sik - a composite or synthetic art 
form. 
 
Sei gung ng faat - the four skills and the five methods. 

    
The four skills and five methods are a simple codification of 
training areas that theatre performers must master and a 
metaphor for the most well-rounded and thoroughly-trained 
performers. The four skills apply to the whole spectrum of vocal 
and dramatic training: singing, acting/movements, speech 
delivery, and martial/gymnastic skills; while the five methods are 
categories of techniques associated with specific body parts: 
hands, eyes, body, hair, and feet/walking techniques. 
 

Significance 
Before widespread formal education, Cantonese opera taught 
morals and messages to its audiences rather than being solely 
entertainment. The government used theatre to promote the 
idea of be loyal to the emperor and love the kingdom. Thus, the 
government examined the theatre frequently and would ban any 
theatre if an unbeneficial message was conveyed or considered. 
 

Performers and Roles 
 
Types of play 
There are two types of Cantonese opera plays: Mou ("martial 
arts") and Man ("highly educated", esp. in poetry and culture).  
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Mou plays emphasize war, the characters usually being generals 
or warriors. These works contain action scenes and involve a lot 
of weaponry and armour.  
 
Man plays tend to be gentler and more elegant. Scholars are the 
main characters in these plays. Water sleeves (see Frequently 
Used Terms) are used extensively in man plays to produce 
movements reflecting the elegance and tenderness of the 
characters; all female characters wear them. In man plays, 
characters put a lot of effort into creating distinctive facial 
expressions and gestures to express their underlying emotions. 
 
Roles 
There are four types of roles: Sang, Daan, Zing, and Cau. 
 
Sang / male roles 
These are male roles in Cantonese opera. As in other Chinese 
operas, there are different types of male roles, such as: 
   

Siu Sang - Literally, young gentleman, this role is known 
as a young scholar. 

 
Mou Sang - Male warrior role. 

 
Siu Mou Sang - Young Warrior (usually not lead actor but 
a more acrobatic role). 

 
Man Mou Sang - Literally, civilized martial man, this role 
is known as a clean-shaven scholar-warrior. 

 
Lou Sang - Old man role. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cantonese_opera#Frequently_used_terms
http://en.wikipedia.org/wiki/Cantonese_opera#Frequently_used_terms
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Sou Sang - Bearded role 
    
Daan / Female roles 
These are female roles in Cantonese opera. The different forms 
of female characters are: 
   

Faa Daan - Literally 'flower' of the ball, this role is known 
as a young belle. 

 
Yi Faa Daan - Literally, second flower, this role is known 
as a supporting female. 

 
Mou Daan - Female warrior role. 

 
Dou Maa Daan - Young woman warrior role. 

 
Gwai Mun Daan - Virtuous lady role. 

 
Lou Daan - Old woman role. 

   
Zing / Painted faces 
These characters are known for painted-faces. They are often 
male characters such as heroes, generals, villains, gods, or 
demons. Painted-faces are usually: 
   

Man Zing - Painted-face character that emphasizes on 
singing. 

 
Mou Zing - Painted-face character that emphasizes 
martial arts. 

    
Cau / clowns 
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This is known for clown figures in Cantonese opera. Some 
examples are: 
   

Cau Sang - Male clown. 
 

Cau Daan - Female clown. 
 

Man Cau - Clownish civilized male. 
 

Coi Daan - Older female clown. 
 

Mou Cau - Acrobatic comedic role. 
    

Aural Elements 
 
Speech types 
Commentators draw an essential distinction between sung and 
spoken text, although the boundary is a troublesome one. 
Speech-types are of a wide variety: one is nearly identical to 
standard conversational Cantonese, while another is a very 
smooth and refined delivery of a passage of poetry; some have 
one form or another of instrumental accompaniment while 
others have none; and some serve fairly specific functions, while 
others are more widely adaptable to variety of dramatic needs. 
Cantonese opera uses Mandarin or Guān Huà (官話; Cantonese: 
Gun1 Waa6/2) when actors are involved with government, 
monarchy, or military. It also obscures words that are taboo or 
profane from the audience. The actor may choose to speak any 
dialect of Mandarin, but the ancient Zhōngzhōu (中州; 
Cantonese: Zung1 Zau1) variant is mainly used in Cantonese 
opera. Zhōngzhōu is located in the modern-day Hénán (河南) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guanhua
http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9n%C3%A1n
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province where it is considered the "cradle of Chinese 
civilization" and near the Yellow River or Huáng Hé (黃河). Guān 

Huà retains many of the initial sounds of many modern 
Mandarin dialects, but uses initials and codas from Middle 
Chinese. For example, the words 張 and 將 are both pronounced 
as /tsœːŋ˥˥/ (jyutping: zœng1) in Modern Cantonese, but will 
respectively be spoken as /tʂɑŋ˥˥/ (pinyin: zhāng) and /tɕiɑŋ˥˥/ 
(pinyin: jiāng) in operatic Guān Huà. Furthermore, the word 金 is 

pronounced as /kɐm˥˥/ (jyutping: gam1) in modern Cantonese 
and /tɕin˥˥/ (pinyin: jï n) in standard Mandarin, but operatic 
Gua n Hua  will use /kim˥˥/ (pinyin: gï m). However, actors tend 
to use Cantonese sounds when speaking Mandarin. For instance, 
the command for “to leave” is 下去 and is articulated as /saː˨˨ 
tsʰɵy˧˧/ in operatic Gua n Hua  compared to /haː˨˨ hɵy˧˧ / 
(jyutping: haa6 heoi3) in modern Cantonese and /ɕi̯ɑ˥˩ tɕʰy˩/ 
(pinyin: xià qu) in standard Mandarin. 
 
Music 
Cantonese opera pieces are classified either as "theatrical" or 
"singing stage" (歌壇). The theatrical style of music is further 

classified into western music (西樂) and Chinese music (中樂). 
While the "singing stage" style is always Western music, the 
theatrical style can be Chinese or western music. The "four great 
male vocals" (四大平喉) were notable exponents of the "single 

stage" style in the early 20th century. 
The western music in Cantonese opera is accompanied by 
strings, woodwinds, brass plus electrified instruments. Lyrics 
are written to fit the play's melodies, although one song can 
contain multiple melodies, performers being able to add their 
own elements. Whether a song is well performed depends on the 
performers' own emotional involvement and ability. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Initial_(linguistics)#Onset
http://en.wikipedia.org/wiki/Syllable_coda
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Jyutping
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin
http://en.wikipedia.org/wiki/String_instrument
http://en.wikipedia.org/wiki/Woodwind_instrument
http://en.wikipedia.org/wiki/Brass_instrument
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Frequently used terms 
 
Pheasant feathers (雉雞尾; Cantonese: Ci4 Gai1 Mei5) 

These are attached to the helmet in mou (武) plays, and are used 
to express the character's skills and expressions. They are worn 
by both male and female characters. 
 
Water Sleeves (水袖; Cantonese: Seoi2 Zau6) 
These are long flowing sleeves that can be flicked and waved like 
water, used to facilitate emotive gestures and expressive effects 
by both males and females in man (文) plays. 

 
Hand Movements (手動作; Cantonese: Sau2 Dung6 Zok3) 
Hand and finger movements reflect the music as well as the 
action of the play. Females hold their hands in the elegant "lotus" 
form (荷花手; Cantonese: Ho4 Faa1 Sau2). 
 
Round Table/Walking (圓臺 or 圓台; Cantonese: Jyun4 Toi4) 
A basic feature of Cantonese opera, the walking movement is one 
of the most difficult to master. Females take very small steps and 
lift the body to give a detached feel. Male actors take larger steps, 
which implies travelling great distances. The actors glide across 
the stage while the upper body is not moving. 
 
Boots (高靴; Cantonese: Gou1 Hœ1) 
These are black boots with high white soles worn by males, 
which can impede walking. 
 
Gwo Wai (過位; Cantonese: Gwo3 Wai6/2) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo
http://en.wikipedia.org/wiki/Boot
http://en.wikipedia.org/wiki/Sole_(shoe)
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This is a movement in which two performers move in a cross-
over fashion to opposite sides of the stage. 
 
Deoi Muk (對目; Cantonese: Deoi3 Muk6) 
In this movement, two performers walk in a circle facing each 
other and then go back to their original positions. 
 
"Pulling the Mountains"' (拉山; Cantonese: Laai1 Saan1) and 

"Cloud Hands" (雲手; Cantonese: Wan4 Sau2) 
These are the basic movements of the hands and arms. This is 
the MOST important basic movement in ALL Chinese Operas. 
ALL other movements and skills are based on this form. 
 
Outward Step (出步; Cantonese: Ceot1 Bou6) 
This is a gliding effect used in walking. 
 
Small Jump (小跳; Cantonese: Siu2 Tiu3) 

Most common in mou (武) plays, the actor stamps before 
walking. 
 
Flying Leg (飛腿; Cantonese: Fei1 Teoi2) 

A crescent kick. 
 
Hair-flinging (旋水髮; Cantonese: Syun4 Seoi2 Faat3) 
A circular swinging of the ponytail, expressing extreme sadness 
and frustration. 
 
Chestbuckle/ Flower (繡花; Cantonese: Sau3 Faa1) 
A flower-shaped decoration worn on the chest. A red flower on 
the male signifies that he is engaged. 
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Horsewhip (馬鞭; Cantonese: Maa5 Bin1) 
Performers swing a whip and walk to imitate riding a horse. 
Sifu (師傅; Cantonese: Si1 Fu6/2) 
Literally, master, this is a term for experienced performers and 
teachers. 
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NOH 
 
Noh (能 Nō?), or Nogaku (能楽 Nōgaku?)—derived from the 
Sino-Japanese word for "skill" or "talent"—is a major form of 
classical Japanese musical drama that has been performed since 
the 13th century. Many characters are masked, with men playing 
male and female roles. Traditionally, a Noh "performance day" 
lasts all day and consists of five Noh plays interspersed with 
shorter, humorous kyōgen pieces. However, present-day Noh 
performances often consist of two Noh plays with one Kyōgen 
play in between. 
While the field of Noh performance is extremely codified, and 
regulated by the iemoto system, with an emphasis on tradition 
rather than innovation, some performers do compose new plays 
or revive historical ones that are not a part of the standard 
repertoire. Works blending Noh with other theatrical traditions 
have also been produced. 
 
Roles 
There are four major categories of Noh performers: shite, waki, 
kyōgen, and hayashi. 
 
Shite. In plays where the shite appears first as a human and then 
as a ghost, the first role is known as the maeshite and the later as 
the nochishite. 
   

Shitetsure. The shite's companion. Sometimes shitetsure is 
abbreviated to tsure, although this term refers to both the 
shitetsure and the wakitsure. 
 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%83%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Installing_Japanese_character_sets
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Installing_Japanese_character_sets
http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Japanese_vocabulary
http://en.wikipedia.org/wiki/Drama
http://en.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%8Dgen
http://en.wikipedia.org/wiki/Iemoto
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Kōken are stage hands, usually one to three people. 
 
Jiutai is the chorus, usually comprising six to eight people. 

    
Waki performs the role that is the counterpart or foil of the shite. 
   

Wakitsure or Waki-tsure is the companion of the waki. 
    
Kyōgen perform the aikyōgen interludes during plays. Kyōgen 
actors also perform in separate plays between individual noh 
plays. 
 
Hayashi or hayashi-kata are the instrumentalists who play the 
four instruments used in Noh theater: the transverse flute, hip 
drum or ōkawa, the shoulder-drum, and the stick-drum. The 
flute used for noh is specifically called nōkan or nohkan. 
 
A typical Noh play always involves the chorus, the orchestra, and 
at least one shite and one waki actor. 
 

Plays 
The current repertoire consist of approximately 250 plays, 
which can be divided according to a variety of schemes. The 
most common is according to content, but there are several 
other methods of organization. 
 
Categories 
Noh plays are divided by theme into the following five 
categories, which are numbered in this order and referred to by 
these numbers (a "3rd group play", for instance). 
   

http://en.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%8Dgen
http://en.wikipedia.org/wiki/Flute
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Kami mono or waki nō typically feature the shite in the 
role of a human in the first act and a deity in the second 
and tell the mythic story of a shrine or praise a particular 
spirit. 

 
Shura mono or ashura nō (warrior plays) have the shite 
often appearing as a ghost in the first act and a warrior in 
full battle regalia in the second, re-enacting the scene of 
his death. 

 
Katsura mono (wig plays) or onna mono (woman plays) 
depict the shite in a female role and feature some of the 
most refined songs and dances in all of Noh. 
There are about 94 "miscellaneous" plays, including 
kyōran mono or madness plays, onryō mono  or vengeful 
ghost plays, and genzai mono, plays which depict the 
present time, and which do not fit into the other 
categories. 

 
Kiri nō (final plays) or oni mono (demon plays) usually 
feature the shite in the role of monsters, goblins, or 
demons, and are often selected for their bright colors and 
fast-paced, tense finale movements. 

    
 
Mood 
   

Mugen nō  usually deals with spirits, ghosts, phantasms, 
and supernatural worlds. Time is often depicted as 
passing in a non-linear fashion, and action may switch 
between two or more timeframes from moment to 
moment. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vengeful_ghost
http://en.wikipedia.org/wiki/Vengeful_ghost
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Genzai nō, as mentioned above, depicts normal events of 
the everyday world. However, when contrasted with 
mugen instead of with the other four categories, the term 
encompasses a somewhat broader range of plays. 

    
 
Style 
   

Geki nō or drama plays are based around the 
advancement of plot and the narration of action. 
 
Furyū nō plays are characterised by elaborate stage 
action, often involving acrobatics, stage properties, and 
multiple characters. 
 
Okina (or Kamiuta) is a unique play which combines 
dance with Shinto ritual. It is considered the oldest type of 
Noh play, and is probably the most often performed. It 
will generally be the opening work at any programme or 
festival. 

    

Sources 
The Tale of the Heike, a medieval tale of the rise and fall of the 
Taira clan, originally sung by blind monks who accompanied 
themselves on the biwa, is an important source of material for 
Noh (and later dramatic forms), particularly warrior plays. 
Another major source is The Tale of Genji, an eleventh-century 
work of profound importance to the later development of 
Japanese culture. Authors also drew on Nara and Heian period 
Japanese classics, and Chinese sources. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Okina_(play)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Shinto
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_the_Heike
http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval
http://en.wikipedia.org/wiki/Taira
http://en.wikipedia.org/wiki/Monk
http://en.wikipedia.org/wiki/Biwa
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_Genji
http://en.wikipedia.org/wiki/Nara_period
http://en.wikipedia.org/wiki/Heian_period
http://en.wikipedia.org/wiki/China
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Performance elements 
Noh performance combines a variety of elements into a stylistic 
whole, with each particular element the product of generations 
of refinement according to the central Buddhist, Shinto, and 
minimalist aspects of Noh's aesthetic principles. 

 
Stage 
The traditional Noh stage consists of a pavilion whose 
architectural style is derived from that of the traditional kagura 
stage of Shinto shrines, and is normally composed almost 
entirely of hinoki (Japanese cypress) wood. The four pillars are 
named for their orientation to the prominent actions during the 
course of the play: the waki-bashira in the front, right corner 
near the waki's standing point and sitting point; the shite-bashira 
in the rear, left corner, next to which the shite normally 
performs; the fue-bashira in the rear, right corner, closest to the 
flute player; and the metsuke-bashira, or "sighting-pillar", so 
called because shite use it in order to navigate the stage while 
their vision is restricted by the mask. 
The floor is polished to enable the actors to move in a gliding 
fashion, and beneath this floor are buried giant pots or bowl-
shaped concrete structures to enhance the resonant properties 
of the wood floors when the actors stomp heavily on the floor 
(compare nightingale floor). As a result, the stage is elevated 
approximately three feet above the ground level of the audience. 
The only ornamentation on the stage is the kagami-ita, a 
painting of a pine tree at the back of the stage. The two most 
common beliefs are that it represents either a famous pine tree 
of significance in Shinto at the Kasuga Shrine in Nara, or that it is 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stage_(theatre)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavilion
http://en.wikipedia.org/wiki/Kagura
http://en.wikipedia.org/wiki/Chamaecyparis_obtusa
http://en.wikipedia.org/wiki/Chamaecyparis_obtusa
http://en.wikipedia.org/wiki/Nightingale_floor
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kagami-ita&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Pine
http://en.wikipedia.org/wiki/Kasuga_Shrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Nara,_Nara
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a token of Noh's artistic predecessors which were often 
performed to a natural backdrop. 
Another unique feature of the stage is the hashigakari, the 
narrow bridge at stage right that the principal actors use to 
enter the stage. This would later evolve into the hanamichi in 
kabuki. 
All stages which are solely dedicated to Noh performances also 
have a hook or loop in the ceiling, which exists only to lift and 
drop the bell for the playDōjōji. When that play is being 
performed in another location, the loop or hook will be added as 
a temporary fixture. 

 
Costumes 
The garb worn by actors is typically adorned quite richly and 
steeped in symbolic meaning for the type of role (e.g. thunder 
gods will have hexagons on their clothes while serpents have 
triangles to convey scales). Costumes for the shite in particular 
are extravagant, shimmering silk brocades, but are progressively 
less sumptuous for the tsure, the wakizure, and the aikyōgen. 
 
For centuries, in accordance with the vision of Zeami, Noh 
costumes emulated the clothing that the characters would 
genuinely wear, whether that be the formal robes of a courtier or 
the street clothing of a peasant or commoner. It was not until the 
late sixteenth century that stylized Noh costumes following 
certain symbolic and stylistic conventions became the norm. 
 
The musicians and chorus typically wear formal montsuki 
kimono (black and adorned with five family crests) accompanied 
by either hakama (a skirt-like garment) or kami-shimo, a 
combination of hakama and a waist-coat with exaggerated 
shoulders (see illustrations). Finally, the stage attendants are 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hashigakari&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanamichi
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabuki
http://en.wikipedia.org/wiki/D%C5%8Dj%C5%8Dji_(Noh_play)
http://en.wikipedia.org/wiki/Raijin
http://en.wikipedia.org/wiki/Raijin
http://en.wikipedia.org/wiki/Kimono
http://en.wikipedia.org/wiki/Hakama
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garbed in virtually unadorned black garments, much in the same 
way as stagehands in contemporary Western theater. 

 
Masks 
Noh masks (能面 nō-men or 面 omote) all have names. They are 

carved from blocks of Japanese cypress (檜 "hinoki"), and 
painted with natural pigments on a neutral base of glue and 
crunched seashell. 
Usually only the shite, the main actor, wears a mask. However, in 
some cases, the tsure may also wear a mask, particularly in the 
case of female roles. Noh masks portray female or nonhuman 
(divine, demonic, or animal) characters. There are also Noh 
masks to represent youngsters or old men. On the other hand, a 
Noh actor who wears no mask plays a role of an adult man in his 
twenties, thirties, or forties. The side player, the waki, wears no 
mask either. 
Several types of masks, in particular those for female roles, are 
designed so that slight adjustments in the position of the head 
can express a number of emotions such as fear or sadness due to 
the variance in lighting and the angle shown towards the 
audience. With some of the more extravagant masks for deities 
and monsters, however, it is not always possible to convey 
emotion. Usually, however, these characters are not frequently 
called to change emotional expression during the course of the 
scene, or show emotion through larger body language. 
The rarest and most valuable Noh masks are not held in 
museums even in Japan, but rather in the private collections of 
the various "heads" of Noh schools; these treasures are usually 
only shown to a select few and only taken out for performance 
on the rarest occasions. 

 
Props 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mask
http://en.wikipedia.org/wiki/Divinity
http://en.wikipedia.org/wiki/Demon
http://en.wikipedia.org/wiki/Animal
http://en.wikipedia.org/wiki/Emotion
http://en.wikipedia.org/wiki/Fear
http://en.wikipedia.org/wiki/Sadness
http://en.wikipedia.org/wiki/Deities
http://en.wikipedia.org/wiki/Monster
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum
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The most commonly used prop in Noh is the fan, as it is carried 
by all performers regardless of role. Chorus singers and 
musicians may carry their fan in hand when entering the stage, 
or carry it tucked into the obi. In either case, the fan is usually 
placed at the performer's side when he or she takes position, and 
is often not taken up again until leaving the stage. 
 
Several plays have characters who wield mallets, swords, and 
other implements. Nevertheless, during dance sequences, the fan 
is typically used to represent any and all hand-held props, 
including one such as a sword which the actor may have tucked 
in his sash or ready at hand nearby. 
 
When hand props other than fans are used, they are usually 
introduced or retrieved by stage attendants who fulfill a similar 
role to stage crew in contemporary theater. Like their Western 
counterparts, stage attendants for Noh traditionally dress in 
black, but unlike in Western theater they may appear on stage 
during a scene, or may remain on stage during an entire 
performance, in both cases in plain view of the audience. 
 
Stage properties in Noh including the boats, wells, altars, and the 
aforementioned bell from Dōjōji, are typically carried onto the 
stage before the beginning of the act in which they are needed. 
These props normally are only outlines to suggest actual objects, 
although the great bell, a perennial exception to most Noh rules 
for props, is designed to conceal the actor and to allow a 
costume change during the aikyogen interlude. 

 
Chant and music 
Noh theatre is accompanied by a chorus and a hayashi ensemble 
(Noh-bayashi 能囃子). Noh is a chanted drama, and a few 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fan_(implement)
http://en.wikipedia.org/wiki/Obi_(sash)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kuroko
http://en.wikipedia.org/wiki/Hayashi_(music)
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commentators have dubbed it "Japanese opera". However, the 
singing in Noh involves a limited tonal range, with lengthy, 
repetitive passages in a narrow dynamic range. Clearly, melody 
is not at the center of Noh singing. Still, texts are poetic, relying 
heavily on the Japanese seven-five rhythm common to nearly all 
forms of Japanese poetry, with an economy of expression, and an 
abundance of allusion. The singing parts of Noh are called "Utai" 
and the speaking parts "Kataru". 
 
The chant is not always performed "in character"; that is, 
sometimes the actor will speak lines or describe events from the 
perspective of another character or even a disinterested 
narrator. Far from breaking the rhythm of the performance, this 
is actually in keeping with the other-worldly feel of many Noh 
plays, especially those characterized as mugen. 
Noh hayashi ensemble consists of four musicians, also known as 
the "hayashi-kata". There are three drummers, which play the 
shime-daiko,ōtsuzumi (hip drum), and kotsuzumi (shoulder 
drum) respectively, and a shinobue flautist. 

 
Jo, Ha, Kyū 
One of the most subtle performance elements of Noh is that of 
Jo-ha-kyū, which originated as the three movements of courtly 
gagaku. However, rather than simply dividing a whole into three 
parts, within Noh the concept incorporates not only the play 
itself, but the songs and dances within the play, and even the 
individual steps, motions, and sounds that actors and musicians 
make. Furthermore, from a higher perspective, the entire 
traditional Noh program of five plays also manifests this concept, 
with the first type play being the jo, the second, third, and fourth 
plays the ha (with the second play being referred to as the jo of 
the ha, the third as the ha of the ha, and the fourth as the kyū of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Opera
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_poetry
http://en.wikipedia.org/wiki/Shime-daiko
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Ctsuzumi
http://en.wikipedia.org/wiki/Kotsuzumi
http://en.wikipedia.org/wiki/Shinobue
http://en.wikipedia.org/wiki/Jo-ha-ky%C5%AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Gagaku
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the ha), and finally the fifth play the kyū. In general, the 
jocomponent is slow and evocative, the ha component or 
components detail transgression or the disordering of the 
natural way and the natural world, and the kyū resolves the 
element with haste or suddenness (note, however, that this only 
means kyū is fast in comparison with what came before it, and 
those unfamiliar with the concepts of Noh may not even realize 
the acceleration occurred). 

 

Audience etiquette 
Audience etiquette is generally similar to formal western 
theater—the audience quietly watches. Surtitles are not used, 
but some audience members follow along in the libretto. At the 
end of the play, the actors file out slowly (most important first, 
with gaps between actors), and while they are on the bridge 
(hashigakari), the audience claps restrainedly. Between actors, 
clapping ceases, then begins again as the next actor leaves. 
Unlike in western theater, there is no bowing, nor do the actors 
return to the stage after having left. A play may end with the 
shitecharacter leaving the stage as part of the story (as in Kokaji, 
for instance)—rather than the play ending with all characters on 
stage—in which case one claps as the character exits. 
During the interval, tea, coffee, and wagashi (Japanese sweets) 
may be served in the lobby. In the Edo period, when Noh was a 
day-long affair, more substantial makunouchi bentō (幕の内弁当
, "between acts bento") was served. On special occasions, when 
the performance is over, お神酒 (o-miki, ceremonial sake) may 

be served in the lobby on the way out, as it happens inShinto 
rituals. 
In terms of seating, there is seating in front of the stage, to the 
left side of the stage, and in the corner front-left of stage; these 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surtitles
http://en.wikipedia.org/wiki/Libretto
http://en.wikipedia.org/wiki/Tea
http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee
http://en.wikipedia.org/wiki/Wagashi
http://en.wikipedia.org/wiki/Makunouchi
http://en.wikipedia.org/wiki/Bent%C5%8D
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are in order of decreasing desirability. While the metsuke-
bashira pillar obstructs the view of the stage, the actors are 
primarily at the corners, not the center, and thus the two aisles 
are located where the views of the two main actors would be 
obscured, ensuring a generally clear view regardless of seating. 

 

Aesthetic terminology 
Zeami and Zenchiku describe a number of distinct qualities that 
are thought to be essential to the proper understanding of Noh 
as an art form. 
 
Hana (花, flower): the true Noh performer seeks to cultivate a 
rarefied relationship with his audience similar to the way that 
one cultivates flowers. What is notable about hana is that, like a 
flower, it is meant to be appreciated by any audience, no matter 
how lofty or how coarse his upbringing. Hana comes in two 
forms. Individual hana is the beauty of the flower of youth, 
which passes with time, while "true hana" is the flower of 
creating and sharing perfect beauty through performance. 
 
Yūgen: much of the art of the 13th and 14th centuries in Japan; 
the term is used specifically in relation to Noh to mean the 
profound beauty of the transcendental world, including 
mournful beauty involved in sadness and loss. 
 
Kokoro or shin : Defined as "heart," "mind," or both. The kokoro 
of noh is that which Zeami speaks of in his teachings, and is more 
easily defined as "mind." To develop hana the actor must enter a 
state of no-mind, or mushin. 
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Rōjaku: the final stage of performance development of the Noh 
actor, in which as an old man he eliminates all unnecessary 
action or sound in his performance, leaving only the true essence 
of the scene or action being imitated. 
 
Myō: the "charm" of an actor who performs flawlessly and 
without any sense of imitation; he effectively becomes his role. 
 
Monomane (imitation or mimesis): the intent of a Noh actor to 
accurately depict the motions of his role, as opposed to purely 
aesthetic reasons for abstraction or embellishment.Monomane is 
sometimes contrasted with yūgen, although the two represent 
endpoints of a continuum rather than being completely separate. 
 
Kabu-isshin ("song-dance-one heart"): the theory that the song 
(including poetry) and dance are two halves of the same whole, 
and that the Noh actor strives to perform both with total unity of 
heart and mind. 
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KYŌGEN 
 
Kyōgen (literally "mad words" or "wild speech") is a form of 
traditional Japanese comic theater. It developed alongside Noh, 
was performed along with Noh as an intermission of sorts 
between Noh acts, on the same Noh stage, and retains close links 
to Noh in the modern day; therefore, it is sometimes designated 
Noh-kyōgen. However, its content is not at all similar to the 
formal, symbolic, and solemn Noh theater; kyōgen is a comical 
form, and its primary goal is to make its audience laugh. Kyōgen 
is sometimes compared to the Italian comic form of commedia 
dell'arte, which developed around the same period (14th 
century) and likewise features stock characters. 
 

Elements of Kyōgen 
Kyōgen plays are invariably brief – often about 10 minutes, as 
traditionally performed between acts of Noh – and often contain 
only two or three roles, which are often stock characters. 
Notable ones include Tarō kaja (太郎冠者?, main servant, 

literally "(common name) + servant"), Jirō kaja (次郎冠者?, 
second servant, literally "second son + servant"), and the master 
(主人 shujin?). 

Movements and dialogue in kyōgen are typically very 
exaggerated, making the action of the play easy to understand. 
Elements of slapstick or satire are present in most kyōgen plays. 
Some plays are parodies of actual Buddhist or Shinto religious 
rituals; others are shorter, more lively, simplified versions of 
Noh plays, many of which are derived from folktales. As with 
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Noh, jo-ha-kyū is a fundamental principle, which is particularly 
relevant for movement. 
As with Noh and kabuki, all kyōgen actors, including those in 
female roles, are men. Female roles are indicated by a particular 
piece of attire, a binankazura (美男葛?) – a long white sash, 

wrapped around the head, with the ends hanging down the front 
of the body and tucked into the belt, like symbolic braids; at the 
two points (either side of the head) where the sash changes from 
being wrapped around to hanging down, the sash sticks up, like 
two small horns. 
Similarly, actors play roles regardless of age – an old man may 
play the role of Tarō kaja opposite a young man playing master, 
for instance. 
 
Costumes 
Outfits are generally kamishimo (Edo period outfit consisting of 
kataginu top and hakama pants), with the master (if present) 
generally wearing nagabakama (long, trailing pants). 
Actors in kyōgen, unlike those in Noh, typically do not wear 
masks, unless the role is that of an animal (such as a tanuki or 
kitsune), or that of a god. Consequently, the masks of kyōgen are 
less numerous in variety than Noh masks. Both masks and 
costumes are simpler than those characteristic of Noh. Few 
props are used, and minimal or no stage sets. As with Noh, a fan 
is a common accessory. 
 
Language 
The language in kyōgen depends on the period, but much of the 
classic repertoire is in Early Modern Japanese, reasonably 
analogous to Early Modern English (as in Shakespeare). The 
language is largely understandable to contemporary Japanese 
speakers, but sounds archaic, with pervasive use of the gozaru (
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ござる?) form rather than the masu (ます?) form that is now 
used (see copula: Japanese). For example, when acknowledging a 
command, Tarō kaja often replies with kashikomatte-gozaru (畏

まってござる?, "Yes sir!"), which in modern Japanese one uses 

kashikomarimashita (畏まりました?). Further, some of the 

words and nuances cannot be understood by modern audience 
(without notes), as in Shakespeare. This contrasts with Noh, 
where the language is more difficult and generally not 
understandable to a contemporary audience. 
There are numerous set patterns – stock phrases and associated 
gestures, such as kashikomatte-gozaru (with a bow) and Kore wa 
mazu nanto itasō. Iya! Itashiyō ga gozaru. "So first, what to do. 
Aha! There is a way to do it.", performed while bowing and 
cocking head (indicating thought), followed by standing up with 
a start on Iya!. Plays often begin with set phrases such asKore wa 
kono atari ni sumai-itasu mono de gozaru. "This is the person 
who resides in this place." and (if featuring Tarō kaja) often end 
with Tarō kaja running off the stage yelling Yaru-mai zo, yaru-
mai zo! "I won't do it, I won't do it!". 
Lines are delivered in a characteristic rhythmic, sing-song voice, 
and generally quite loudly. Pace, pitch, and volume are all varied 
for emphasis and effect. 
 
Movements 
As with Noh, which is performed on the same stage, and indeed 
many martial arts (such as kendo and aikido) actors move via 
suriashi (摺り足?), sliding their feet, avoiding steps on the easily-

vibrated Noh stage. When walking, the body seeks to remain at 
the same level, without bobbing up or down. Plays also 
frequently feature stamping feet or otherwise hitting the ground 
(such as jumping) to take advantage of the stage. 
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As with Noh, angle of gaze is important, and usually a flat gaze is 
used (avoiding looking down or up, which create a sad or fierce 
atmosphere, which is to be avoided). Characters usually face 
each other when speaking, but turn towards the audience when 
delivering a lengthy speech. 
Arms and legs are kept slightly bent. Unless involved in action, 
hands are kept on upper thighs, with fingers together and thumb 
tucked in – they move down to the sides of the knees when 
bowing. 
 
Music 
Kyōgen is performed to the accompaniment of music, especially 
the flute, drums, and gong. However, the emphasis of kyōgen is 
on dialogue and action, rather than on music or dance. 
 
Space 
Kyogen is generally performed on a Noh stage, as the stage is an 
important part of the play (the space, the reaction to stamps, the 
ease of sliding, etc.). It can, however, be performed in any space 
(particularly by amateur or younger performers), though if 
possible a Noh-like floor will be installed. 
 

Komai 
In addition to the kyōgen plays themselves, performances 
include short dances called komai (小舞?, small dance). These 
are traditional dramatic dances (not comic), performed to a 
chanted accompaniment, and with varied themes. The 
movements are broadly similar to Noh dances. The often archaic 
language used in the lyrics and the chanted delivery means that 
these chants are often not understandable to a contemporary 
audience. 
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JO-HA-KYŪ 
 
Jo-ha-kyū is a concept of modulation and movement applied in a 
wide variety of traditional Japanese arts. Roughly translated to 
"beginning, break, rapid", it essentially means that all actions or 
efforts should begin slowly, speed up, and then end swiftly. This 
concept is applied to elements of the Japanese tea ceremony, to 
kendō and other martial arts, to dramatic structure in the 
traditional theatre, and to the traditional collaborative linked 
verse forms renga and renku (haikai no renga). 
The concept originated in gagaku court music, specifically in the 
ways in which elements of the music could be distinguished and 
described. Though eventually incorporated into a number of 
disciplines, it was most famously adapted, and thoroughly 
analysed and discussed by the great Noh playwright Zeami, who 
viewed it as a universal concept applying to the patterns of 
movement of all things. 
 
Theatre 
It is perhaps in the theatre that jo-ha-kyū is used the most 
extensively, on the most levels. In following with the writings of 
Zeami, all major forms of Japanese traditional drama (Noh, 
kabuki, and jōruri) utilize the concept of jo-ha-kyū in the choice 
and arrangement of plays across a day, to the composition and 
pacing of acts within a play, down to the individual actions of the 
actors. 
Zeami, in his work "Sandō" (The Three Paths), originally 
described a five-part (five dan) Noh play as the ideal form. It 
begins slowly and auspiciously in the first part (jo), building up 
the drama and tension in the second, third, and fourth parts (ha), 
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with the greatest climax in the third dan, and rapidly concluding 
with a return to peace and auspiciousness in the fifth dan (kyū). 
This same conception was later adapted into jōruri and kabuki, 
where the plays are often arranged into five acts according to the 
same rationales. Takemoto Gidayū, the great jōruri chanter, was 
the first to describe the patterns or logic behind the five acts, 
which parallel as well the five categories of Noh which would be 
performed across a day. 
He described the first act as "Love"; the play opens auspiciously, 
using gentle themes and pleasant music to draw in the attention 
of the audience. The second act is described as "Warriors and 
Battles" (shura). Though it need not contain actual battle, it is 
generally typified by heightened tempo and intensity of plot. The 
third act, the climax of the entire play, is typified by pathos and 
tragedy. The plot achieves its dramatic climax. Takemoto 
describes the fourth act as a michiyuki (journey), which eases 
out of the intense drama of the climactic act, and often consists 
primarily of song and dance rather than dialogue and plot. The 
fifth act, then, is a rapid conclusion. All loose ends are tied up, 
and the play returns to an auspicious setting. 
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INDONESISCH 
 
Wayang 
Wayang is a generic term denoting traditional theatre in 
Indonesia. There is no evidence that wayang existed before the 
first century CE, after Hinduism andBuddhism were brought to 
Southeast Asia. This leads to the hypothesis that the art was 
imported from either India or China, both of which have a long 
tradition of shadow puppetry and theatre in general. Jivan Pani 
has argued that wayang developed from two arts of Odisha in 
Eastern India, the Ravana Chhayapuppet theatre and the Chhau 
dance. However, there very well may have been indigenous 
storytelling traditions that had a profound impact on the 
development of the traditional puppet theatre. 
The dalang is the genius behind the entire performance. It is he 
who sits behind the screen and narrates the story. With a 
traditional orchestra in the background to provide a resonant 
melody and its conventional rhythm, the dalang modulates his 
voice to create suspense thus heightening the drama. Invariably, 
the play climaxes with the triumph of good over evil. 
The figures of the wayang are also present in the paintings of 
that time, for example, the roof murals of the courtroom in 
Klungkung, Bali. They are still present in traditional Balinese 
painting today. The figures are painted, flat woodcarvings (a 
maximum of 5 to 15 mm thick—barely half an inch) with 
movable arms. The head is solidly attached to the body. Wayang 
klitik can be used to perform puppet plays either during the day 
or at night. This type of wayang is relatively rare. 
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Wayang kulit 
Wayang kulit, or shadow puppets, are without a doubt the best 
known of the Indonesian wayang. Kulit means skin, and refers to 
the leather construction of the puppets that are carefully 
chiselled with very fine tools and supported with carefully 
shaped buffalo horn handles and control rods. The stories are 
usually drawn from the Hindu epics the Ramayana, the 
Mahabharata or from the Serat Menak, (a story about the 
heroism of Amir Hamza). 
There is a family of characters in Javanese wayang called 
Punakawan; they are sometimes referred to as "clown-
servants" because they normally are associated with the story's 
hero, and provide humorous and philosophical interludes. Semar 
is the father of Gareng (oldest son), Petruk, and Bagong 
(youngest son). These characters did not originate in the Hindu 
epics, but were added later, possibly to introduce mystical 
aspects of Islam into the Hindu-Javanese stories. They provide 
something akin to a political cabaret, dealing with gossip and 
contemporary affairs. 
 
Often modern-world objects as bicycles, automobiles, airplanes 
and ships will be added for comic effect, but for the most part the 
traditional puppet designs have changed little in the last 300 
years. 
 
Historically, the performance consisted of shadows cast on a 
cotton screen and an oil lamp. Today, the source of light used in 
wayang performance in Java is most often a halogen electric 
light. Some modern forms of wayang such as Wayang Sandosa 
created in the Art Academy at Surakarta (STSI) has employed 
spotlights, colored lights and other innovations. 
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Wayang wong and wayang topeng 
Wayang wong also known as Wayang orang (literally "human 
wayang") is a type of Javanese theatrical performance with 
themes taken from episode of Ramayana or Mahabharata. 
 
While wayang gedog usually the theatrical performance that 
took the themes from the Panji cycles stories from the kingdom 
ofJanggala, in which the players wear masks known as wayang 
topeng or wayang gedog. The word gedog comes from kedok, 
which, like topeng means "mask". The main theme is the story 
of Raden Panji and Candra. This is a love story about princess 
Candra Kirana of Kediri and Raden Panji Asmarabangun, the 
crown prince of Jenggala. Candra Kirana was the incarnation 
ofDewi Ratih (goddess of love) and Panji was an incarnation of 
Kamajaya (god of love). Kirana's story was given the 
titleSmaradahana ("The fire of love").  
 
At the end of the complicated story they finally can marry and 
bring forth a son, named Raja Putra. Panji Asmarabangun ruled 
Jenggala under the official names Sri Kameswara, Prabu 
Suryowiseso, and Hino Kertapati. Originally, wayang wong was 
performed only as an aristocratic entertainment in four palaces 
of Yogyakarta and Surakarta. In the course of time, it spread to 
become a popular and folk form as well. 
 

Wayang golek 
Wayang golek are wooden doll puppets that are operated from 
below by rods connected to the hands and a central control rod 
that runs through the body to the head. The simple construction 
of the puppets belies their versatility, expressiveness and 
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aptitude for imitating human dance. Today, wayang golek is 
mainly associated with Sundanese culture of West Java. However 
the wooden wayang also known in Central Java as Wayang 
Menak, originated from Kudus Central Java. 
 
It is likely the wayang golek grew in popularity through telling 
the wayang menak stories of Amir Hamza, the uncle of 
Muhammad. These stories are still widely performed in 
Kabumen, Tegal, and Jepara as wayang golek menak, and in 
Cirebon, wayang golek cepak. Legendary origins of wayang golek 
attribute their invention to the Muslim saint Wali Sunan Kudus, 
who used the medium to proselytize Muslim values. 
In the 18th century the tradition moved into the mountainous 
region of Priangan West Java where it eventually was used to tell 
stories of the Ramayana and the Mahabarata in a tradition now 
called Wayang Golek Purwa, which can be found in Bandung, 
Bogor and Jakarta. The adoption of Javanese Mataram kejawen 
culture by Sundanese aristocrats was probably the remnant of 
Mataram influence over the Priangan region during the reign of 
expansive Sultan Agung.  
While main characters from Ramayana and Mahabharata are 
similar with wayang kulit purwa version of Central Java, some of 
punakawan (servant also jester) were rendered in Sundanese 
names and characteristics, such as Cepot or Astrajingga as 
Bagong, Dawala or Udel as Petruk.  
 

Wayang karucil or wayang klitik 
Wayang klitik figures occupy a middle ground between the 
figures of wayang golek and wayang kulit. They are constructed 
similarly to wayang kulit figures, but from thin pieces of wood 
instead of leather, and, like wayang kulit figures, are used as 
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shadow puppets. A further similarity is that they are the same 
smaller size as wayang kulit figures. However, wood is more 
subject to breakage than leather. During battle scenes, wayang 
klitik figures often sustain considerable damage, much to the 
amusement of the public, but in a country in which before 1970 
there were no adequate glues available, breakage generally 
meant an expensive, newly made figure. On this basis the 
wayang klitik figures, which are to appear in plays where they 
have to endure battle scenes, have leather arms. The name of 
these figures is onomotopaeic, from the sound klitik-klitik, that 
these figures make when worked by the dalang. 
Wayang klitik figures come originally from eastern Java, where 
one still finds workshops turning them out. They are less costly 
to produce than wayang kulit figures. 
The origin of the stories involved in these puppet plays comes 
from the kingdoms of eastern Java: Jenggala, Kediri and 
Majapahit. From Jenggala and Kediri come the stories of Raden 
Panji and Cindelaras, which tells of the adventures of a pair of 
village youngsters with their fighting cocks. The Damarwulan 
presents the stories of a hero from Majapahit. Damarwulan is a 
clever chap, who with courage, aptitude, intelligence and the 
assistance of his young lover Anjasmara, makes a surprise attack 
on the neighboring kingdom and brings down Minakjinggo, an 
Adipati (viceroy) of Blambangan and mighty enemy of 
Majapahit's beautiful queen Sri Ratu Kencanawungu. As a 
reward, Damarwulan is married to Kencanawungu and becomes 
king of Majapahit; he also takes Lady Anjasmara as a second 
wife. This story is full of love affairs and battles and is very 
popular with the public. The dalang is liable to incorporate the 
latest local gossip and quarrels and work them into the play as 
comedy. 
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Wayang beber 
Wayang beber relies on scroll-painted presentations of the 
stories being told. Wayang beber has strong similarities to 
narratives in the form of illustrated ballads that were common at 
annual fairs in medieval and early modern Europe. They have 
also been subject to the same fate—they have nearly vanished 
although there are still some groups of artists who support 
wayang beber in places such as Surakarta (Solo) in Central Java. 
Chinese visitors to Java during the 15th century described a 
storyteller or unrolled scrolls and told stories that made the 
audience laugh or cry. A few scrolls of images remain from 
those times, found today in museums. There are two sets, hand-
painted on hand-made bark cloth, that are still owned by 
families who have inherited them from many generations ago, in 
Pacitan and Wonogiri, both villages in Central Java. 
Performances, mostly in small open-sided pavilions or 
auditoriums, take place according to the following pattern: 
The dalang gives a sign, the small gamelan orchestra with 
drummer and a few knobbed gongs and a musician with a rebab 
(violin-like instrument held vertically) begins to play and the 
dalang unrolls the first scroll of the story. Then, speaking and 
singing, he narrates the episode in more detail. In this manner, 
in the course of the evening he unrolls several scrolls one at a 
time. Each scene in the scrolls represents a story or part of a 
story. The content of the story typically stems from the Panji 
romances which are semi-historical legends set in the 12th-13th 
century East Javanese kingdoms of Jenggala, Daha and Kediri, 
and also in Bali. 
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Wayang sadat 
This newly developed form is used by teachers of Islam to show 
the principles of Muslim ethics and religion to the natives of Java 
and Bali.  The termsadat derived from shahada (Arabic: 
ة اد ه ش  .(aš-šahādah ال
 

Wayang wahyu 
Wayang wahyu or "revelation wayang" is a modern form created 
in the 1960s by the Javanese Jesuit Brother Timotheus L. 
Wignyosubroto who sought to show the Javanese and other 
Indonesians the teachings of the Catholic Church in a manner 
accessible to the audience. In the beginning, the puppets were 
often made of paper because it was less expensive than the 
traditional water buffalo hide. It became popular as an 
alternative method of telling Bible stories. 
The Wayang Wahyu or biblical wayang is a unique artform that 
introduced in the 1960s as a means to preach the gospel through 
puppets. Bible stories are depicted through shadow theater, 
accompanied by the music of the traditional gamelan. Wayang 
Wahyu uses Javanese language, music and other supporting 
platforms to complete an artistic religious expression. It is an 
evolved form of the Wayang but uses the pattern of the 
traditional version as it combines the cross-over of cultures and 
religions. It uses Hindu-Islamic influenced art to propagate 
Catholicism in a predominantly Islamic Abangan population. It is 
presented through a light entertainment of the puppet theater, 
and yet it contains moral and religious messages. 
 

Ludruk 
Ludruk is one of the theatrical genres in East Java. It is a form of 
traditional performance presented by a troupe of actors (or 
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comedians) on a stage, re-telling the life stories of everyday 
people and their struggles. Its origin is unclear, but it is believed 
to be dated as far back as the 13th century. 
The dialogue or monologue in ludruk are mostly comedic. The 
actors would almost always use the Surabaya dialect. Although, 
there would be the occasional guest stars from other areas, such 
as Jombang, Malang, Madura, Madiun, who each would use a 
different Javanese dialect. Despite the fact that many different 
dialects are employed in one performance, as a whole, they are 
simple and straightforward, making ludruk easily understood by 
everyone. It is occasionally interspersed with jokes and 
accompanied by gamelan to form a musical. 
A typical ludruk performance begins with a performance of 
Remo Dance and followed by a portrayal Pak Sakera, a 
legendary 19th century Maduresehero. 
Ludruk differs from ketoprak from Central Java, in that the plot 
in ketoprak is often drawn from Javanese history & legends. 
Both genres focus on delivering a particular moral message, but 
ludruk tells stories about everyday life, and mostly that of the 
underprivileged. It is a popular form of entertainment for the 
working-class audience. 
 

Ketoprak 
Ketoprak (Javanese: Kethoprak) is a theatrical genre of Java 
featuring actors who may also sing to the accompaniment of the 
gamelan. It draws its stories from Javanese history and 
romances and in this differs from wayang wong, which shares 
with wayang kulit a repertoire drawn from the Hindu 
epicsMahabarata and Ramayana, as well as from ludruk which 
uses contemporary settings and the three-walled srimulat, which 
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specializes in vampire stories. According to Clifford Geertz  it 
was invented as recently as 1923. 
Ketoprak troupes might own or rent a performance building, 
such as Ketoprak Srimulat that used to be performed in a theatre 
both in Jakarta and Surabaya back in the 80s, or troupes might 
travel through villages. The travelling ketoprak troupe is called 
Kethoprak Tobong, also known as Ketoprak Tonil. It might be 
considered as common people theatrical tradition in Java 
 
Recently ketoprak has been adopted into television show, the 
"Ketoprak Humor" show was aired in Indonesian national 
television. It is a comedy and action performance, often took 
place in modern settings or in historical ancient Javanese 
kingdoms. The ketoprak that took the story of ancient Java is 
quite similar with Wayang wong performance, however 
ketoprak performance is more free for improvisations, jokes and 
adoption of popular languages, while Wayang wong are 
traditionally highly stylized with precise and structurized dance 
drama discipline. 
 

Randai 
Randai is a folk theater tradition of the Minangkabau ethnic 
group which incorporates music, singing, dance, drama and the 
martial art ofsilat. Randai is usually performed for traditional 
ceremonies and festivals, and complex stories may span a 
number of nights. It is performed as a theatre-in-the-round to 
achieve an equality and unity between audience members and 
the performers. Randaiperformances are a synthesis of 
alternating martial arts dances, songs, and acted scenes. Stories 
are delivered by both the acting and the singing and are mostly 
based upon Minangkabau legends and folktales. Randai 
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originated early in the 20th century out of fusion of local martial 
arts, story-telling and other performance traditions. Men 
originally played both the male and female characters in the 
story, but since the 1960s women have also participated. 
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THEATRE OF INDIA 
 
The earliest form of the theatre of India was the Sanskrit theatre. 
It began after the development of Greek and Roman theatre and 
before the development of theatre in other parts of Asia. It 
emerged sometime between the 2nd century BCE and the 1st 
century CE and flourished between the 1st century CE and the 
10th, which was a period of relative peace in the history of India 
during which hundreds of plays were written. With the Islamic 
conquests that began in the 10th and 11th centuries, theatre was 
discouraged or forbidden entirely. Later, in an attempt to re-
assert indigenous values and ideas, village theatre was 
encouraged across the subcontinent, developing in a large 
number of regional languages from the 15th to the 19th 
centuries. Modern Indian theatre developed during the period of 
colonial rule under the British Empire, from the mid-19th 
century until the mid-20th. In order to resist its use by Indians 
as an instrument of protest against colonial rule, the British 
Government imposed the Dramatic Performances Act in 1876. 
From the last half of the 19th century, theatres in India 
experienced a boost in numbers and practice. After Indian 
independence in 1947, theatres spread throughout India as one 
of the means of entertainment. As a diverse, multi-cultural 
nation, the theatre of India cannot be reduced to a single, 
homogenous trend. In contemporary India, the major 
competition with its theatre is that represented by growing 
television industry and the spread of films produced in the 
Indian film industry based in Mumbai(formerly Bombay), known 
as "Bollywood". Lack of finance is another major obstacle. 
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Sanskrit theatre 
The earliest-surviving fragments of Sanskrit drama date from 
the 1st century CE. The wealth of archeological evidence from 
earlier periods offers no indication of the existence of a tradition 
of theatre. The ancient Vedas (hymns from between 1500 to 
1000 BCE that are among the earliest examples of literature in 
the world) contain no hint of it (although a small number are 
composed in a form of dialogue) and the rituals of the Vedic 
period do not appear to have developed into theatre. The 
Mahābhāṣya by Patañjali contains the earliest reference to what 
may have been the seeds of Sanskrit drama. This treatise on 
grammar from 140 BCE provides a feasible date for the 
beginnings of theatre in India. 
The major source of evidence for Sanskrit theatre is A Treatise 
on Theatre (Nātyaśāstra), a compendium whose date of 
composition is uncertain (estimates range from 200 BCE to 200 
CE) and whose authorship is attributed to Bharata Muni. The 
Treatise is the most complete work of dramaturgy in the ancient 
world. It addresses acting, dance, music, dramatic 
construction,architecture, costuming, make-up, props, the 
organisation of companies, the audience, competitions, and 
offers a mythological account of the origin of theatre. In doing so, 
it provides indications about the nature of actual theatrical 
practices. Sanskrit theatre was performed on sacred ground by 
priests who had been trained in the necessary skills (dance, 
music, and recitation) in a hereditary process. Its aim was both 
to educate and to entertain. 
Under the patronage of royal courts, performers belonged to 
professional companies that were directed by a stage manager 
(sutradhara), who may also have acted. This task was thought of 
as being analogous to that of a puppeteer—the literal meaning of 
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"sutradhara" is "holder of the strings or threads". The 
performers were trained rigorously in vocal and physical 
technique. There were no prohibitions against female 
performers; companies were all-male, all-female, and of mixed 
gender. Certain sentiments were considered inappropriate for 
men to enact, however, and were thought better suited to 
women. Some performers played characters their own age, while 
others played ages different from their own (whether younger 
or older). Of all the elements of theatre, the Treatise gives most 
attention to acting (abhinaya), which consists of two styles: 
realistic (lokadharmi) and conventional (natyadharmi), though 
the major focus is on the latter. 
Its drama is regarded as the highest achievement of Sanskrit 
literature. It utilised stock characters, such as the hero 
(nayaka), heroine (nayika), or clown (vidusaka).  
 

Improvisation 
Improvisational theatre (also known as improv or impro) is a 
form of theatre in which the actors use improvisational acting 
techniques to perform spontaneously. Improvisers typically use 
audience suggestions to guide the performance as they create 
dialogue, setting, and plot extemporaneously. 
Many improvisational actors also work as scripted actors and 
"improv" techniques are often taught in standard acting classes. 
The basic skills of listening, clarity, confidence, and performing 
instinctively and spontaneously are considered important skills 
for actors to develop. 
Improvisational Theatre in India is largely used for educational, 
interventional and entertainment purposes. The traces of 
Improvisational theatre in India dates back to the 1990s with the 
advent of Forum theatre with Janasanskriti under the leadership 
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of Sanjoy Ganguly. After that in 1999, a team from the US with 
Bev Hoskins and Mary Good introduced Playback theatre to 
India. Thus Playback theatre and Forum theatre began to take its 
shape in the remotest parts of India, such as Karur, Chennai, 
West Bengal, as well as Bangalore too. Yours Truly Theatre, a 
Bangalore-based group, developed "complete the story", an 
indigenous format of improvisational theatre developed under 
the leadership of Ranji David and Nandini Rao in 2006. In 2009, 
they also developed another form of improvisational theatre 
called "mushyara theatre". 
In late 1960's Badal Sircar introduced a new form of political 
theatre called the Third Theatre. Badal Sarkar's anti-
establishment experimental theatre created a new genre of 
social enlightenment.He formed his first Third Theatre Group 
satabdi,in the year 1967.They used to perform Drama written by 
Badal Sircar in Anganmancha(Theatre in the Couryard)in the 
Third Theatre form that break away from the tradition of One 
point view of the Procesnium and urged on the taking theatre to 
the people. 
 
Improvisational Theatre forms practiced in India: 
 Playback theatre 
 Theatre of the Oppressed 
 Forum theatre 
  
Notable theatres in India in different Indian languages and 
regions 
 Kannada theatre 
 Marathi theatre 
 Bengali Theatre 
 Hindi theatre 
 Telugu drama 
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Traditional Indian theatre 
Kutiyattam is the only surviving specimen of the ancient Sanskrit 
theatre, thought to have originated around the beginning of the 
Common Era, and is officially recognised by UNESCO as 
aMasterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. In 
addition, many forms of Indian folk theatre abound. Bhavai 
(strolling players) is a popular folk theatre form of Gujarat, said 
to have arisen in the 14th century CE. Bhaona and Ankiya Nats 
have been practicing in Assam since early 16th century which 
were created and initiated by Mahapurusha Srimanta 
Sankardeva.Jatra has been popular in Bengal and its origin is 
traced to the Bhakti movement in the 16th century. Another folk 
theatre form popular in Haryana, Uttar Pradesh and Malwa 
region of Madhya Pradesh is Swang, which is dialogue-oriented 
rather than movement-oriented and is considered to have arisen 
in its present form in the late 18th - early 19th centuries. 
Yakshagana is a very popular theatre art in Karnataka and has 
existed under different names at least since the 16th century. It 
is semi-classical in nature and involves music and songs based 
on carnatic music, rich costumes, storylines based on the 
Mahabharata and Ramayana. It also employs spoken dialogue 
in-between its songs that gives it a folk art flavour. Kathakali is a 
form of dance-drama, characteristic of Kerala, that arose in the 
17th century, developing from the temple-art plays 
Krishnanattam and Ramanattam. 
 

Urdu/Hindustani Theatre 
Urdu Drama evolved from the prevailing dramatic traditions of 
North India shaping Rahas or Raas as practiced by exponents 
like Nawab Wajid Ali Shah of Awadh. His dramatic experiments 
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led to the famous Inder Sabha of Amanat and later this tradition 
took the shape of Parsi Theatre. Agha Hashr Kashmiri is 
culmination of this tradition. 
In some way or other, Urdu theatre tradition has greatly 
influenced modern Indian theatre. Among all the languages 
Urdu(which was called Hindi by early writers), along with 
Gujrati,Marathi and Bengali theatres have kept flourishing and 
demand for its writers and artists has not subsided by the drama 
aficionados. For Urdu drama, no place is better than Bombay 
Film industry otherwise known as Hindi film industry. All the 
early gems of Urdu Theatre (performed by Parsi Companies) 
were made into films. Urdu Dramatic tradition has been a 
spectator’s delight since 100 years and counting. 
Drama as a theme is made up of several elements. It focuses on 
life and different aspects of it. The thing to be noticed here is that 
drama on stage imitates drama in life. It has been said that, there 
has always been a mutual relationship between theatre and real 
life. Great historical personalities like Shakespeare have 
influenced Modern Urdu tradition to a large extent when Indian, 
Iranian, Turkish stories and folk was adapted for stage with 
heavy doses of Urdu Poetry. In modern times writers like Imtiaz 
Ali Taj, Rafi Peer, Krishan Chander, Manto, Upender Nath Ashk, 
Ghulam Rabbani, Prof. Mujeeb and many others shaped this 
tradition. 
While Prof Hasan, Ghulam jeelani, J.N,Kaushal, Shameem Hanfi, 
Jameel Shaidayi etc. belong to the old generation, contemporary 
writers like Mujeeb Khan, Javed Siddiqui, Danish Iqbal, Anis 
Azmi, Iqbal Niyazi and Zaheer Anwar are few post modern Play 
wrights actively contributing in the field of Urdu Drama. 
Danish Iqbal's 'Dara Shikoh' directed by M S Sathyu is 
considered a modern classic for the use of newer theatre 
techniques and contemporary perspective. His other Plays are 
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'Sahir' on the famous lyricist and revolutionary poet. 'Kuchh Ishq 
kiya Kuchh Kaam' is another Play written by Danish which is 
basically a Celebration of the Faiz's Poetry, featuring events from 
the early part of his life, particularly the events and incidents of 
pre-partition days which shaped his life and ideals. 'Chand Roz 
Aur Meri Jaan' - another Play inspired from Faiz's letters written 
from various jails during the Rawalpindi Conspiracy days. He has 
written 14 other Plays including 'Dilli Jo Ek Shehr Thaa' and 
'Main Gaya Waqt Nahin hoon'. 
Zaheer Anwar has kept the flag of Urdu Theatre flying in Kolkata. 
Unlike the writers of previous generation, Danish iqbal and 
Zaheer do not write bookish Plays but their work is a product of 
vigorous performing tradition. Iqbal Niyazi of Mumbai has 
written several plays in Urdu.his play"AUR KITNE JALYANWALA 
BAUGH??"won National award other awards. Hence this is the 
only generartion after Amanat and Agha Hashr who actually 
write for stage and not for libraries. 
 

Indian puppet theatre 
Yakshagana is a popular semi-classical theatre art from costal 
Karnataka. It uses rich costumes, music, dance, and dialogue. 
Puppet shows in parts of Karnataka uses all these elements 
ofyakshagana to depict stories from the Ramayana and 
Mahabharata. 
 

Mobile Theatre 
Mobile theatres are a kind of popular theatre form that exist only 
in Assam. For staging their plays, theatre groups travel different 
places with their casts, singers, musicians, dancers and entire 
crew. Even the tent and chairs for the audience are carried with 
them. Mobile theatre was first staged on 2 October 1963 in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yakshagana
http://en.wikipedia.org/wiki/Yakshagana
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramayana
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
http://en.wikipedia.org/wiki/Assam


 

659 

Pathshala, Assam. Achyut Lahkar is known as the father of 
mobile theatre. 
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MASALA FILM 
 
Masala films of Indian cinema are those that mix genres in one 
work. Typically these films freely mix action, comedy, romance, 
and drama or melodrama. They tend to be musicals that include 
songs filmed in picturesque locations. The genre is named after 
the masala, a mixture of spices in Indian cuisine. According to 
The Hindu, masala is the most popular genre of Indian cinema. 
 
Influences 
While the masala film genre originated with Manmohan Desai in 
the 1970s, there have been several earlier influences that have 
shaped its conventions. The first was the ancient Indian epicsof 
Mahabharata and Ramayana which have exerted a profound 
influence on the thought and imagination of Indian popular 
cinema, particularly in its narratives. Examples of this influence 
include the techniques of a side story, back-story and story 
within a story.  
Indian popular films often have plots that branch off into sub-
plots; such narrative dispersals can clearly be seen in the 1993 
films Khalnayak and Gardish. The second influence was the 
impact of ancient Sanskrit drama, with its highly stylized nature 
and emphasis on spectacle, where music, dance and gesture 
combined "to create a vibrant artistic unit with dance and mime 
being central to the dramatic experience."  
Sanskrit dramas were known as natya, derived from the root 
word nrit(dance), characterizing them as spectacular dance-
dramas which has continued in Indian cinema.  
The third influence was the traditional folk theatre of India, 
which became popular from around the 10th century with the 
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decline of Sanskrit theatre. These regional traditions include the 
Yatra of Bengal, the Ramlila of Uttar Pradesh, and the 
Terukkuttu of Tamil Nadu.  
The fourth influence was Parsi theatre, which "blended realism 
and fantasy, music and dance, narrative and spectacle, earthy 
dialogue and ingenuity of stage presentation, integrating them 
into a dramatic discourse of melodrama. The Parsi plays 
contained crude humour, melodious songs and music, 
sensationalism and dazzling stagecraft." 
 
The final influence was Hollywood, where musicals were 
popular from the 1920s to the 1950s, though Indian filmmakers 
departed from their Hollywood counterparts in several ways. 
"For example, the Hollywood musicals had as their plot the 
world of entertainment itself. Indian filmmakers, while 
enhancing the elements of fantasy so pervasive in Indian popular 
films, used song and music as a natural mode of articulation in a 
given situation in their films. There is a strong Indian tradition of 
narrating mythology, history, fairy stories and so on through 
song and dance." In addition, "whereas Hollywood filmmakers 
strove to conceal the constructed nature of their work so that 
the realistic narrative was wholly dominant, Indian filmmakers 
made no attempt to conceal the fact that what was shown on the 
screen was a creation, an illusion, a fiction. However, they 
demonstrated how this creation intersected with people's day to 
day lives in complex and interesting ways." 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yatra
http://en.wikipedia.org/wiki/Bengal
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramlila
http://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Terukkuttu
http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Nadu
http://en.wikipedia.org/wiki/Parsi_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Realism_(arts)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://en.wikipedia.org/wiki/Melodrama
http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood
http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_film


 

662 

GENRES 
 



 

663 

FANTASTIEK 
 



 

664 

FANTASY (GENRE) 
 
Fantasy is een apart genre binnen diverse media, kunst- en 
cultuurvormen, zoals film, televisie, literatuur, videospel, 
festivals, muziek, e.d. Het is een genre dat zich kenmerkt door 
het gebruik van fictieve verhalen, verzonnen wezens en 
imaginaire werelden. Bovendien spelen magie en andere 
bovennatuurlijke elementen veelal een belangrijke rol in het 
genre. Toch is fantasy meestal duidelijk te onderscheiden van 
aanverwante genres als sciencefiction en horror, die de meeste 
van de bovenstaande kenmerken ook bezitten. Dit onderscheid 
is vooral te vinden in de toon, de stijl en de manier waarop 
diverse thema's behandeld worden. 
Daarnaast focussen sciencefiction en horror zich respectievelijk 
op bepaalde elementen als 'toekomst en techniek' en 'angst en 
mysterie', terwijl in fantasy de bovengenoemde kenmerken 
centraal staan. Vaak lijken fantasy-verhalen zich af te spelen in 
een onbestemd en mythisch verleden, waarin "bovennatuurlijke" 
verschijnselen of een daarmee samenhangende sfeer alledaags 
lijken (zoals tovenarij), terwijl het met name bij science fiction 
daarentegen veelal gaat om een setting in een al dan niet 
onbestemd "futuristisch" verschiet, waarin technisch vernuft een 
belangrijke rol speelt (zoals ruimtereizen). 
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SUBGENRES VAN DE FANTASY 
 
Gedurende de twintigste eeuw werd fantasyfictie steeds 
populairder, waardoor er steeds meer ‘gespecialiseerde’ 
subgenres ontstonden. Het moderne fantastyfictiegenre kent 
hierdoor een groot aantal subgenres, die niet direct voortkomen 
uit de mythologie en volksvertellingen die de oorsprong zijn van 
het genre. Hoewel de invloed van mythologie en 
volksvertellingen duidelijk aanwezig is, voegt elk subgenre 
bepaalde (vaak moderne) aspecten toe aan het fictieve verhaal. 
 

Alternatieve geschiedenis 
Alternatieve geschiedenis is met name een subgenre van 
sciencefiction. Er zijn echter ook enkele varianten die binnen het 
fantasygenre vallen, met name als magie een grote rol speelt in 
het verhaal. De kernvraag van het genre is: ‘Wat als de 
geschiedenis anders was verlopen?’ Het belangrijkste kenmerk 
van het genre is dan ook dat het meestal handelt over een 
historische gebeurtenis, die een ander verloop en uitkomst heeft, 
dan het verloop en uitkomst die in de geschiedenis is 
opgetekend. Door deze essentiële verandering te combineren 
met vele bekende aspecten uit de geschiedenis verschilt het 
subgenre van subgenres als ‘historische fantasy’ en 
‘contemporaine fantasy’. 
 
Voorbeelden: 
Randall Garrett: Lord Dary (boeken-serie) 
Keith Robert: Pavane (boek) 
Poul Anderson: Operation Chaos (boek) 
Cast A Deadly Spell (televisiefilm) 
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Bangsian fantasy 
Bangsian fantasy is een subgenre dat zich kenmerkt doordat het 
verhaal zich geheel of grotendeels na de dood afspeelt. Meestal is 
dit in de ‘goedaardige’ hemel (Elysium of Nirwana), de ‘neutrale’ 
hades (Onderwereld of Vagevuur) of ‘kwaadaardige’ hel (Erebus 
of Gehenna). Het subgenre is genoemd naar John Kendrick 
Bangs, die in de late negentiende en vroege twintigste eeuw in 
zijn ‘Associated Shades’-serie de levens van beroemde mensen 
na hun dood beschreef. De oorsprong van het genre is echter 
veel ouder. De kenmerkende aspecten zijn immers al te vinden 
in de vele Griekse mythen en De goddelijke komedie van Dante. 
 
Voorbeelden: 
Larry Niven: Inferno (1976) (boek) 
C.J. Cherryh & Janet Morris: Heroes in Hell (1986) (boek) 
Kurt Vonnegut: God bless You, Dr. Kevorkian (1999) (boek) 
 

Contemporaine fantasy 
Contemporaine fantasy is een subgenre waarin het verhaal zich 
(deels) afspeelt in de huidige moderne wereld. In het Engels 
wordt hiervoor vaak de term ‘consensus reality’ gebruikt. In dit 
genre spelen magie en andere fantasyaspecten een actieve rol in 
de werkelijke wereld. Verhalen waarin personages onze wereld 
verlaten en naar een fantasywereld gaan horen dan ook niet tot 
dit subgenre. Het subgenre is vaak verbonden met het subgenre 
‘geheime geschiedenis’, omdat de magische elementen meestal 
verborgen worden gehouden voor buitenstaanders. Ook is het 
verbonden met het subgenre ‘alternatieve geschiedenis’ omdat 
het meestal een expliciet fantasyelement toevoegt aan de huidige 
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realiteit. Een apart subgenre binnen dit genre is de 'stedelijke 
fantasy', die zich (geheel) in een stedelijke omgeving afspeelt. 
 
Voorbeelden: 
Buffy the Vampire Slayer (televisieserie) 
J.K. Rowling: Harry Potter (boekenserie) en Harry Potter 
(filmserie) 
Neil Gaiman: Neverwhere (1996) (boek) 
Laurell K. Hamilton: Anita Blake: Vampire Hunter (boekenserie) 
Tisa Pescar: MaanMysteries (boekenserie) 
Kelley Armstrong: Otherworld (boekenserie) 
 

Duistere fantasy 
Duistere fantasy (of 'Dark Fantasy') is een subgenre waarin 
aspecten uit het horrorgenre gecombineerd worden met het 
fantasygenre, veelal met betrekking tot de subgenres ‘sword and 
sorcery’, ‘high fantasy’ en ‘contemporaine fantasy’. Het genre 
wordt ook wel ‘supernatural horror’ genoemd, doordat het de 
bovennatuurlijke fantasievolle elementen uit het fantasygenre 
verbindt met de sfeer en belevingswereld van de horror. 
 
Voorbeelden: 
Anne Rice: Vampire Chronicles (boekenserie) 
Dungeons & Dragons (roleplaying game) 
Warhammer (roleplaying game) 
 

Erotische fantasy 
Erotische fantasy is een subgenre waarin erotische elementen 
binnen een fantasywereld centraal staan. Erotische fantasy kan 
worden verbonden met elk subgenre, en wordt soms als 
onderdeel van ‘Romantische fantasy’ beschouwd. Veel erotische 
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fantasy hoort echter in het algemene genre ‘fan fictie’ thuis, 
waarin fans onder andere hun erotische fantasieën over hun 
helden en heldinnen (als Galadriel uit In de Ban van de Ring) 
beschrijven 
 

Fairytalefantasy 
Fairytalefantasy is een subgenre waarin vele verschillende 
elementen uit sprookjes en volksvertellingen centraal staan. Het 
zijn soms moderne 'fairytales', met klassieke verhaallijnen en 
motieven uit sprookjes en volksvertellingen. Maar het zijn ook 
moderne hervertellingen van sprookjes en volkvertellingen voor 
volwassenen (inclusief seks, geweld en/of humor). 
 
Voorbeelden: 
George MacDonald: The Princess and the Goblin (1872) (boek) 
Robin McKinley: Beauty: A Retelling of the Story of Beauty and 
the Beast (1978) (boek) 
Tanith Lee: Wit als sneeuw, Rood als bloed (2001) (boek) 
Juliet Marillier: Trilogie van de zeven wateren (boeken-serie) 
 

Fantasy of Manners 
Fantasy of Manners of 'Mannerpunk' is een fantasyvariant op het 
(veelal) Engelse genre 'comedy of manners', waarin de complexe 
sociale hierachie en de interactie tussen de verschillende 
personages centraal staan (in de traditie van Jane Austen en 
Anthony Hope). Romantische, sociale en politieke intrige zijn 
naast normale fantasyaspecten de belangrijkste kernonderdelen 
van het genre. 
 
Voorbeelden: 
Ellen Kusher: Swordspoint(1987) (boek) 
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Teresa Edgerton: The Queen's Necklace (boek) 
Martha Wells: The Death of the Necromancer (boek) 
 

Heroische fantasy 
Heroische fantasy is een subgenre dat in eerste instantie sterk 
verbonden lijkt met ‘sword and sorcery’ en ‘high fantasy’ 
(waarvan het vrijwel alle elementen heeft), maar waar de ‘ware’ 
heroische held een antiheld is, die weinig macht en geen 
bijzondere krachten heeft, eenvoudig van aard is, vaak een 
nederig beroep uitoefent, en zich na het avontuur terugtrekt. 
 
Voorbeelden: 
J.R.R. Tolkien: In de Ban van de Ring (boek) 
Stephen R. Donaldson: De Kronieken van Thomas Covenant 
(boekenserie) 
Robin Hobb: De boeken van de Zieners (boekenserie) 
George R.R. Martin: Een lied van IJs en Vuur (boekenserie) 
Jacqueline Carey: Kushiëls sage (boekenserie) 
Terry Goodkind:De Wetten van de Magie (boekenserie) 
 

High fantasy 
High fantasy of epische fantasy is een subgenre waarin de 
epische strijd tussen goed en kwaad in een fantasywereld 
centraal staat. Het genre is sterk verbonden met ‘sword and 
sorcery’ omdat in beide genres strijd en magie belangrijke 
elementen zijn. Bovendien zijn beide zo kenmerkend voor 
fantasy in het algemeen dat men meestal deze twee subgenres 
bedoelt als men het over fantasyfictie heeft. Het verschil tussen 
de twee genres is dat binnen de high fantasy de epische en 
morele toon centraal staan en bij sword and sorcery de actie het 
belangrijkste element is. 
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Voorbeelden: 
Eric Rucker Eddison: De Worm Ouroboros 
C.S. Lewis: De Kronieken van Narnia (boekenserie) 
J.R.R. Tolkien: In de Ban van de Ring (1954) (boek) 
Stephen R. Donaldson: De Kronieken van Thomas Covenant 
(boekenserie) 
Terry Brooks: Shannara (boeken-serie) 
Robert Jordan: Het Rad des Tijds (boekenserie) 
Terry Goodkind:De Wetten van de Magie (boekenserie) 
 

Historische fantasy 
Historische fantasy is een subgenre met twee varianten. In de 
ene vindt het verhaal plaats in een werkelijk historisch verleden 
en worden er elementen uit de fantasy aan toegevoegd. Deze 
variant is dus sterk verbonden met het subgenre 'alternatieve 
geschiedenis'. In de andere heeft de fantasywereld belangrijke 
overeenkomsten met een historische periode uit onze wereld. 
Met name in de laatste variant zijn landen, volken, personen en 
dergelijke vaak gebaseerd op landen, volken en personen uit de 
wereldgeschiedenis. Aparte subgenres binnen dit genre zijn de 
'Celtic fantasy' (over de Kelten), de 'Steampunk' (over het 
Victoriaanse tijdperk), 'Historische High Fantasy' (een variatie 
van het 'High Fantasy' genre) en 'Middeleeuwse fantasy' (over 
deriddertijd) 
 
Voorbeelden: 
Katharine Kerr: Deverry (boekenserie) 
Guy Gavriel Kay: Tigana (boek) 
George R.R. Martin: Een lied van IJs en Vuur (boekenserie) 
Jacqueline Carey: Kushiëls sage (boekenserie) 
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Humoristische fantasy 
Humoristische fantasy is een subgenre dat enerzijds een parodie 
is op het fantasygenre zelf en zijn verschillende subgenres en 
anderzijds een parodie is op vele onderwerpen buiten het genre, 
hoewel het als fantasyfictie geschreven is. Het subgenre wordt 
ook beschouwd als onderdeel van het subgenre ‘low fantasy’, 
omdat het in groot contrast staat met ‘high fantasy’; het ene is 
komisch, het andere serieus. 
 
Voorbeelden: 
Henry N. Bears & Douglas C. Kenney: Bored of the Rings (1969) 
(boek) 
Jim Theis: The Eye of Argon (1970) (boek) 
Monty Python and the Holy Grail (1975) (film) 
Andrew Marshall & John Lloyd: Hordes of the Things (1980) 
(boek) 
Terry Pratchett: Schijfwereld (boekenserie) 
Greg Keyes:Het wapen van Newton (de eeuw der wonderen), 
behoort eigenlijk tot de historische fantasy 
 

Jeugdfantasy 
Jeugdfantasy is een combinatie van jeugdfictie en fantasyfictie, in 
alle mogelijke subgenres. De helden van het genre zijn meestal 
tieners, met unieke magische krachten of voorwerpen. Met name 
in Engeland is het genre zeer populair, maar sinds de ‘Harry 
Potter’-serie heeft deze populariteit zich over de wereld 
verspreid. 
 
Voorbeelden: 
Lewis Carroll: Alice in Wonderland (boek) 
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L. Frank Baum: The Wizard of Oz (boek) 
C.S. Lewis: De Kronieken van Narnia (boeken-serie) 
J.K. Rowling: Harry Potter (boeken-serie) 
J.R.R. Tolkien: De Hobbit (boek) 
 

Low fantasy 
Low fantasy is geen echt subgenre, maar meer een term die 
gebruikt wordt voor alle fantasyfictie die duidelijk verschilt van 
high fantasy of zich hiertegen afzet. Het omvat dus verschillende 
subgenres, zoals duistere fantasy, humoristische fantasy, 
enzovoort. Kenmerkend is dat magie, superhelden en grote 
strijdtonelen meestal een zeer beperkte rol tot geen rol spelen in 
de verhalen. Ook kan Geofictie gebaseerd op de echte wereld 
onder dit subgenre vallen. 
 

Mythische fantasy 
Mythische fantasy is een subgenre waarvan de verhalen zich 
grotendeels in de werkelijke wereld afspelen, maar waarin 
mythische thema’s, symbolen, personages, en dergelijke een 
centrale rol spelen. Het genre kent een grote overeenkomst met 
contemporaine fantasy en urban fantasy, en verschilt duidelijk 
van de meeste fantasysubgenres (met uitzondering van fairytale 
fantasy), omdat deze weliswaar gebaseerd zijn op mythische 
thema’s en volksvertellingen, maar tevens een nieuwe, eigen 
invulling hieraan geven. In mythische fantasy zijn aspecten uit 
deze mythen en volksvertellingen direct verweven in het 
verhaal. 
 
Voorbeelden: 
Neil Gaiman: American Gods (2001) (boek) 
Emma Maree Urquhart: Drakentemmers (2004) (boek) 
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Romantische fantasy 
Romantische fantasy is zowel een subgenre van fantasyfictie als 
romantische literatuur. Het kan overlappen met zowat elk 
mogelijk subgenre van fantasy, zolang de persoonlijke 
romantische relaties tussen personages centraal staan in het 
verhaal. Deze fantasy variant van romantische literatuur bevat 
veelal krachtige vrouwelijke personages, en de magische 
elementen zijn vaak natuurlijke of geestelijke krachten. 
 
Voorbeelden: 
Diane Duane: The Door Into Fire (1979) (boek) 
Mercedes Lackey: Arrows of the Queen (1987) (boek) 
Tamora Pierce: Wild Magic (1992) (boek) 
Silver Linings Playbook (2012) (film) 
 

Sciencefantasy 
Sciencefantasy is een subgenre van zowel fantasy als 
sciencefiction. Naast vele typische sciencefictionaspecten 
bevatten deze verhalen veelal fantasyachtige magie (zoals 
speciale aangeboren krachten) en zijn bepaalde aspecten van de 
fictieve wereld meer verbonden met fantasyfictie dan met 
sciencefiction. Zo is er vaak sprake van genootschappen, ridders 
en prinsen, typische elementen van fantasyfictie. Ook wordt er in 
de verhaalstructuur vaak verwezen naar mythen en 
volksvertellingen. Sciencefantasy kent een aantal subgenres, die 
veelal een combinatie zijn van sciencefantasy en een subgenre 
uit de sciencefiction. 
Voorbeelden: 
Frank Herbert: Duin (boekenserie) 
Star Wars (film-serie) 
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Anne McCaffrey: De Drakenrijders van Pern (boekenserie) 
Marion Zimmer Bradley: Darkover (boekenserie) 
Jack Vance: Dying Earth (boekenserie) 
Gene Wolfe: The Book of the New Sun (boek) 
 

Seriesfantasy 
Seriesfantasy is een subgenre dat verschillende series van 
verschillende media en verschillende auteurs omvat, die alle op 
eenzelfde fantasywereld afspelen. Zo zijn er boeken en films 
gebaseerd op roleplayinggames, of zijn er spellen en boeken van 
verschillende auteurs gebaseerd op films. 
Voorbeelden: 
Star Wars (films, games, e.a.) 
Dragonlance (1984 - heden) (boeken, games, e.a.) 
Forgotten Realms (1987 - heden) (game, e.a.) 
Magic: The Gathering (1993 - heden) (games, e.a.) 
 

Superheldfantasy 
Superheldfantasy is een subgenre dat ontstond in Amerikaanse 
stripboeken, waarin sciencefantasy en contemporaine fantasy 
gecombineerd werden en een nieuw soort superheld werd 
gemaakt. De verhalen spelen meestal af in een werkelijke 
wereld, waaraan allerlei fantasyconcepten en 
sciencefictionachtige technologie is toegevoegd. De superheld 
zelf is herkenbaar aan zijn kostuum en zijn krachten. Hij bezit 
bovendien meestal een kenmerkend wapen en een geheime 
identiteit. 
 
Voorbeelden: 
Superman (stripboeken, films e.a.) 
Spiderman (stripboeken, films e.a.) 
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Sword & Sandal 
Sword & Sandal is een subgenre dat voortkomt uit 
fantasyavonturen films vanaf het einde van de jaren 1950. Deze 
films waren het Europese antwoord op Amerikaanse producties 
als Cleopatra en Ben-Hur. Eén van de eerste was de Italiaanse 
film Le Fatiche di Ercole (Engelse titel : Hercules). Sword & 
Sandal heeft veel overeenkomsten met Historische Fantasy en 
Sword & Sorcery en speelt zich af in de klassieke oudheid, 
meestal met een bijbelse, Griekse of Romeinse achtergrond. 
 
Voorbeelden: 
Le Fatiche di Ercole (Hercules) 
Ercole e la regina di Lidia (Hercules Unchained) 
Il Colosso di Rodi (The Colossus of Rhodes) 
Sangraal, la spada di fuoco (Sangraal) 
 

Sword & Sorcery 
Sword & Sorcery is een subgenre dat voortkomt uit de boeken 
van Robert E. Howard over Conan de Barbaar, en later met name 
in de fantasyfictie van roleplaying games gebruikt wordt. Actie in 
de vorm van gevechten en het gebruik van magie staat centraal 
in het genre, en de personages zijn vrijwel altijd ofwel goed- 
ofwel slecht. Overleven en zelfbehoud zijn tevens centrale 
thema’s in het genre. 
 
Voorbeelden: 
Robert E. Howard: Conan de Barbaar (boeken-serie) 
C. L. Moore: Jirel of Joiry (boeken-serie) 
Richard Corben: Neverwhere (1968) (boek) 
Dungeons & Dragons. (rollenspel, boeken e.a.) 
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Hajime Kanzaka: Slayers (1995) (boek) 
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FANTASYTHEMA'S 
 
Het fantasygenre kent een flink aantal thema's, die in talloze 
fantasy-verhalen verwerkt zijn. Deze thema's hebben te maken 
met de personages, de verhaallijnen, de fantasywereld en 
dergelijke. Ze zijn kenmerkend voor het genre en alle schrijvers 
van fantasyverhalen maken er gebruik van. 
 

De held en zijn bestemming 
De meeste fantasyverhalen draaien om de lotgevallen van een 
centrale held (of heldin) en een variërend aantal personages die 
met hem verbonden zijn. Hiernaast zijn er vaak ook andere 
helden aan te wijzen, die een speciale rol binnen het verhaal 
vervullen. Een enkele maal komt het voor dat er meerdere 
centrale helden zijn. Er zijn verschillende soorten helden te 
onderscheiden, zoals 'koninklijke helden', 'krijgerhelden', 
'eenvoudige helden', 'magische helden', en dergelijke. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring is Frodo Balings een 
centrale 'eenvoudige held', en is Aragorn een andere 'koninklijke 
held' die een speciale rol speelt in het verhaal. En in de Harry 
Potter boeken is Harry overduidelijk de centrale 'magische held'. 
 
De bestemming van de held 
De held wordt vrijwel altijd de held op het moment dat hij een 
belangrijke taak op zich neemt. Het vervullen hiervan wordt zijn 
bestemming in het verhaal. Deze bestemming kan vanaf het 
begin duidelijk zijn, maar het kan ook zijn dat zowel de held als 
de lezer deze bestemming gedurende het verhaal moet 
ontdekken. Fantasyverhalen kennen verschillende 
bestemmingen, zoals 'de duistere macht verslaan', 'een 
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legendarisch zwaard bemachtigen', 'koning worden', en 
dergelijke. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring moet Frodo de Ene Ring 
vernietigen (zijn bestemming) om de duistere macht te verslaan. 
En in de Harry-Potterboeken moet Harry heer 
Voldemortverslaan (zijn bestemming) om diens duistere macht 
te breken. 
 
De voorspellingen van de held 
Vaak zijn er voorspellingen of visioenen verbonden aan de 
komst van de held en zijn bestemming. Het betreft meestal oude 
onduidelijke teksten die (half) vergeten zijn en de held enig 
inzicht geven in zijn taak. Ook komt het voor dat bepaalde 
personages, die meestal magische eigenschappen bezitten, 
visioenen krijgen over de held en zijn bestemming. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring krijgt Boromir een droom 
waarin hij hoort dat Isildurs Bane zal 'herleven' en dat de 
Halfling de daad zal stellen. En een grote rol in Het Rad des 
Tijdsvan Robert Jordan spelen 'de voorspellingen van de draak'. 
 
De Vlucht van de held  
Vaak moet de held aan het begin van het verhaal vluchten uit een 
idealistische geboorteomgeving, omdat deze bedreigd wordt 
door een kwade macht zolang de held daar verblijft. Deze 
bedreiging komt doordat de held of van een onbekende 
koninklijke komaf is of een onbekende magische macht bezit, of 
een machtig voorwerp bezit of een onbekende 'voorspelde' taak 
tegen het kwaad te vervullen heeft. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring moet Frodo Balings de 
Gouw verlaten omdat hij de Ene Ring bezit, en in Het Rad des 
Tijds ontvlucht Rhand Altor het vredige Emondsveld omdat hij 
een voor hem onbekende magische macht bezit. 
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De 'Queeste' van de held  
(of de speurtocht of taak van de held): de held moet om zijn 
bestemming te vervullen vaak een queeste ondernemen. Het 
doel hiervan is of om raad te krijgen, of een kwaadaardig 
personage te verslaan, of een machtig voorwerp te zoeken, 
vernietigen, of maken. Tijdens de queeste beleeft de held een 
aantal avonturen, die voortkomen uit enerzijds de gevaarlijke 
omgeving waardoor de held reist, en anderzijds door de kwade 
macht die de held tracht te beletten om zijn taak uit te voeren. 
De kwade macht is vrijwel altijd niet geheel op de hoogte van het 
exacte doel van de queeste. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring moet Frodo de Ene Ring 
vernietigen en moet Aragorn zijn koningschap opeisen. En in De 
Magiër van Raymond E. Feist verlaten zowel Puc als Thomas het 
hof van Scheiborg om steun en raad te zoeken in de stad 
Krondor. 
 

De helpers van de held 
De held krijgt tijdens zijn queeste hulp van vrienden en 
personen die bereid zijn om het te helpen met zijn taak, omdat 
zij zich betrokken voelen bij het doel van de queeste. Het zijn 
vaak personen uit zeer uiteenlopende volkeren met zeer 
uiteenlopende karakters, die allen een bepaald doel dienen 
binnen het gezelschap, zoals leiding geven, oprechte vriendschap 
bieden, strijden, contacten leggen met bepaalde volkeren, 
redding brengen, anderen waarschuwen, afleiding geven, e.d. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring wordt Frodo geholpen 
door de tovenaar Gandalf, de mensen Aragorn en Boromir, de Elf 
Legolas, de Dwerg Gimli en zijn drie Hobbitvrienden. En in De 
Kronieken van Belgarion van David Eddings verzamelt de jonge 
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Garion verschillende personen rond zich om hem bij te staan 
tijdens zijn taak. 
 
De wijze helper 
De held wordt zeer vaak begeleidt door een 'wijze helper' of 
tovenaar, die meestal meer weet van de taak die de held te 
vervullen heeft. De wijze helper vertelt de held over zijn taak, 
bestrijdt het kwaad dat 'de nog onwetende' held bedreigt, zorgt 
dat de held zijn taak op zich neemt, helpt de held zijn taak te 
vervullen, en brengt vrijwel altijd hier een zwaar offer voor 
(meestal de dood). 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring ontdekt de tovenaar 
Gandalf de waarheid omtrent de toverring die Frodo van zijn 
oom Bilbo Balings gekregen heeft. En Harry Potter heeft 
natuurlijkPerkamentus om hem te begeleiden. 
 
De essentiële helpers 
De held heeft enkele (meestal twee) essentiële helpers of trouwe 
vrienden nodig om zijn taak te volbrengen. Deze personages 
bezitten eigenschappen of machten die essentieel zijn voor het 
eindresultaat hiervan, en die de held niet of onvoldoende bezit. 
Er is een sterke band tussen de held zijn vrienden, die ervoor 
zorgt dat de vrienden zwaar op de proef worden gesteld; ze 
moeten of voor hen belangrijke personen en plaatsen in steek 
laten of hun grootste angsten overwinnen, of verraad plegen. De 
vrienden hebben veelal zeer tegengestelde karakters en komen 
vaak met elkaar in botsing of ze worden juiste de grootste 
vrienden. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring heeft Frodo zowel zijn 
trouwe Sam Gewissies als diens tegenpool Gollem nodig om zijn 
taak te vervullen. En in de Harry Potter boeken heeft Harry zijn 
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twee trouwe vrienden Ron Wemel en Hermelien Griffel steeds 
hard nodig om hem bij te staan. 
 
De onverwachte helpers 
De held krijgt op zijn reis of reizen vaak op onverwachte 
momenten en van vreemde personen of volkeren hulp. De held 
of essentiële helpers beschouwen deze personen of volkeren in 
eerste instantie als vijanden, door hun ruwe uiterlijk of 
vijandelijk gedrag. Maar als ze deze personen of volkeren beter 
leren kennen, en als deze personen of volkeren het (gehele of 
gedeeltelijke) belang van de queeste van de held begrijpen, 
blijken zij zeer nuttige vrienden te zijn, die de held helpen om 
zijn reis te vervolgen. Dit doen ze door met de held mee te gaan, 
of de kwade macht af te leiden, of een oorlog tegen de kwade 
macht te beginnen, of nuttige geschenken te geven, of de weg te 
wijzen, of raad te geven. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring lijkt de ruwe 'Doler' 
Stapper in eerste instantie een vijand, maar Aragorn blijkt 
vervolgens een belangrijke helper van Frodo te worden. Ook 
Faramir en Gollem zijn onverwachte helpers tijdens de queeste 
van Frodo. Maar denk ook aan Sirius Zwarts uit Harry Potter, die 
geïntroduceerd wordt als een levensgevaarlijk ontsnapte 
gevangene uit Azkaban. 
 

De strijd van goed tegen kwaad 
Een zeer belangrijk thema in de meeste fantasy-verhalen is de 
strijd van goed tegen kwaad. Vaak is het het centrale thema en 
draait het om het 'ultieme' kwaad, maar soms is het ook een 
subthema. Het is bovenal hem meest bekritiseerde thema en de 
reden waarom veel fantasy-boeken als 'zwarte-witte' verhalen 
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zonder diepgang worden beschouwd. Feitelijk kennen de meeste 
fantasy-verhalen ook veel 'grijs'-tinten. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring draait het om de strijd van 
Saurons ultieme kwade macht tegen de coalitie van de vrije 
volkeren van Midden-aarde, en in Het Rad des Tijds leidt alles 
naar Tarmon Gai'don, de eindstrijd tegen de Duistere. 
 
De terugkeer van het kwaad  
De kwade macht is meestal een wederopstandig van een vorige 
kwade macht, die lang geleden door de samenwerking van zeer 
machtige volkeren of personen verslagen is. In de nieuwe strijd 
ontbreken vaak dergelijke zeer machtige volkeren of personen, 
en zal de kwade macht, zolang het slechts op een normale strijd 
aankomt, zonder meer overwinnen. Vaak moet de held daarom 
een andere manier vinden om de kwade macht te verslaan; 
bijvoorbeeld een superieur wapen in de eindstrijd zien te 
vinden. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring is Sauron in een ver 
verleden verslagen door een Laatste Bondgenootschap van 
Mensen en Elfen. De teruggekeerde macht kent feitelijk niet zo'n 
sterke tegenstander. In de Shannaraboeken van Terry Brooks 
gaat Shea op zoek naar het zwaard van Shannara om zo de 
herrezen Tovervorst te verslaan. 
 
De verrader 
De goede macht wordt vaak geconfronteerd met een verrader. 
Deze staat direct in dienst van de kwade macht, of wordt verleidt 
door de kwade macht. Er zijn grofweg drie soorten verraders. 
Ten eerste is er de machtige verrader, die vaak in direct contact 
staat met de centrale kwade macht, die hij op zijn beurt ook 
weer deels verraad door eigenzinnig optreden en het nastreven 
van eigen doeleinden. Ten tweede zijn er de meeloperes van de 
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kwade macht, die meestal maar zijdelings in contact staan met 
de vijandige macht en vaak worden gebruikt als spionnen. Ten 
derde zijn er de eigenzinnige verraders, die slechts uit 
eigenbelang handelen. De laatste zijn meestal direct herkenbaar, 
maar doordat deze personen tevens nuttig zijn, blijven zij 
meestal toch deel uit maken van de goede macht. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring is Saruman een machtige 
verrader, is Gríma Slangtongen meeloper van de kwade macht 
en is Gollem een eigenzinnige verrader. En in Kushiels Pijl van 
Jacqueline Carey is Melisande Shahrizai de centrale verraadster. 
 

Magie en Tovenaars 
In vrijwel alle fantasyfictie wordt gebruikgemaakt van magische 
krachten, vaak om een ultiem kwaad te verslaan. Al wordt veelal 
benadrukt dat het kwaad nooit met alleen magie verslagen kan 
worden; meestal zijn vriendschap en vastberadenheid even 
belangrijk. De magische kracht kan allerlei vormen hebben, van 
een magisch zwaard tot de kennis van magische spreuken. Bij 
belangrijke personages heeft de magische kracht vaak iets te 
maken met de bestemming van de bepaalde persoon; 
bijvoorbeeld het verslaan van het kwaad. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring krijgt Frodo een magische 
ring in handen, die hij moet vernietigen om het kwaad te 
verslaan. En in Harry Potter zet Harry zijn magische krachten 
voortdurend tegen het kwaad in. 
 
Tovenaars, heksen en magische wezens 
In veel fantasyfictie spelen personen, genootschappen en/of 
wezens die een magische kracht hebben een grote rol. Deze 
magische kracht is aangeboren (meestal bij magische wezens) of 
aangeleerd (voornamelijk bij tovenaars, heksen en magische 
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genootschappen) en zowel het gebruik van de kracht als het doel 
van de kracht kunnen zeer verschillen. Zo zijn er zowel goede 
heksen als kwade heksen. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring is Gandalf een goede 
tovenaar die als Maia een aangeboren kracht heeft en deze 
spaarzaam gebruikt, veelal in de vorm van een toverspreuk. En 
omHet Rad des Tijds van Robert Jordan zijn de Verzakers 
kwaadaardige personen die de Ene Kracht kunnen geleiden en 
deze aangeboren magische kracht op vele manieren inzetten. 
 
De tovenaarsleerling en de toverschool 
Een ander thema dat in veel fantasyfictie een rol speelt is de 
opleiding tot magisch persoon. Er zijn hierbij twee kenmerkende 
variaties: ten eerste is er de wijze helper die de jonge held stuurt 
en helpt om diens krachten te beheersen en in te kunnen zetten 
tegen het kwaad. En ten tweede is er de complete 
tovenaarsschool, inclusief de vele normale aspecten van een 
school, waar de jonge held samen met anderen leert toveren. 
Bijvoorbeeld: In De Kronieken van Belgarion van David Eddings 
wordt de jonge Garion onderwezen in de magie door de 
beroemde tovenaar Belgareth. En in de Aardzee boeken van 
Ursula LeGuin ontvangt de held zijn opleiding op een 
tovenaarsschool, waar hij vrienden en vijanden maakt. 
 
Magische voorwerpen 
Een ander belangrijk magisch thema is het magische voorwerp, 
zoals ringen, zwaarden, kijkstenen en dergelijke. Dit zijn soms 
magische gebruiksvoorwerpen die terloops voorkomen in het 
boek, maar in veel fantasy-fictie zijn er ook enkele voorwerpen 
die een belangrijke rol spelen in het verhaal, zowel goed als 
kwaad. Zo is de queeste van de held is vrij vaak een speurtocht 
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naar een voorwerp, dat van essentieel belang is voor het behoud 
van de wereld. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring moet Frodo de Ene Ring 
(een essentieel magisch voorwerp) vernietigen, en kijkt 
Saruman in de Palantír (een terloops gebruikt magisch 
voorwerp) om contact te maken met Sauron. En in De Kronieken 
van Belgarion van David Eddings draait alles om de speurtocht 
naar de gestolen magische Orbus van Aldur. 
 

Wezens en volkeren 
 
Mensen en mens-achtigen 
Hoewel veel fantasyfictie talloze wezens en volkeren kent zijn de 
hoofdpersonages meestal mensen of mens-achtigen, die sterke 
overeenkomsten vertonen met de hedendaagse westerse 
mensen. Bij veel fantasy-fictie ontdekken de lezers de fantasy 
wereld uit de ogen van deze personages. Mensachtigen zijn 
ofwel mensen met bovennatuurlijke krachten, die vaak ook 
langer leven, ofwel het is een niet-menselijk volk met veel 
menselijke trekken. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring speelt het mensachtige 
volk van de Hobbits een grote rol, en bekijkt de lezer de wereld 
Midden-aarde grotendeels door de ogen van enkele Hobbits. En 
in Harry Potter wordt de jonge lezer een aantal jonge menselijke 
helden gegeven om zich mee te identificeren. 
 
Elfen en elf-achtigen 
In heel wat fantasyfictie spelen elfen en elf-achtigen (magische 
woudwezens) een rol. Meestal is dit een volk dat de held 
tegenkomt op zijn reis door de fantasywereld. De rol van deze 
wezens kan positief zijn (in de vorm van hulp), negatief zijn 
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(gevangenschap) en/of magisch en mysterieus. Met name door 
het werk van J.R.R. Tolkien is er een nieuw veelvoorkomend 
beeld van elfen ontstaan. Traditioneel zijn het magische, speelse, 
ondeugende, en gevaarlijke woudwezens, maar in de meeste 
huidige fantasy zijn elfen verheven, magische, en mysterieuze 
wezens met lange levens. De nieuwe elf-achtigen zijn dan ook 
meer engel-achtige wezens. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring spelen de verheven, 
mysterieuze Elfen en Halfelfen voortdurend een helpende rol, en 
in de boeken van Raymond E. Feist komen naast dit soort elfen 
ook duistere elfen voor. 
 
Dwergen en dwerg-achtigen 
Een ander fictief volk dat meestal in grote lijnen een zelfde rol in 
het fantasy verhaal speelt als de elfen zijn de dwergen en dwerg-
achtigen. Het is een moedig en klein bergvolk dat meestal hulp 
biedt aan de held, maar dat soms ook kwaadaardig is. Mede in 
navolging van J.R.R. Tolkien worden dwergen vaak tegenover 
elfen gezet, als 'vijandige vrienden'. 
Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring is de relatie tussen de 
Elfen en Dwergen (Legolas en Gimli) een neventhema waaraan 
aandacht besteed wordt, terwijl het niet direct van belang is 
voor het verhaal en de hoofdpersonages. Ook in de boeken van 
Tad Williams spelen de krachtige en vindingrijke dwergen een 
belangrijke, helpende rol. 
 
Magische wezens 
De meeste fantasy-werelden worden tevens bevolkt door een 
aantal magische wezens, die soms goedaardig, soms 
kwaadaardig, maar meestal neutraal zijn. Bijvoorbeeld: Draken, 
Trollen, Demonen, Adelaars, Eenhoorns, Spinnen, Wolven (en 
wolf-achtigen), Olifanten (en olifant-achtigen), maar ook mensen 
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die soms de gedaante van een dier aan nemen, of mens-achtigen 
met een totaal ander uiterlijk. De meeste van deze wezens 
worden gebruikt door kwade of goede krachten, maar enkele 
opereren betrekkelijk zelfstandig. 
Bijvoorbeeld: In de boeken van Tolkien zijn kwaadaardige 
Trollen te vinden (die meestal worden gestuurd door de kwade 
macht van Mordor), er zijn kwaadaardige Draken te vinden (die 
betrekkelijk zelfstandig opereren) en goedaardige Adelaars (die 
ook betrekkelijk zelfstandig opereren). Wolven zijn in Tolkiens 
werk met name kwaadaardig (de Wargs), en in het werk van 
Hobb en Jordan met name goedaardig. 
 
Kwaadaardige wezens 
Het grootste deel van de strijdkrachten van de kwade macht 
bestaat meestal afzichtelijke beestmensen. Deze kwaadaardige 
wezens worden orcs, aardmannen,trolloks, en dergelijke 
genoemd. Het zijn wezens die meestal door het kwaad gemaakt 
zijn en de kwade macht onvoorwaardelijk gehoorzamen. Ze 
hebben geen eigen wil en slechts weinige individuen worden in 
fantasyfictie beschreven. Naast deze wezens maakt de kwade 
macht gebruik van de vier hierboven genoemde wezens. 
Bijvoorbeeld: In de boeken van Tolkien zijn de door Morgoth 
gemaakte Orks (en al hun soorten) de belangrijkste 
kwaadaardige wezens en in Robert Jordans Rad des Tijds 
worden zij Trolloks genoemd, en krijgen ze een meer dierlijk 
uiterlijk. 
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DE FANTASYWERELD 
 

Landen en volkeren 
Een belangrijk onderdeel in veel fantasyfictie is de 
fantasywereld; dit is meestal een volledig eigen imaginaire 
wereld, maar kan soms ook een (verborgen) imaginaire wereld 
binnen de werkelijke wereld zijn. Bij het eerste is vrijwel altijd 
sprake van een uitgewerkte wereld (inclusief een landkaart) met 
verschillende landen of streken, die alle een bepaald bestuur 
hebben, en waarin bepaalde volkeren wonen. Hieraan wordt 
soms veel aandacht gegeven. Bij het tweede wordt de nadruk 
meestal met name gelegd op de verschillen tussen de twee 
werelden. 
 
Bijvoorbeeld: In de boeken van Tolkien heeft de wereld Midden-
aarde een vorm, en kent vele landen en streken, van het land 
Gondor tot een streek als de Dode Moerassen. En in Robert 
Jordans Rad des Tijds komen we veel te weten over onder andere 
het bestuur van een land als Andor, en de landstreek waarin het 
nomadenvolk de Aiel wonen. 
 

Plaatsen (steden, bossen, rivieren e.d.) 
De aandacht voor de totale fantasywereld kent ook een 
gedetailleerdere aandacht voor bepaalde plaatsen van die 
wereld, zoals steden, dorpen, bossen, vlaktes, bergen, rivieren, 
zeeën, en dergelijke. Deze kan soms zeer van belang zijn als een 
verhaal zich er afspeelt of als bepaalde personages verbonden 
zijn met deze plaatsen. Vaak blijven het echter ook namen op een 
landkaart waar we weinig meer over te weten komen. 
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Bijvoorbeeld: In de boeken van Tolkien wordt veel aandacht 
besteed aan de Gouw, de geboortestreek van de Hobbithelden 
Bilbo en Frodo. Tolkien beschrijft de natuur en Hobbitwoningen 
inHobbitstee zeer uitgebreid, en heeft zelfs aandacht voor kleine 
wegen en dergelijke. En in Robert Jordans Rad des Tijds wordt 
ruim de aandacht gevestigd op de structuur van verschillende 
steden. 
 

Genootschappen, organisaties en bendes 
Een ander belangrijk aspect binnen de fantasywereld waar vaak 
veel aandacht aan besteed wordt zijn vaak bepaalde 
genootschappen, organisaties en bendes. Deze houden zich 
meestal niet aan landsgrenzen en komen bij vele volkeren voor. 
Ze kunnen goedaardig, kwaadaardig of neutraal zijn, 
geheimzinnig, magisch of strijdend. 
 
Bijvoorbeeld: In Robert Jordans Rad des Tijds wordt veel 
aandacht geschonken aan de genootschappen of organisaties 
van de Aes Sedai en de Kinderen van het Licht. En George R.R. 
Martin voert de geheimzinnige Bende van Mans Roover ten 
tonele. 
 

Geschiedenis  
Tenslotte speelt ook het verleden van de fantasywereld een 
grote rol binnen de tijd waarin de verhalen afspelen. Er zijn 
meestal veel dingen gedurende de geschiedenis veranderend, 
ten goede en ten kwade, en de meeste fantasy-auteurs besteden 
hier aandacht aan om dingen te verklaren en de wereld een 
grotere realiteit mee te geven. 
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Bijvoorbeeld: In In de Ban van de Ring van Tolkien worden 
voortduren verhalen uit het verleden verteld, met name door de 
wegtrekkende Elfen. Tolkien zelf vond het verleden van zijn 
wereld ook erg belangrijk en werkte zijn leven lang aan de 
ontstaansgeschiedenis van zijn fantasywereld en haar volkeren 
(zie ook: de Silmarillion). 
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TOEKOMSTROMAN 
 
De toekomstroman of futuristische roman is een roman 
waarin de auteur een beeld probeert te geven van de toekomst 
zoals hij die zich persoonlijk voorstelt. Dit beeld kan zowel 
utopischals anti-utopisch (dystopisch) van aard zijn. 
Sciencefictionverhalen kunnen als een subgenre binnen de 
toekomstroman worden beschouwd. De anti-utopische roman 
ontstond pas tijdens deRomantiek en bloeide vooral in de 20e 
eeuw, terwijl utopische romans al veel langer bestonden. Deze 
ontwikkeling van utopische naar dystopische romans werd door 
Chad Walshomschreven als de overgang from Utopia to 
Nightmare. 
Een zeer bekende 19e-eeuwse schrijver van toekomstromans is 
Jules Verne, die onder meer de toekomstroman Paris au XXe 
siècle schreef. Zeer bekende pessimistische toekomstromans uit 
de 20e eeuw zijn Blokken van Ferdinand Bordewijk, Brave New 
World van Aldous Huxley en 1984 van George Orwell. 
 
 
Parodie 
De excessen, stereotypen en absurditeiten van het traditionele 
gothicgenre maakten het al snel tot een dankbaar onderwerp 
voor parodie. De beroemdste parodie op de gothic novel is Jane 
Austens roman Northanger Abbey (1818), waarin de naïeve 
vrouwelijke protagonist na het lezen van te veel gotische fictie 
zichzelf een romantische heldin waant, omringd door 
moordenaars en schurken. Jane Austens roman is ook waardevol 
vanwege het opnemen van een lijst van zeven vroege gothic 
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novels die sindsdien bekendstaan als de Northanger Horrid 
Novels: 
The Necromancer; or, The Tale of the Black Forest (1794) door 
'Ludwig Flammenberg' (pseudoniem van Carl Friedrich Kahlert; 
naar het Engels vertaald door Peter Teuthold) 
Horrid Mysteries (1796) door markies de Grosse (naar het Engels 
vertaald door P. Will) 
The Castle of Wolfenbach (1793) door Eliza Parsons 
The Mysterious Warning, a German Tale (1796) door Eliza 
Parsons 
Clermont (1798) door Regina Maria Roche 
The Orphan of the Rhine (1798) door Eleanor Sleath 
The Midnight Bell (1798) door Francis Lathom 
 
Van dit lijstje boeken met lugubere titels werd aanvankelijk 
gedacht dat het uit de verbeelding van Jane Austen was 
ontsproten, maar later onderzoek door Michael Sadleir en 
Montague Summers wees uit dat het om echt bestaande boeken 
ging die de interesse voor de gothic novel nieuw leven hadden 
ingeblazen. Ze zijn begin 21e eeuw allemaal herdrukt door 
Valancourt Press. 
Een ander voorbeeld van een gothicparodie in dezelfde geest is 
The Heroine' door Eaton Stannard Barrett (1813). Cherry 
Wilkinson, een dwaze vrouwelijke hoofdpersoon die verslingerd 
is aan romans, verbeeldt zich een heldin uit een gothicromance 
te zijn. In haar fantasie vormt zij de werkelijkheid om op een 
manier die beantwoordt aan de stereotypes en typische plots 
van de gothic novel en dit leidt tot een reeks absurde 
gebeurtenissen, culminerend in een catastrofe. Na deze 
onvermijdelijke crisis helpt Stuart, een vaderlijke figuur, haar 
om het pad van de rede terug te vinden en deze onnatuurlijke 
affectie te overwinnen. De opvoeding die zij van hem ontvangt 
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zorgt ervoor dat een einde wordt gemaakt aan haar 'ongezonde' 
neigingen. 
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SCIENCEFICTION 
 
Sciencefiction (afgekort SF, scifi of essef, in het Engels als science 
fiction gespeld, is tegenwoordig een belangrijk genre dat vooral 
opgeld heeft gedaan in literatuur, stripverhalen, films, 
televisieseries, hoorspelen en computerspellen. Het Engelse 
"science fiction" betekent letterlijk vertaald "wetenschapsfictie", 
en dit is dan ook de betekenis die de bedenker van de term, 
Hugo Gernsback, eraan heeft willen geven. Voor Gernsback was 
de sciencefiction vooral bedoeld als een middel tot popularisatie 
van de wetenschap en van wetenschappelijke ontdekkingen, 
maar de geschiedenis ervan laat zien dat deze gedachte door 
latere schrijvers slechts beperkt is nagestreefd. In het genre 
worden tegenwoordig vooral toekomstbeelden met verzonnen 
technologische vooruitgang en wetenschappelijke 
ontwikkelingen gebruikt. 
 
In de hedendaagse sciencefiction is vaak een tendens waar te 
nemen om andere mogelijke maatschappijen te beschrijven, 
waarbij de auteur de vrijheid kan nemen (door andere 
intelligente soorten of andere planeten te poneren) de dingen zo 
in te richten dat het resultaat plausibel wordt waar dit als 
extrapolatie van de bestaande aardse maatschappijvormen niet 
zo zou kunnen zijn. Goede sciencefiction is intern consistent - als 
de lezer eenmaal de basale 'suspension of disbelief' heeft kunnen 
verrichten, zit het verhaal verder logisch in elkaar. Opvallend is 
dat veel enthousiaste lezers werkzaam zijn in wetenschap en 
techniek (ingenieurs, natuurkundigen, IT-specialisten, enz.). 
Vaak heeft het lezen van SF in hun jeugd hen gestimuleerd om in 
deze richtingen verder te studeren. Ook zijn veel bekende SF-
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schrijvers tevens wetenschapper, zoals Stephen Baxter en 
Vernor Vinge die beide ook afgestudeerd wiskundige zijn. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Baxter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vernor_Vinge
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskundige


 

696 

SUBGENRES VAN SF 
 

Apocalyptische en post-apocalyptische 
sciencefiction  
welke handelt over het einde van een beschaving, kan enigszins 
gezien worden als een bijzondere vorm van de invasieliteratuur. 
Bekende voorbeelden H. G. Wells The War of the Worlds en John 
Christopher met zijn jeugdtrilogie The Tripods. 
Harde SF 
hierin wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de echte 
natuurwetten en worden meestal speculatieve theorieën tot hun 
uiterste consequentie doorgetrokken. Vernor Vinge, Greg Egan, 
Damien Broderick, Ben Bova, David Brin zijn 
vertegenwoordigers van deze richting. 
 

Zachte sciencefiction 
het tegenovergestelde van harde SF. Zachte of Soft-SF beschrijft 
vaak de niet-technologische wetenschappen als economie, 
politiek en psychologie. Er wordt veel aandacht besteed aan de 
samenstelling en opbouw van een beschaving en veel minder 
aan de techniek waarvan men zich bedient. Philip K. Dick, Ursula 
K. Le Guin, Robert Heinlein en Julian May schreven veel zachte 
SF. 
 

Maatschappelijke sciencefiction 
hier wordt een toekomstige of zelfbedachte maatschappijvorm 
of cultuur intern consistent beschreven. Vertegenwoordiger bij 
uitstek van dit genre is Jack Vance, maar ook Larry Niven met 
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zijn Bekende Ruimte-cyclus, Isaac Asimov (Foundation-trilogie), 
Stanisław Lem en E.E. 'Doc' Smith (Lensman-serie) hebben in dit 
genre geschreven. Verder vallen de dystopische romans Brave 
New World van Aldous Huxley en 1984 van George Orwell 
hieronder. Subgenres hiervan zijn: 
   

Alternatieve geschiedenis 
hierbij wordt er van uit gegaan dat een historische 
gebeurtenis anders is verlopen dan in onze 'echte' 
historie. Duitsland wint de Eerste of Tweede 
Wereldoorlog, het Romeinse Rijk gaat niet ten onder, in de 
Amerikaanse Burgeroorlog wint het Zuiden, enz. 
Alternatieve geschiedenissen spelen zich dikwijls af in een 
parallel heelal, maar kunnen ook een zuiver hypothetisch 
karakter hebben. Veel verhalen van Harry Turtledove, 
Frank Drake, Steven M. Stirling en Poul Anderson kunnen 
tot het genre worden gerekend. Andere bekende 
voorbeelden zijn de film Sky Captain and the World of 
Tomorrow, het groepsproject Ill Bethisad en in zekere zin 
ook de stripreeks De Duistere Steden. Op usenet zijn er 
verschillende nieuwsgroepen die zich alleen met dit 
thema bezighouden. Het genre staat ook wel bekend 
onder de naam retro-sciencefiction. 
 
Militaire sciencefiction 
de verhalen concentreren zich op interplanetaire of 
interstellaire conflicten in een militaristische 
maatschappij, vaak gezien vanuit de ogen van gewone 
mensen of soldaten, zoals in de Ender-verhalen van Orson 
Scott Card en de films/televisieseries Battlestar Galactica, 
Starship Troopers en Space: Above and Beyond. 
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De-grote-reis-SF 
Avonturen verhalen waarin de held(in) of helden van het 
verhaal op zoek zijn naar iets of iemand of een bepaalde 
opdracht moeten vervullen en ondertussen van alles beleven op 
andere en meestal exotische planeten, in het verleden of de 
toekomst, enz. 
 

Space opera 
een pulp-variant van SF. De personages zijn vaak cliché, de 
mannen gespierd, de vrouwen mooi en er is een duidelijk 
onderscheid tussen goed en kwaad. De verhalen zijn dramatisch 
en theatraal van opzet en beslaan vaak hele beschavingen en het 
lot van het heelal in zijn geheel. De term space western wordt 
ook wel gebruikt. 
Anime is de benaming voor Japanse tekenfilms, vaak foutief 
mangafilms genoemd. Hoewel anime-films lang niet altijd 
sciencefictionfilms zijn, is dit wel het meest voorkomende genre. 
Eén van de eerste anime-series, Astro Boy, is sciencefiction, net 
als Akira, Captain Future, Dragonball en Ghost in the Shell. Een 
subgenre hiervan is: 
Mecha: een subgenre waarin robotische gevechtsmachines de 
hoofdrol spelen. Succesvolle Mecha-series zijn Mobile Suit 
Gundam en Giant Robo. Overigens zijn er ook live-action-mecha-
films; in verschillende Godzilla-films komen mecha's voor. 
 

Cyberpunk 
een subgenre uit de jaren 80 dat zich richt op computers en 
informatietechnologie, vaak in combinatie met een afbreuk van 
de sociale orde. De verhalen gaan vaak over een conflict met 
hackers, kunstmatige intelligentie, robots en mega-bedrijven, die 
geplaatst zijn in een dystopie in de nabije toekomst. De staat is 
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vervallen in anarchie waarbij de (economische) macht is 
overgenomen door grote bedrijfsconglomeraten. De sfeer van 
zulke verhalen lijkt vaak op het film-noirgenre. Bekende 
voorbeelden zijn de verhalen van William Gibson en de films 
Blade Runner, Tron en The Matrix. 
 

Fantasy 
waarbij de verhalen zich afspelen in een eigen middeleeuws 
aandoende wereld met naast mensen eventueel meerdere 
rassen (zoals elfen en dwergen) en vaak magie, enSword & 
Sorcery, met machtige tovenaars ridders en helden, barbaarse 
rijken, draken en andere fabelwezens en veel zwaardgevechten 
en dergelijke. Dit is strikt genomen geen sciencefiction, maar 
vormt een eigen genre. Soms aangeduid als sprookjes voor 
volwassenen. Voorbeelden zijn de verhalen van Conan de 
Barbaar en In de Ban van de Ring. Schrijvers van fantasy zijn 
onder andere Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien, Jack Vance, Fritz 
Leiber en meer recent Terry Pratchett (Schijfwereld) en J.K. 
Rowling (Harry Potter). 
 
Deze afbakeningen zijn niet scherp; er zijn talloze 
overgangsvormen. Veel SF gebruikt een mengeling van deze 
onderdelen, bijvoorbeeld technologisch hoog ontwikkelde 
beschavingen waarin ook magie mogelijk is (Star Wars). Julian 
May heeft een grote cyclus geschreven over een maatschappij 
waarin telepathie tot een geheel nieuwe structuur leidt (Het 
Galactisch Bestel). Een combinatie van vele genres vindt men in 
de serie Duin van Frank Herbert en het vervolg erop door zijn 
zoon Brian Herbert samen met Kevin J. Anderson. De Hyperion-
cyclus van Dan Simmons vermengt fantasy met harde SF. 
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GOTHIC NOVEL 
 
De gothic novel, gotische roman of romantische griezelroman is 
een literair genre dat mystery, romantiek en horror vermengt. 
Het ontstond in de tweede helft van de 18e eeuw in Engeland en 
kende ook nog veel succes tijdens de periode van de romantiek 
metMary Shelleys Frankenstein en werken van Edgar Allan Poe. 
Een latere (uit het Victoriaans tijdperk daterende) bekende 
roman in dit genre is Bram Stokers Dracula. De naam 'gothic' 
verwijst naar de (pseudo)-middeleeuwse gebouwen waarin veel 
van deze verhalen zich afspelen. Terwijl deze extreme vorm van 
romantiek in zijn bloeiperiode in Engeland en Duitsland 
bijzonder geliefd was, waren er in hetNederlandse taalgebied 
niet zo veel auteurs die zich tot dit genre aangetrokken voelden. 
De Engelse gothic novel stond echter wel aan de wieg van 
romantypes als de Duitse Schauerroman en de Franse roman 
noir. 
Na de bloeiperiode van de traditionele gothic novel (midden 18e 
tot midden 19e eeuw) volgde een periode van verminderde 
interesse, waarna het genre tijdens het fin de siècle werd 
geherwaardeerd. Het was vooral onder invloed van het succes 
van bioscoopfilms en pulpmagazines dat het genre in de 20e 
eeuw nieuw leven werd ingeblazen. 
 

Kenmerken van het genre 
 
Thema's 
De gothic novel bloeide binnen de stroming van de 
(pre)romantiek en heeft dan ook veel kenmerken gemeen met 
genres als de romance en het spookverhaal die al veel langer 
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bestonden. Met het spookverhaal deelt hij de fascinatie voor het 
bovennatuurlijke. Met de romantische literatuur - en de 
romantiek in het algemeen - heeft hij de verheerlijking van het 
'Verhevene', 'Sublieme' gemeen. Het sublieme heeft betrekking 
op de verwondering over datgene dat de mens lijkt te 
overstijgen. Zo kan de aanschouwing van prachtige 
landschappen in de mens een emotionele respons 
teweegbrengen van grandeur en spiritualiteit. Het begrip 
bestond al langer, maar het werd vooral bekend door Edmund 
Burkes filosofisch essay A Philosophical Enquiry into the Origin of 
Our Ideas of the Sublime and Beautiful uit 1757. Als de gothic 
novel al een grondthema heeft dan is dat angst, en het doel van 
elke plot is de lezer te laten huiveren om de fysieke en 
psychologische terreur die de personages ondergaan. 
 
Setting 
Gothicauteurs hebben een voorkeur voor exotische locaties. De 
meeste van hun verhalen spelen zich ofwel af in het (vanuit 
Engeland geziene) verre Italië, Spanje of een ander Zuid-
Europees land, ofwel in het Verre Oosten. De ruimte waarin de 
acteurs zich bewegen beperkt zich vaak tot één locatie zoals een 
geheimzinnig kasteel of landhuis. De sfeer wordt bepaald door 
de beschrijving van sublieme landschappen zoals woeste 
hoogten en de actie speelt zich af in een aantal steeds 
weerkerende loci terribilis: vervallen ruïnes, oude kastelen en 
kloosters, liefst met een doolhof van griezelige gangen en 
kerkers waar de krijsende maagden met groot effect kunnen 
worden achternagezeten. 
 
Personages 
In een gothic story zijn twee groepen van personages te 
onderscheiden: negatieve en positieve acteurs, of zij die de angst 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spookverhaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bovennatuurlijke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_sublieme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritualiteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Angst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verre_Oosten


 

702 

veroorzaken en zij die deze angst ondergaan. Typisch wordt een 
wellusteling tegenover een vervolgde maagd geplaatst, waarbij 
de schurk aangetrokken wordt door de zuiverheid van zijn 
slachtoffer, terwijl de onschuldige heldin van haar kant 
gefascineerd geraakt door het dierlijke van haar overweldiger. 
Een bijzondere rol is weggelegd voor het bovennatuurlijke, dat 
als helper of tegenstander in het verhaal optreedt, bijvoorbeeld 
in de figuur van een spook. Soms wordt de afloop van het 
verhaal bepaald door de strijd tussen de machten van Goed en 
Kwaad die zich voltrekt boven de hoofden van de machteloze 
menselijke personages. Hier wordt in feite dan de techniek van 
de deus ex machina toegepast die reeds populair was in het oude 
Griekse theater. 
 
Vertelperspectief 
Het komt voor dat de handelingen van de personages door één 
of meer van die personages wordt verteld. Meestal wordt het 
verhaal echter vanuit een auctoriële vertelsituatiegepresenteerd, 
waarbij dus een buiten en boven de tekst staande verteller 
optreedt. Verteltechnische kunstgrepen zoals het uitstellen van 
de handeling door op een crisismoment over te schakelen naar 
een andere verhaallijn (de cliffhanger-techniek) kunnen de 
spanning nog verder opvoeren. Een voordeel van een alwetende 
verteller is dat hij de lezer kan manipuleren, informatie 
onthouden, en direct kan toespreken. 
 
Conventies en motieven 
Volgens J.A. Cuddon wordt het genre getypeerd door het volgen 
van een aantal conventies. In de verhalen wordt vaak 
gebruikgemaakt van dezelfde elementen: woeste landschappen, 
oude gebouwen, kloosters, kathedralen en kastelen met kerkers, 
martelkamers, geheime deuren en wenteltrappen; 
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verschijningen zoals spoken, demonen en dodenbezweerders, 
een sfeer van broedende somberheid, jonge, knappe helden en 
flauwvallende (of schreeuwende) heldinnen die zich verzetten 
tegen corrupte aristocraten, boze heksen of perverse monsters. 
Vrouwelijke personages worden bedreigd door machtige of 
onstuimige mannelijke figuren, en de beschrijvingen hebben als 
doel angst, afschuw, walging of terreur op te roepen. 
H. Van Gorp onderscheidt bij de afbakening van het genre vier 
groepen kenmerkende motieven: 
   

1. een sociale motiefgroep: zo draait de plot vaak rond 
onrechtmatig verwerven van landbezit, een sociaal recht 
of macht; 

2. een seksuele motiefgroep: zo zijn bijvoorbeeld een 
verboden passie, allerlei excessen, een gedwongen 
huwelijk, verkrachting en incest vaak gebruikte 
verhaalmotieven; 

3. een religieuze motiefgroep: wanneer bijvoorbeeld de 
held(in) slachtoffer wordt van religieus fanatisme zoals 
een aanklacht door de inquisitie of gedwongen noviciaat; 

4. een psychologisch-ethische motiefgroep: een 
overdreven kennisdrang om alle geheimen te ontsluieren 
om zo een aan God gelijke macht te verwerven (hybris 
zoals bij Faust,Prometheus). 

    
Structuur 
De presentatie van het verhaal gebeurt vaak met gebruik van 
verschillende vertellers. Soms hangen die een totaal andere 
versie op van het verhaal, maar uiteindelijk convergeren die 
versies of wordt het verband ertussen voor de lezer duidelijk. Zo 
is Frankenstein bijvoorbeeld een roman die verteld wordt 
binnen een raamwerk van verschillende verhalen: Walton, 
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Frankenstein en het Monster vertellen elk hun eigen verhaal, 
waarbij het verhaal van het Monster structureel centraal staat in 
de roman. OokDracula maakt gebruik van verschillende 
vertelstandpunten: dat van Jonathan Harker, Mina Harker, Lucy, 
Dr. Seward en van Van Helsing. 
Vanaf het begin ook stond deze vorm van literatuur bloot aan 
kritiek, waarbij vooral gewezen werd op het gebrek aan cohesie 
en formele eenheid. In haar studie van de gothic novel The Rise of 
the Gothic Novel uit 1995 verwoordt Maggie Kilgour het op de 
volgende manier: 
   

"Soms lijkt de gothic novel zelfs helemaal niet te beschikken 
over een samenhangende vertelling, maar slechts te 
bestaan uit een reeks gevormde conventies, statische 
ogenblikken van extreme emoties die in een landschap of 
door personages vertoond worden met de bedoeling 
hetzelfde in de lezer teweeg te brengen, vaag 
aaneengeregen aan elkaar, maar die falen om een 
coherente of doorlopende eenheid te vormen." 

    

Gothic en modernisme 
Hoewel de traditionele gothicverhalen het in de bioscoop en bij 
het grote publiek nog steeds bijzonder goed deden, werden ze 
met de opkomst van het modernisme in de literatuur na de 
Eerste Wereldoorlog door de intelligentsia in het algemeen als 
achterhaalde victoriaanse lectuur beschouwd. Middeleeuwse 
kastelen met zwijmelende maagden pasten niet goed meer in de 
moderne wereld van luchtvaart, vrouwenemancipatie en 
wereldwijde oorlogsvoering. Modernisten zoals Virginia Woolf 
zouden volgens criticus Kelly Hurley wel schatplichtig zijn aan 
de vormexperimenten van de fin de siècle-schrijvers. Te denken 
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valt aan het al vermelde gebruik van verschillende 
vertelstandpunten in Bram Stokers 'Dracula', een techniek die 
ook door modernistische auteurs zou worden toegepast. Het zou 
echter tot in de jaren 1960 duren voor er sprake was van een 
echte heropleving van populaire literatuur. 
 

Evolutie naar andere vormen 
Naarmate het gothic-element in de literatuur zich ontwikkelde, 
werd het toegepast in verschillende literaire vormen. Enkele van 
de toepassingen en varianten die tot het begin van de 21e eeuw 
ingang hebben gevonden zijn: 
 
 het klassieke gothic-horrorverhaal; 
 de historische romance, zoals bijvoorbeeld Walter Scotts 

Waverly novels; 
 de Amerikaanse traditie van domestic gothic fiction (of 

homely gothic) zoals enkele van Poe's verhalen of de 
romans van William Faulkner; 

 fantasy fiction, zoals in het werk van Tolkien of van 
Mervyn Peake; 

 de psychologische thriller, zoals sommige boeken van 
Susan Hill bijvoorbeeld; 

 idiosyncratische experimenten zoals gevonden bij Angela 
Carter en Salman Rushdie; 

 sommige sciencefiction en sciencefantasy-teksten: H.G. 
Wells' The Island of Doctor Moreau (1896), of sommige 
aspecten van Isaac Asimovs werk. 

 

Homely gothic 
In de loop van de 19e eeuw begonnen de Amerikaanse 
gothicverhalen zich dichter bij huis af te spelen: de exotische 
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locaties en extreme karikaturale personages zoals The Monk en 
Dracula moesten plaatsmaken voor een meer psychologische 
gothic die eerder aanleunde tegen het traditionele spookverhaal. 
Volgens de Nederlandse literatuur- en cultuurwetenschapper 
Rosemarie Buikema kunnen de romans die de Nederlandse 
auteurs Gerard Reve en W.F. Hermans vanaf de jaren vijftig van 
de 20e eeuw schreven eveneens binnen deze traditie van homely 
gothic (huiselijke gotiek) worden geplaatst. Binnen de 
Amerikaanse literatuur ontstond een Southern Gothic-genre, 
dat enkele gothic-kenmerken vertoont zoals aandacht voor 'het 
groteske', maar dan tegen de achtergrond en in de stijl van de 
zuidelijkeVerenigde Staten. Vertegenwoordigers hiervan zijn 
William Faulkner, Eudora Welty, Harper Lee en Flannery 
O'Connor. Hedendaagse Amerikaanse schrijvers die in deze 
traditie werken zijn Joyce Carol Oates met romans als Bellefleur 
en A Bloodsmoor Romance en verhalenbundels zoals Night-Side, 
en Raymond Kennedy met zijn roman Lulu Incognito. Wat betreft 
Southern Ontario Gothic geldt een vergelijkbare aanpassing 
binnen een Canadese culturele context. Robertson Davies, Alice 
Munro, Barbara Gowdy en Margaret Atwood hebben allen 
werken geproduceerd die kunnen gelden als opmerkelijke 
voorbeelden van deze gothic-vorm. Een andere schrijver in deze 
traditie was Henry Farrell, van wie het bekendste werk de 
Hollywood-horror roman What Ever Happened to Baby Jane? uit 
1960 is. Farrels romans leidden tot het subgenre van de 'Grande 
Dame Guignol' in de film, ook het 'Psycho-Biddy' genre genoemd. 
 

Horror-fictie 
Hoewel hedendaagse horror- en fantasyboeken enkele 
kenmerken gemeen hebben met de gothic novel, wijken zij er 
stilistisch en thematisch te sterk van af om over eenzelfde genre 
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te kunnen spreken. Een uitvoerige behandeling van de moderne 
'horror'-literatuur die in het Nederlands en in andere talen 
verschenen is valt dus buiten het bereik van dit artikel dat zich 
toespitst op de traditionele gothic novel. Hetzelfde kan gezegd 
worden over verwante 20e-eeuwse genres als de Franse roman 
noir en het Engels/Amerikaanse hardboiled detectiveverhaal. 
Werken van moderne horrorschrijvers vertonen vaak heel wat 
gothic-elementen. Voorbeelden hiervan zijn de verhalen van 
Anne Rice, evenals een aantal van de meer sensationele boeken 
van Stephen King. Tot de romantische strekking van gothic 
behoort Daphne du Mauriers Rebecca uit 1938, dat in vele 
opzichten een herwerking is van Charlotte Brontë's Jane Eyre. 
Andere boeken van du Maurier, zoals Jamaica Inn (1936) 
bevatten eveneens gothic-kenmerken. Du Mauriers werk 
vormde de inspiratie voor een golf van 'Female Gothic'-werken, 
waarin heldinnen afwisselend vallen voor aristocratische 
'byronic heros' of erdoor worden geterroriseerd. Gothic-
romances zoals deze werden bijzonder populair in de jaren 
1950, 1960 en 1970, met auteurs zoals Phyllis A. Whitney, Joan 
Aiken, Dorothy Eden, Victoria Holt, Barbara Michaels, Mary 
Stewart en Jill Tattersall. De covers van deze boeken beelden 
typisch een door schrik bevangen vrouw af die in 
doorschijnende kleding voor een somber kasteel staat. Velen 
werden gepubliceerd in de reeks Paperback Library Gothic en 
vonden gretig aftrek bij een vrouwelijk publiek. Hoewel de 
auteurs ook meestal vrouwen waren, schreven er soms ook 
mannen onder vrouwelijke pseudoniemen. Zo waren de 
productieve Clarissa Ross en Marilyn Ross pseudoniemen voor de 
mannelijke schrijver Dan Ross, en Frank Belknap Long 
publiceerde zijn gothicverhalen onder de naam van zijn vrouw, 
Lyda Belknap Long. Een ander voorbeeld is de Britse schrijver 
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Peter O'Donnell, die onder het pseudoniem Madeleine Brent 
schreef. 
Andere opmerkelijke hedendaagse schrijvers in de gothictraditie 
zijn: Susan Hill, auteur van The Woman in Black (1983); Patrick 
McGrath, auteur van The Grotesque (1989); Poppy Z. Brite, 
auteur van Lost Souls (1992) en Exquisite Corpse (1996); Caitlin 
Kiernan, auteur van Silk (1998). 
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HORROR 
 
Horror (het Latijnse woord voor verschrikking) is de benaming 
voor een genre van verhalen waarbij het de bedoeling is de lezer 
of de toeschouwer als vorm van amusement angst aan te jagen. 
Dit kan door bijvoorbeeld angstige situaties of wezens ten tonele 
te voeren. Deze wezens kunnen zowel fictief (vampiers, spoken) 
als echt bestaand (seriemoordenaars) zijn. Onder het genre 
vallen onder andere het griezelverhaal en de griezelroman. Het 
genre kan zowel in literatuur (boeken en romans) als 
horrorfilms en televisieseries worden toegepast. Een belangrijk 
element van horror is dat de lezer of kijker zich kan inleven in de 
situatie van de protagonist, waardoor hij of zij dezelfde angst en 
afschuw voelt. Een ander element is dat er vaak onverwachte 
gebeurtenissen plaatsvinden (anticlimax). 
 
Geschiedenis 
De oorsprong van horror in de literatuur gaat ver terug. Het was 
vooral in zwang in de tweede helft van de achttiende eeuw, met 
als prominente vertegenwoordigers de Duitse Räuber- en 
Schauerroman, de Engelse graveyard poems, en de gothic novel. 
Een van de oudste horrorwerken isHorace Walpoles The Castle 
of Otranto (1764). Het genre beleefde een opbloei in de 19e 
eeuw door klassieke verhalen als Frankenstein en Dracula, maar 
ook de verhalen van Edgar Allan Poe. 
 
Subgenres 
Horror kent verschillende subgenres zoals: 
 Historische horror: hierin speelt het verhaal zich af in een 

(ver) verleden 
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 Psychologische horror: hierin staan vooral mentale angsten 
van de protagonist centraal 

 Gothic novel: een genre dat in de tweede helft van de 18e 
eeuw in Engeland ontstond 

Horror waarin fantastische elementen voorkomen, behoort tot 
de fantastische kunst. 
 
Horroronderwerpen 
 
Wezens 
Buitenaardse wezens (marsmannetjes, aliens) 
Mensen of dieren, die door de duivel bezeten lijken, keren zich 
plotseling tegen hun naasten of onschuldigen. Soms fungeert er 
een motief zoals onzekerheid, wraak, winstbejag, eerbejag, ... als 
mogelijke verklaring voor het bezeten gedrag. 
Monsters (bijvoorbeeld het Monster van Frankenstein) 
Moordenaars en psychopaten 
Spoken en geesten 
Vampiers (bijvoorbeeld Dracula) 
 Weerwolven 
Zombies (levende doden, lijken, mummies) 
 
Situaties 
Bijna onmogelijke situaties die iets angstaanjagends in zich 
dragen, maar toch in onze wereld heel goed denkbaar zijn. 
Bijvoorbeeld geheime overheidsprojecten met gevaren voor de 
mensheid, weddenschappen met fatale afloop, twijfelachtige 
prijskampen, waarin er meer op het spel staat dan ogenschijnlijk 
het geval lijkt, verlaten plaatsen waar de bewoners zich in de 
loop des tijds vreemde of vreeswekkende gewoonten hebben 
aangemeten. 
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Duistere krachten en voorwerpen 
 Duistere krachten: waar te nemen als plaatsgebonden, 

onverklaarbare gebeurtenissen, waarvan de opeenvolging 
vaak als leidraad voor het verhaal fungeert. Bijvoorbeeld 
schier onmogelijke natuurverschijnselen (een 
stenenregen), straatlantaarns die vanzelf beginnen te 
flikkeren. radio's of jukeboxen die spontaan aangaan, 
meubels die uit zichzelf van plaats verwisselen. 

 Het ontastbare: een allesomvangende mist, duisternis. 
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WEIRD FICTION 
 
Weird fiction is a subgenre of speculative fiction originating in 
the late 19th and early 20th century. It can be said to encompass 
the ghost story and other tales of the macabre. Weird fiction is 
distinguished from horror and fantasy in that it predates the 
niche marketing of genre fiction. Because genre or stylistic 
conventions had not been established, weird tales often blend 
the supernatural, mythical, and even scientific. British authors 
who have embraced this style have often published their work in 
mainstream literary magazines even after American pulp 
magazines became popular.[1]Popular weird fiction writers 
included William Hope Hodgson, H. P. Lovecraft,[2] Lord 
Dunsany,[3] Arthur Machen,[4] M. R. James,[5] and Clark Ashton 
Smith. 
Although "weird fiction" has been chiefly used as a historical 
description for works through the 1930s, the term has also been 
increasingly used since the 1980s, sometimes to describe 
slipstream fiction that blends horror, fantasy, and science fiction. 
 
History 
H. P. Lovecraft adopted the term from Sheridan Le Fanu and 
popularized it in his essays. In "Supernatural Horror in 
Literature," Lovecraft defines the genre: 
The true weird tale has something more than secret murder, 
bloody bones, or a sheeted form clanking chains according to 
rule. A certain atmosphere of breathless and unexplainable 
dread of outer, unknown forces must be present; and there must 
be a hint, expressed with a seriousness and portentousness 
becoming its subject, of that most terrible conception of the 
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human brain--a malign and particular suspension or defeat of 
those fixed laws of Nature which are our only safeguard against 
the assaults of chaos and the daemons of unplumbed space. 
The pulp magazine Weird Tales published many such stories in 
the United States from March 1923 to September 1954. S. T. 
Joshi describes several subdivisions of the weird tale: 
supernatural horror (or fantastique), the ghost story, quasi 
science fiction, fantasy, and ambiguous horror fiction and argues 
that "the weird tale" is primarily the result of the philosophical 
and aesthetic predispositions of the authors associated with this 
type of fiction.[6][7] 
Although Lovecraft was one of the few early 20th-century 
writers to describe his work as "weird fiction,"[1] the term has 
enjoyed a contemporary revival in New Weird fiction. For 
example,China Miéville often refers to his work as weird 
fiction.[8] Many horror writers have also situated themselves 
within the weird tradition, including Clive Barker, who describes 
his fiction asfantastique,[9] and Ramsey Campbell,[10] whose early 
work was deeply influenced by Lovecraft.[11] 
 
The New Weird 
It has been suggested by some authors, predominantly Ann and 
Jeff VanderMeer, that Weird fiction has seen a recent resurgence, 
a phenomenon they term the New Weird. Tales which fit this 
category, as well as extensive discussion of the phenomenon, 
appear in their anthology The New Weird.[14] 
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URBAN FANTASY 
 
Urban fantasy is a sub-genre of fantasy defined by place; the 
fantastic narrative has an urban setting. Urban fantasy exists on 
one side of a spectrum, opposite high fantasy, which is set in an 
entirely fictitious world. Many urban fantasies are set in 
contemporary times and contain supernatural elements. 
However, the stories can take place in historical, modern, or 
futuristic periods, and the settings may include fictional 
elements. The prerequisite is that they must be primarily set in a 
city.[1][2] 
 

Characteristics 
Urban fantasy describes a work that is set primarily in the real 
world and contains aspects of fantasy. These matters may 
involve the arrivals of alien races, the discovery of earthbound 
mythological creatures, coexistence between humans and 
paranormal beings, conflicts between humans and malicious 
paranormals, and subsequent changes to city management.[3][4] 
Though stories may be set in contemporary times, this 
characteristic is not necessary for the fiction to be considered 
urban fantasy,[1] as works of the genre may also take place in 
futuristic and historical settings, real or imagined.[3] Author 
Marie Brennan has set urban fantasy in Elizabethan London, 
while author Charles de Lint has featured the genre in the 
fictional city of Newford.[2][5] 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://en.wikipedia.org/wiki/High_fantasy
http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_fantasy
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_fantasy#cite_note-definition-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_fantasy#cite_note-definition-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_fantasy#cite_note-BPD-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_fantasy#cite_note-BPD-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_fantasy
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_fantasy#cite_note-definition-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_fantasy#cite_note-BPD-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Brennan
http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabethan_era
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Lint
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_fantasy#cite_note-Charles-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_fantasy#cite_note-Charles-2


 

715 

Adult fiction 
Many urban fantasy novels geared toward adults are told via a 
first-person narrative, and often feature mythological beings, 
romance, and various female protagonists who are involved in 
law enforcement or vigilantism.[1][6] Laurell K. Hamilton's Anita 
Blake series—which follows the investigations of a supernatural 
Federal Marshal during paranormal cases—has been called a 
substantial and influential work of the genre.[7] Kim Harrison's 
Rachel Morgan novels, also regarded as inspirational works, 
feature a bounty-hunting "witch-born" demon who battles 
numerous supernatural foes.[8] The Charlie Madigan series, by 
Kelly Gay, explores the challenges a police officer faces while 
trying to balance her paranormal cases with life as a single 
mother.[3] 
In addition to books which present largely independent 
characters, certain stories feature men and women who are 
regularly partnered on adventures—often with an underlying 
romantic element. The Jaz Parks series, by Jennifer Rardin, 
follows the titular CIA operative and her vampire boss as they 
combat supernatural threats to national security.[9] Jocelynn 
Drake's Dark Days novels follow a vampire named Mira and a 
vampire hunter named Danaus, who work together to protect 
their people from a mutual enemy.[10] Night Huntress, a series by 
Jeaniene Frost, centers around a half-vampire named Catherine 
and a vampire bounty hunter called Bones, who gradually 
become lovers while battling the undead.[11] 
 

Teen fiction 
While several adult stories focus on professional heroes, many 
teen urban fantasy novels follow inexperienced protagonists 
who are unexpectedly drawn into paranormal struggles. Amidst 
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these conflicts, characters often gain allies, find romance, and, in 
some cases, develop or discover supernatural abilities of their 
own.[6] In Kelley Armstrong's The Darkest Powers series, a group 
of teens with paranormal talents go on the run while fleeing 
from a persistent band of scientists.[12] Gone, by Michael Grant, 
follows an isolated town in which adults have mysteriously 
disappeared, leaving a society of super-powered children 
behind.[13] In Unearthly, by Cynthia Hand, a girl discovers that 
she is part angel and gifted with superhuman abilities, leading 
her to seek out her purpose on Earth.[14] The Immortals series, by 
Alyson Noël, follows a girl who gains special abilities after 
recovering from an accident, and also grows close to a 
mysterious new boy at her school.[15] In addition, love triangles 
play a prominent part in these and several other urban fantasy 
novels.[16][17] 
In certain books, a boarding school or similar institution holds a 
significant role in the story. Rampant, by Diana Peterfreund, 
follows a group of young women at a cloisters as they train to 
fight killer unicorns.[18] The House of Night series, by P. C. and 
Kristin Cast, presents a school where future vampires are 
disciplined while on the path to transformation, during which 
several romantic conflicts and other clashes ensue.[19] Claudia 
Gray's Evernight novels center around a mysterious academy, 
where a romantic bond develops between a girl born to 
vampires, and a boy who hunts them.[20] Fallen, by Lauren Kate, 
revolves around a student named Luce who finds herself drawn 
to a boy named Daniel, unaware that he is a fallen angel who 
shares a history with her.[21] Other series, such as Carrie Jones's 
Need, have characters moving to new locations but attending 
public schools while discovering mysterious occurrences 
elsewhere in their towns.[22] 
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A common thread running through almost all teen urban fantasy 
is that, in addition to these teens dealing with stakes possibly as 
large as the fate of the world, they're also coming into their own 
and learning who they are. These coming-of-age themes and a 
teen 'voice' are what distinguish young adult urban fantasy from 
adult books in the genre.[23] 
 

Distinction from paranormal romance 
In an online commentary, author Jeannie Holmes described 
differences between urban fantasy and paranormal romance.[1] 
   

The two share 90% of their genre DNA. However, the 
main differences are this: Urban fantasy focuses on an 
issue outside of a romantic relationship between two 
characters. Paranormal romance focuses on a romantic 
relationship between two characters and how outside 
forces affect that relationship. The best litmus test to 
determine if a story is urban fantasy or paranormal 
romance is to ask the following question: 'If the romance 
between Character A and Character B were removed, 
would the plot still stand as a viable storyline?' If the 
answer is 'yes,' chances are good it's urban fantasy. If the 
answer is 'no,' it's most likely paranormal romance. 

    

History 
According to Library Journal, "traditional urban fantasy" arose as 
an acknowledged sub-genre in the late 1980s and early '90s.[39] 
 

Hamilton and Harrison 
Several publications and writers have cited authors Laurell K. 
Hamilton and Kim Harrison as notable contributors to the genre. 
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Entertainment Weekly,[40] USA Today,[41] and Time[7] have 
recognized the longevity and influence of Hamilton's stories, 
while The New York Times[42] and Amazon.com[43] have noted the 
work of Kim Harrison. Author Courtney Allison Moulton has 
cited Hamilton's early works among her inspirations.[44] Kelly 
Gay has noted Hamilton, Harrison, and Emma Bull as primary 
influences.[45] 
 

Etymology 
The term "urban fantasy" has been in use in print from as far 
back as the early 20th century. However, when used then, the 
term described a characteristic of some object or place. For 
example, in Horst Schmidt-Brummer's 1973 book about Venice, 
California, he adds the subtitle, "An Urban Fantasy", to denote 
nostalgia for what he feels is a bygone lack of appreciation for 
the uniqueness of the city.[46] And in various New York Times 
advertisements in 1928 through 1930 for the St. Regis hotel, the 
term appears to imply that the hotel's setting is a sort of 
paradise: "Never was an Urban fantasy so enchanting..."[47] 
It was not until the 1980s that the term began to describe a style 
of fiction, either written, performed in theatre, or filmed for 
Hollywood and television. An example of this is Marta Randall's 
San Francisco Chronicle review of Down Town by Tappan King, 
illustrated by Viido Polikarpus. In it, Randall states that the book 
is "the most engaging of the current crop of urban 
fantasies".[48]Another example is a 1987 New York Times article 
concerning the conclusion of a study conducted by the BBC 
about violence in U.S. television, which calls the television series 
The Equalizera "highly popular urban fantasy".[49] 
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MYSTERY 
 
Mystery of mysteryverhaal is een parapluterm voor een soort 
fictie met een aantal subgenres zoals het detectiveverhaal, het 
politieverhaal, het spionageverhaal en het romantische 
suspenseverhaal dat is afgeleid uit de gothic novel. Deze types 
van fictie hebben vaak te maken met criminaliteit -veelal 
moorden- en de spanning ontstaat in de loop van het zoeken 
naar een oplossing van die misdaden. 
Vaak wordt de term mystery als synoniem gebruikt voor een 
fictief detectiveverhaal. Dit kan dan een roman zijn of een film 
waarin een al dan niet professionele detective of privédetective 
een misdaad onderzoekt en oplost. Soms wordt er ook mee naar 
een verhaal verwezen waarin onverklaarbare dingen gebeuren 
of waarin het bovennatuurlijke een rol speelt. 
Hoewel mysteries een afzonderlijk genre vormen, worden ze 
vaak gecombineerd met elementen van andere genres, meestal 
horror. In dat geval wordt het een horror-mystery genoemd. Een 
horrorfilm met geesten of vreemde verdwijningen behoort daar 
bijvoorbeeld toe. Verder hangt het genre mystery vaak samen 
met thrillers en drama-films. 
Mysteryverhalen roepen vaak aan het einde nog een aantal 
vragen op. Bij het zogenaamde 'open einde' is de zaak ofwel 
onopgelost of moet de kijker of lezer voor zichzelf uitmaken hoe 
het nu precies in elkaar zat. Een van de bekendste auteurs van 
mysteryboeken waarvan er een groot aantal verfilmd zijn, is 
Stephen King. 
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DETECTIVEVERHAAL 
 
Een detectiveverhaal of detectiveroman, meestal kortweg 
detective genoemd, is een verhaal waarin een detective een 
mysterie of een misdaad oplost. De spanning van een detective 
ligt er onder meer in het voor de lezer zo moeilijk mogelijk, maar 
niet geheel onmogelijk, te maken de identiteit van de dader te 
ontrafelen en/of hoe de detective de dader weet te ontmaskeren. 
Vaak wordt een serie detectives gewijd aan een en dezelfde 
hoofdpersoon, degene die de misdaad dient op te lossen. Dit kan 
een privédetective zijn, een politiedetective of een 
amateurdetective. Meestal is een detectiveverhaal een whodunit: 
een puzzelverhaal waarbij de lezer kan proberen te raden wie de 
misdaad gepleegd heeft. Gewoonlijk gaat het om een moord, 
maar soms moet de detective ook een gestolen of verborgen 
voorwerp opsporen, zoals een testament. 
 
1840-1880: Auguste Dupin en co 
Het eerste echte verhaal over een privédetective is The Murders 
in the Rue Morgue (1841) van de Amerikaan Edgar Allan Poe. 
Daarin lost speurder Auguste Dupin het raadsel van een 
schijnbaar onmogelijke moord op. Dit verhaal is het eerste van 
een van de bekende subgenres van het detectiveverhaal, de 
gesloten-kamermoord. Auguste Dupin keert terug in twee 
andere korte verhalen van Poe: The Mystery of Marie Roget en 
The Purloined Letter. In dit laatste verhaal moet Dupin een 
ontvreemde brief terugvinden. De verhalen demonstreren hoe 
iemand door te observeren en logisch te redeneren een mysterie 
kan oplossen. 
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De eerste schrijver van detectiveromans is de Brit Wilkie Collins, 
met The Woman in White (1860) en The Moonstone (1868). In 
deze laatste roman, over de diefstal van een diamant, is de dader 
voor het eerst de minst waarschijnlijke verdachte. In Frankrijk is 
de pionier Émile Gaboriau, met l'Affaire Lerouge (1865) en 
Monsieur Lecocq (1868). In 1878 verschijnt de eerste 
Amerikaanse detectiveroman: The Leavenworth Case (1878) van 
Anna Katherine Green. De eerste Russische detectiveromans 
verschenen vanaf circa 1872 en werden geschreven door 
Alexander Sjkljarevskij. Zijn eerste titel was waarschijnlijk 
Belevenissen van een magistraat . 
 
1880-1920: Sherlock Holmes en co 
De beroemdste privédetective werd gecreëerd door de Schot 
Arthur Conan Doyle. De Londenaar Sherlock Holmes lost met 
zijn "science of deduction" tientallen misdaden op. Zijn 
medewerker dr. Watson is meestal de ik-verteller, die zeer 
nauwkeurig alle feiten kan weergeven, maar er zelf nooit in 
slaagt om juist te redeneren. In sommige verhalen komt ook de 
niet zo snuggere maar zeer gedreven inspecteur Lestrade voor. 
Holmes' aartsvijand is de superschurk professor Moriarty. Doyle 
begint zijn verhalen vaak in medias res. Een cliënt komt hem 
vertellen over een misdaad die al gebeurd is, waarna Holmes de 
plaats van de misdaad gaat bestuderen en getuigen ondervragen, 
om zo tot een reconstructie van de gebeurtenis te komen. De 
bekendste roman met Holmes is The Hound of the Baskervilles 
(1902), een whodunit met een lugubere sfeer. 
Vanaf 1910 publiceerde de Brit Gilbert Keith Chesterton een 
reeks verhalen over de katholieke priester Father Brown, die 
misdaden oplost door zich in te leven in de dader. In de V.S. 
verscheen The Circular Staircase (1908) van Mary Roberts 
Rinehart. 
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1920-1960: Poirot vs. hard-boiled vs. Maigret 
In 1920 introduceert Agatha Christie de privédetective Hercule 
Poirot in haar debuutroman The Mysterious Affair at Styles 
(1920). Hij is een gepensioneerde Belgische politie-inspecteur 
die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Engeland vluchtte. 
Kapitein Arthur Hastings vervult als ik-verteller een rol 
vergelijkbaar met dr. Watson, terwijl de "speurhond" inspecteur 
Japp op inspecteur Lestrade lijkt. Kenmerkend voor Christie zijn 
haar humor, haar kennis van gif, de moord in een afgesloten 
omgeving (vb. trein of vliegtuig) en vooral haar ingewikkelde 
verhaallijnen vol misleidende aanwijzingen, dubbele valkuilen 
en een verrassende ontknoping. Poirot hecht veel belang aan de 
psychologie van de verdachten. Zijn methode is gebaseerd op 
logisch redeneren met "de kleine grijze cellen". De bekendste 
romans met Poirot zijn The Murder of Roger Ackroyd (1926), 
Murder on the Orient Express (1934) en Death on the Nile (1937). 
 

Whodunit 
Een whodunit of whodunnit (ontstaan uit het Engelse "Who 
has done it?") is een subgenre van detectiveverhalen, waarin de 
nadruk geheel ligt op het proberen te achterhalen wie de dader 
is van een moord of ander misdrijf. Vaak krijgt de lezer door het 
verhaal heen al kleine aanwijzingen, waarmee hij/zij nog voor de 
officiële ontknoping kan achterhalen wie de dader is. 
Bekende schrijvers van whodunits zijn Agatha Christie, Dorothy 
L. Sayers, Josephine Tey, Michael Innes, Nicholas Blake, 
Christianna Brand, Edmund Crispin en Francis Durbridge (de 
auteur van de Paul Temple-verhalen, in Nederland bekend als de 
Paul Vlaanderen-hoorspelen). Auteurs uit het Nederlandse 
taalgebied zijn Ivans en Havank. 
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THRILLER (GENRE) 
 
Een thriller (afgeleid van het Engelse to thrill, in vervoering 
brengen) is een spannend misdaadverhaal waarbij de klemtoon 
ligt op actie en gevaar. Het onderscheid met een whodunit ligt 
erin dat de schurk al vóór de ontknoping bekend is. Het doel is 
de lezer of kijker voortdurend in spanning te houden. Een 
thriller kan een roman zijn, een film of een toneelstuk. 
Bij een whodunit ligt de klemtoon op het speurwerk en de 
ondervragingen, en raakt de dader pas bekend tijdens de 
ontknoping. Bij een thriller daarentegen ligt de klemtoon op 
actie en gevaar, en is de schurk al eerder bekend - soms van in 
het begin, soms halverwege of iets later. Een thriller draait vaak 
uit op een climax met een confrontatie tussen de held en de 
schurk, waarbij het leven van de held in gevaar komt maar de 
held uiteindelijk wint. Tussen thrillers en whodunits bestaat wel 
een overlapping, met name in de hardedetectiveromans (het 
hard-boiled-type) van Dashiell Hammett en Raymond Chandler. 
Een thriller wordt gekenmerkt door een hoog verteltempo en 
het opdrijven van de spanning. Technieken die hiervoor gebruikt 
worden, zijn de cliffhanger, de red herring, de verrassende 
wending en mysterieuze elementen. Dramatische ironie houdt in 
dat de toeschouwer meer weet dan het personage. Wanneer er 
bijvoorbeeld een tijdbom onder tafel ligt, zou hij het personage 
willen waarschuwen voor het dreigende gevaar. 
Het hoofdpersonage is een held die het gevaar trotseert. Deze 
held kan een gewone burger zijn die toevallig bij het verhaal 
betrokken raakt, bijvoorbeeld als onterecht verdachte of als 
vriend of familielid van een slachtoffer. Of hij kan beroepsmatig 
bij het verhaal betrokken raken, bijvoorbeeld als privédetective, 
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rechercheur, patholoog-anatoom of geheim agent. Traditioneel is 
de held vaak een man, maar het kan evengoed een vrouw zijn. 
De booswicht is iemand die een grote misdaad beraamt of al een 
misdaad gepleegd heeft. Hij kan grootschalige plannen hebben 
die verijdeld moeten worden. Hij kan een vijandige spion zijn die 
plannen naar het buitenland wil smokkelen of een 
seriemoordenaar die een volgende slachtoffer op het oog heeft. 
Hij kan bijgestaan worden door handlangers en het hoofd zijn 
van een geheime organisatie. 
Vaak zit er ook een romantische verhaallijn in verwerkt. Als de 
held een man is, kan hij een mooie vrouw ontmoeten met wie hij 
een halfslachtige relatie begint. Soms kan deze vrouw zich echter 
ontpoppen tot femme fatale. 
Soms wordt het verhaal verteld uit het standpunt van de 
dader(s), bijvoorbeeld een vrouw die samen met haar minnaar 
haar echtgenoot uit de weg wil ruimen. Dit is het geval in de 
films noirsThe Postman Always Rings Twice en Double Indemnity, 
twee verfilmde romans van James M. Cain. De bedoeling hiervan 
is dat de lezer of kijker gaat meeleven en meedenken met de 
misdadiger. 
Het verhaal speelt zich dikwijls af op een exotische locatie of in 
een gevaarlijke wijk van een Amerikaanse grootstad. 
 
Subgenres 
   

Een spionagethriller heeft een geheim agent als 
hoofdpersonage. Het verhaal speelt zich vaak af op een 
exotische locatie. Bekende schrijvers zijn John Buchan, Ian 
Fleming en John le Carré. De James Bondfilms zijn 
spionagethrillers. 
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Een technothriller is meestal verwant aan de 
spionagethriller, maar met de klemtoon op technologie. 
The Hunt for Red October wordt soms een technothriller 
genoemd, maar ook een Bondfilm als Moonraker komt in 
aanmerking. 

 
Een politieke thriller gaat over de strijd om politieke 
macht of corruptie in de politiek. In films als The Man Who 
Knew Too Much en The Day of the Jackal moet een aanslag 
op een hooggeplaatst politicus verijdeld worden. 

 
De paranoiathriller overlapt sterk met de politieke 
thriller, maar draait rond het ontmaskeren van een 
samenzwering, zoals in The Manchurian Candidate. 

 
In een psychologische thriller draait het minder om 
achtervolgingen en gevechten dan om wat er zich in het 
hoofd van de personages afspeelt. Veel Hitchcockfilms zijn 
beïnvloed door ideeën van Sigmund Freud en andere 
psychologen, bijvoorbeeld Spellbound, Psycho en Marnie. 

 
In een actiethriller ligt de nadruk op gevechten, 
achtervolgingen, explosies en stuntwerk. Een voorbeeld is 
Die Hard. 

 
Een medische thriller speelt zich gewoonlijk in een 
ziekenhuis af. Het genre werd in 1977 geïntroduceerd 
door Robin Cook met zijn roman Coma. 

 
Een juridische thriller focust op het rechtssysteem en 
kan zich deels in een rechtbank afspelen. John Grisham 
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schreef juridische thrillers als The Firm, The Pelican Brief 
en The Client. 

 
Een politiethriller kan behalve misdaadbestrijding ook de 
machtsstrijd en corruptie bij de politie als thema hebben. 
De bekendste schrijver is James Ellroy, wiens The Black 
Dahlia en L.A. Confidential verfilmd werden. 

 
Een financiële thriller draait rond frauduleuze 
praktijken als het witwassen van geld en het vervalsen 
van de boekhouding. Sommige boeken van Joseph Finder 
kunnen hierbij gerekend worden. 

 
De erotische thriller is een genre waarin expliciete 
naaktscènes verwerkt zitten. Het begon in de jaren '80 
met films als Body Heat en Fatal Attraction, en ging verder 
in de jaren '90 metBasic Instinct en Single White Female. 
Vaak zijn dit neonoirfilms waarbij het vrouwelijke 
hoofdpersonage al dan niet een femme fatale is. 

 
Een esoterische thriller draait rond religieuze mysteries 
en gnosticisme. Dan Brown maakte dit genre populair met 
De Da Vincicode. 
Een misdaadroman gebaseerd op waargebeurde feiten 
wordt wel eens een factionthriller genoemd. In 1966 
verscheen In Cold Blood van Truman Capote. Een 
Belgische schrijver van factionthrillers is Bob Mendes. 
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HARD-BOILED 
 
Hard-boiled is een in de jaren twintig en dertig populair 
geworden literair genre uit de VS dat verwant is aan de detective 
en andere misdaadverhalen. Het verschilt van vroegere Engelse 
mysteryverhalen door zijn onsentimentele, naturalistisch-
realistische toon, de meer explicieteerotiek, het geweld, de 
overwegend stedelijke setting en de snelle dialogen in de 
omgangstaal. 
 
Oorsprong van de term 
Oorspronkelijk had het adjectief hard-boiled betrekking op 
drilsergeanten uit de Eerste Wereldoorlog vooraleer het werd 
toegepast op de even stoere en onsentimentele detective uit de 
populaire literatuur van na de oorlog. 
 
Hard-boiled in de literatuur 
The hardboiled-stijl ontstond in het pulptijdschrift Black Mask 
met Carroll John Daly's verhalen over de mannetjesputter Race 
Williams. Degene die het genre succesvol maakte was Dashiell 
Hammett (1894-1961), een voormalig Pinkerton-detective en 
bijdrager aan pulptijdschriften, wiens eerste echte hard-boiled 
verhaal Fly Paper in 1929 verscheen in Black Mask magazine. 
Raymond Chandler verfijnde vanaf begin jaren dertig het genre 
nog meer, dat zijn hoogtijdagen in de VS beleefde in de periode 
1930-1950. 
De protagonist die dit genre typeert is de cynische 
privédetective, die zich vaak als ik-verteller tot de lezer richt en 
zo zijn ervaringen en gevoelens deelt. Hij is cynisch geworden 
omdat het leven een harde leerschool voor hem was, en hij 
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beseft dat de politie en het gerecht die de misdaad moeten 
bestrijden even corrupt zijn als de misdadigers zelf. Daardoor is 
de protagonist in de hard-boiled detective en in de daaruit 
ontstane film noir een antiheld. 
 
Voorbeelden 
Enkele bekende voorbeelden van hard-boiled misdaadverhalen 
zijn Hammetts The Maltese Falcon uit 1930, James M. Cains The 
Postman Always Rings Twice (1934) en Double Indemnity(1936), 
en Raymond Chandlers The Big Sleep (1939) en Farewell, My 
Lovely (1940). 
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FILM NOIR 
 
Een film noir (uitspraak: /fɪlm.nwaʁ/; Frans voor zwarte film) is 
een film in de stijl en sfeer die in de eerste plaats wordt 
geassocieerd met misdaadfilms waarvan de hoofdfiguren in een 
existentieel bedreigende en nihilistische wereld leven. De 
'klassieke periode' van de film noir begint met John Hustons The 
Maltese Falcon in 1941 en eindigt met Orson Welles' Touch of 
Evil in 1958. Strikt genomen is film noir geen genre, maar heeft 
het betrekking op de stijl of toon van verschillende Amerikaanse 
films vanaf de jaren 1940 tot de huidige neo noirs. Films noirs 
zijn meestal zwart-witfilms met overheersende stemmingen van 
melancholie, vervreemding, somberheid, teleurstelling, 
ontgoocheling, pessimisme,ambiguïteit, morele corruptie, schuld 
en paranoia. Typische, vaak optredende personages zijn de 
cynische, eenzame held (antiheld) en defemme fatale, 
waartussen zich allerlei intriges afspelen tegen de achtergrond 
van een louche grote stad. 
 
Genre of stijl? 
De oorspronkelijke makers in de jaren 40 en 50 van deze films 
waren niet bewust bezig met het maken van "films noirs". 
Filmcriticus en journalist Chris Fujiwara stelt daarom dat "they 
didn't think of them as 'films noir'; they thought they were making 
crime films, thrillers, mysteries, and romantic melodramas," ze 
dachten dus dat ze misdaadfilms, thrillers, mysteryfilms en 
romantische melodrama's maakten. Pas toen na de Tweede 
Wereldoorlog en na het einde van de censuur door de Duitse 
bezetters de Franse filmrecensenten de Amerikaanse films te 
zien kregen die in de oorlog gemaakt waren, ontstond het idee 
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dat het hier om een aparte groep films ging. Film noir (zoals ze 
hun ontdekking doopten) was volgens hen een weerspiegeling 
van het pessimisme in deze sombere oorlogsperiode, en de 
corrupte en claustrofobische wereld van de film noir 
belichaamde deze existentiële angsten en het verlies van alle 
idealisme. 
De discussie of film noir als genre dan wel als stijl moet worden 
beschouwd, is nog steeds gaande. In 1970 verscheen in het Brits 
tijdschrift Cinema bijvoorbeeld een artikel van Raymond 
Durgnat met de titel "Paint it Black: the Family Tree of Film Noir", 
waarin hij inging op deze kwestie. Hij was van oordeel dat film 
noir geen genre was zoals de western of de gangsterfilm, maar 
kwam niet veel verder dan de vaststelling dat deze films bepaald 
werden door motief en sfeer (motif and tone). Ook Paul Schrader 
kwam tot de conclusie dat het niet om een genre ging. In zijn 
artikel "Notes on Film Noir" (verschenen in Film Comment, 1972) 
concentreerde Schrader zich op thema en stijl. Aan dezelfde zijde 
vinden we ook James Monaco, die in 'American Film Now' 
aangeeft dat film noir niet een genre is maar een stijl. James 
Darnico (in 'Film Noir: A Modest Proposal' uit 1978) verdedigt 
de visie dat het wel een genre is, terwijl hij echter niet overtuigd 
is van het bestaan van een gemeenschappelijke stijl. Paul Kerr 
verdedigt ook de genre-visie en wijst erop dat een van de 
opvallendste kenmerken van de stijl, de low-keybelichting, 
eigenlijk uit nood ontstaan is door een gebrek aan budget voor 
deze B-films. Hoe dan ook, film noir leende in de jaren veertig 
elementen uit misdaad-, detective- enmysterygenres. Hierbij 
werd een nieuwe vorm van cinema gecreëerd met een aantal 
nieuwe karakteristieken. 
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Wereldbeeld en sfeer 
Film noir wordt vaak beschreven als in wezen pessimistisch. De 
noir-verhalen gaan immers typisch over mensen die gevangen 
zitten in ongewenste situaties, en die strijdend tegen het 
willekeurige en onverschillige lot ten onder gaan. Deze films 
worden gezien als de afbeelding van een wereld die inherent 
corrupt is. De klassieke film noir wordt vaak in verband gebracht 
met de Amerikaanse maatschappij van de periode waarin deze 
films ontstonden. Zij reflecteren het gevoel van angst en 
vervreemding in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Van 
films noirs uit de jaren 50 zoals Kiss Me Deadly, die verschenen 
op het hoogtepunt van de Rode Angst, wordt ook gezegd dat zij 
de culturele paranoia weergeven. Volgens sommige filmcritici, 
zoals Paul Schrader in zijn essay uit 1972, wordt film noir zelfs 
hoofdzakelijk gedefinieerd door de sfeer. 
Omdat Film noir personages en verhalen opvoert die tegen 
traditionele (familie)waarden ingaan, zegt men dat deze films 
gekenmerkt worden door "morele ambiguïteit". Nochtans legde 
deHays Code tussen 1930 en 1968 aan de grote Amerikaanse 
filmstudio's een vrij verregaande morele censuur op. Bijgevolg 
moesten filmmakers er in die periode op toezien dat in hun 
verhaal standvastigheid en deugd werden beloond en zondaars 
hun terechte straf kregen. Heel wat van de latere films noirs 
lappen dergelijke conventies echter aan hun laars, en in films 
alsChinatown bijvoorbeeld kan de misdaad wel triomferen. 
 

Thematiek 
Heel vaak draait het verhaal in een film noir rond een cynisch, 
hardvochtig, gedesillusioneerd mannelijk personage, vertolkt 
door acteurs als Robert Mitchum, Fred MacMurray en Humphrey 
Bogart. De protagonist wordt typisch geconfronteerd met een 
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mooie, maar promiscue, amorele, dubbelspel spelende en 
verleidelijke femme fatale, vertolkt door bijvoorbeeld Mary 
Astor, Veronica Lake, Jane Greer, Barbara Stanwyck of Lana 
Turner. Zij maakt gebruik van haar vrouwelijke listen en 
seksualiteit om hem zodanig te manipuleren dat hij uiteindelijk 
bijvoorbeeld een moord in de schoenen geschoven krijgt. Het is 
geen fraai beeld dat film noir van de vrouw schetst als 
onafhankelijk, manipulerend roofdier. Zo zijn er nog heel wat 
traditionele waarden die in deze films worden ondergraven. Niet 
alleen het kerngezin ligt onder vuur bij film noir, maar ook heel 
wat andere sociale instituten. Het strafrechtelijk systeem wordt 
als incompetent voorgesteld, de politie als corrupt, en zelfs de 
federale overheid is in film noir een bedreigend instituut. Heel 
wat titels van films noirs verwijzen trouwens al naar deze 
donkere toon en inhoud: Dark Passage (1947), The Naked City 
(1948), Fear in the Night (1947), Out of the Past (1947), Kiss Me 
Deadly (1955), enz. 
In het algemeen gaat film noir in tegen de door mainstream-
Hollywoodproducties gekoesterde familiewaarden en geeft daar 
in de periode van deKoude Oorlog pessimisme en scepticisme 
voor in de plaats. Zonder dat deze zich ervan bewust waren, 
hadden de vroege film noir-regisseurs een nieuwe filmstijl 
geïntroduceerd met een eigen thematiek en visuele stijl, die een 
breuk betekende met films als The Wizard of Oz (1939) en Gone 
With the Wind (1939) die uiteindelijk nog sterk de 
familiewaarden benadrukten. 
 

Inhoudelijke kenmerken 
   

een sfeer van angst en onzekerheid; 
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een ingewikkelde verhaalstructuur; 
 

het verhaal wordt verteld in de vorm van een eigen 
verslag van de protagonist aan de hand van flashbacks en 
voice-over; 
 
verteld vanuit het perspectief van de man; de noir-held, 
vaak een cynische detective, is eigenlijk een antiheld 
zonder idealen; 
 
een centraal thema: mannelijke protagonist raakt verstikt 
in een obsessie voor een vrouw: 

   
de (hard-boiled) detective: hierbij zal de detective meestal 
de verkeerde dame, de femme fatale, ontmoeten; 
daarnaast krijgt de detective meestal de vrouw niet, 
bijvoorbeeld doordat zij aan het eind sterft; 

 
de femme fatale: aantrekkelijke vrouw die mannen in 
moeilijkheden brengt, waarbij het motief vaak geld is; is 
meestal verbonden met een andere man (echtgenoot of 
vriend); de femme fatale is vaak stijlvol, arrogant, sterk, 
seksueel onafhankelijk en een stevige roker, daarnaast 
heeft ze vaak alles onder controle; de noir-held, de 
detective, zal proberen de vrouw voor zich te winnen, 
maar dat loopt in een film noir steevast slecht af; 

 
de verzorgende vrouw: tegenhanger van de femme fatale; 
soms zal tijdens de film een vrouwelijke hoofdrolspeler 
eigenschappen hebben van zowel de femme fatale als de 
verzorgende vrouw; 
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de maatschappij en het systeem zijn keihard, de mensen 
zijn slecht en de wereld blijft ondanks alles corrupt; ook 
de hoofdfiguren in de film blijven zich afvragen wat goed 
en wat slecht is; 
 
de personen uit de lagere sociale klasse, de "little people", 
proberen met alle mogelijke middelen te overleven; vaak 
gaat het om arbeiders, prostituees, dieven en barkeepers; 
 
meestal geen happy end. Toch zijn er voorbeelden van 
films noirs die eindigen zoals het conventionele 
Hollywood-melodrama. De held en zijn beminde slagen er 
dan in om alle obstakels te overwinnen, hun relatie te 
redden, en te ontsnappen uit de noir-wereld, waarna hen 
een gelukkig huwelijk en gezinsleven wacht. Voorbeelden 
hiervan zijn noir classics als Stranger on the Third Floor 
(1940), I Wake Up Screaming (1941), Laura (1944), 
Murder, My Sweet (1944), Gilda (1946), The Big Sleep 
(1946), Lady in the Lake (1947), en Dark Passage (1947). 

    
Stijlkenmerken 
Parodieën van films noirs spelen graag in op steeds 
weerkerende visuele motieven: de snelpratende, harde noirheld 
met de Bogart-hoed, de gevaarlijke verleidster, de trappen en 
spiegels, de duisternis, enz. Veel met film noir geassocieerde 
effecten worden bereikt door mise-en-scène en bewuste 
manipulatie van belichting en filmcamera. Geen enkele van de 
hieronder genoemde kenmerken zoals belichting, camerahoek 
en perspectief behoort echter uitsluitend toe aan de film noir. 
Vroegere filmmakers, met name van de expressionistische film, 
maakten eveneens gebruik van bijvoorbeeld sterke contrasten 
en vreemde kadreringen. In de film noir-cyclus leidt het gebruik 
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van deze elementen echter tot een opvallend consistente visuele 
stijl met volgende kenmerken: 
   

sterk contrastrijke belichting (clair-obscur): de harde low-
keybelichting wordt zelfs toegepast bij de steractrices van 
die tijd, van wie traditioneel close-ups werden genomen 
met een diffusedriepuntsbelichting; in film noir-taal 
wordt high-keybelichting geassocieerd met 'normaal', en 
low-keybelichting met het duistere: de brave huisvrouw 
uit The Big Heat (gespeeld door Jocelyn Brando) is zacht 
belicht, terwijl de duistere dame (rol van Gloria Grahame) 
hard belicht wordt; 

 
gebruik van groothoeklenzen; dit maakt niet alleen 
grotere scherptediepte mogelijk (zie volgende), maar 
vervormt ook het beeld, wat bij film noir als expressief 
middel wordt aangewend; 

 
grote scherptediepte en gebruik van longshots, waarbij 
dus afgeweken wordt van de traditie om de camera te 
laten focussen op een deel van het beeld, met behulp van 
close-ups ofmediumshots; 

 
onevenwichtige kadrering, bijvoorbeeld door toepassen 
van extreme close-ups; het beeld wordt ook 'verstoord' 
door obstakels en de personages bevinden zich niet 
centraal in het beeld; het gevoel van onrust wordt soms 
nog versterkt door de camera onder een schuine hoek te 
laten filmen, de Dutch angle; 

 
enscenering vanuit mannelijk perspectief, vaak doordat 
de hoofdpersoon een man is die zijn verhaal vertelt; 
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gebruik van spiegels die bijdragen aan een vervreemdend 
effect; in film noir reflecteren spiegels iemands 'andere 
kant', en het meervoudig beeld is een symbool van een 
dubbele of verborgen persoonlijkheid. Een voorbeeld is de 
slotscène in de magische spiegelzaal van The Lady from 
Shanghai waarin de maskers afvallen en duidelijk wordt 
wat ieders aandeel in de moord was; 

 
ontbreken van camerabewegingen (The Lady from 
Shanghai is hier een uitzondering op); deze 
cameratechniek wordt maar spaarzaam gebruikt in de 
klassieke noirfilms omdat de regisseurs blijkbaar liever 
ineens van close-up naar longshot overschakelden in 
plaats van voor een geleidelijke overgang te kiezen; 

 
gebruik van voice-over; deze techniek herinnert sterk aan 
de stijl van oorlogsverslaggeving die het publiek tijdens de 
oorlog in het bioscoopjournaal te zien kreeg; 

 
opvallend veel gebruik van flashbacks. 

    

Archetypische personages 
Een filmisch archetype is een personage, plaats of ding, dat 
herhaaldelijk voorkomt in films met een bepaalde stijl of 
karakterisering. Archetypes die vaak geassocieerd worden met 
film noir zijn de femme fatale en de hard-boiled detective. 
Daarnaast kan ook de hele setting van een film noir als 
archetypisch worden gezien:de sombere onderwereld van 
misdaad en corruptie in een verontmenselijkte grootstad, en de 
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sfeer van pessimisme, spanning en cynisme zijn elementen die in 
veel films noirs voorkomen. 
De rolmodellen die film noir de kijker voorschotelt (de stoere 
man, de verleidelijke vrouw) krijgen nogal wat kritiek van 
sommige filmcritici zoals Janey Place. In Women in Film Noir stelt 
ze dat film noir a male fantasy (een mannelijke fantasie) is 
waarin de vrouw hoofdzakelijk door haar seksualiteitwordt 
gedefinieerd, en waarin de tegenpolen van de archetypen - de 
'dark lady' en de 'virgin' (maagd) - tegenover elkaar worden 
uitgespeeld. Aan de andere kant, zo stelt ze, laat film noir ook 
sterke, actieve en intelligente vrouwen zien. 
 
De hard-boiled detective 
De (meestal mannelijke) protagonist van een film noir is eerder 
een antiheld. Hij lijkt niet op de typische held die in andere films 
wordt opgevoerd, maar precies door zijn gebreken kan het 
publiek zich met hem identificeren. Vaak houdt het personage er 
een dubbelzinnige moraal op na en ontbeert het heldhaftige 
eigenschappen als moed, eerlijkheid of edelmoedigheid. Hij kan 
hard, maar toch sympathiek zijn, en zwakheden vertonen. Hard-
boileddetectives en andere cynische avonturiers zijn literaire 
personages die opduiken in verhalen van Dashiell Hammett, 
Raymond Chandler en Ernest Hemingway. Ze zijn hard en 
cynisch, maar ook romantisch, en laten zich in de film 
noirverhalen al dan niet gewillig manipuleren door de femme 
fatale. Het genre vindt zijn oorsprong in de vooroorlogse The 
Thin Man-series (van Hammett) waarin William Powell, Myrna 
Loy en Asta de hond gelukkig en gesofisticeerd samenleven en 
misdaden oplossen. Het personage van Chandlers Marlowe krijgt 
in de veertiger jaren vijf gezichten: 
Dick Powell in Farewell My Lovely 
Humphrey Bogart in The Big Sleep 
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Alan Ladd in The Blue Dahlia 
Robert Montgomery in Lady in the Lake 
George Montgomery in The Brasher Doubloon 
 
De femme fatale 
In het tijdperk van de klassieke film noir verscheen de femme 
fatale bijna onvermijdelijk in elk verhaal. Een voorbeeld ervan 
vinden we bij de bezitterige en narcistische Ellen Brent Harland 
(gespeeld door Gene Tierney) in Leave Her to Heaven (1945), die 
voor niets terugdeinst om haar man aan zich te binden. En in The 
Maltese Falcon maakt O'Shaughnessy (Mary Astor) gebruik van 
haar acteertalent om de partner van Sam Spade te vermoorden. 
Nog een voorbeeld van een femme fatale is het personage dat 
Rita Hayworth uitbeeldt in Gilda (1946), die haar erotische 
aantrekkingskracht aanwendt om haar echtgenoot en diens 
beste vriend te manipuleren. Het personage dat Barbara 
Stanwyck in Double Indemnity (1944) speelt, verleidt een 
verzekeringsagent ertoe om haar echtgenoot om het leven te 
brengen en zodoende een dubbele premie op te strijken. Van 
dezelfde auteur vanDouble Indemnity is The Postman Always 
Rings Twice. Hier zien we hoe Cora (Lana Turner) haar 
tegenspeler John Garfield zodanig manipuleert dat hij bereid is 
om haar echtgenoot te vermoorden. 
 
De goede vrouw 
De 'goede vrouw' wordt in de film noir opgevoerd als 
tegenhanger van de femme fatale, maar blijkt gewoonlijk toch 
geen echte optie te zijn voor de mannelijke (anti)held, die even 
eenzaam en verbitterd zal achterblijven, in het nauw gedreven 
door de manipulaties van de 'slechte' vrouw. De goede vrouw als 
archetype belichaamt al de goede, traditionele waarden van een 
vrouw in de Amerikaanse cultuur uit die tijd. Zij is goed 
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opgevoed, zorgzaam, gelovig, ethisch, bescheiden, ijverig, 
traditioneel en trouw, en wat ze van het leven verlangt is het 
vormen van een gelukkig gezin. Opvallend in film noir is dat zij 
ook anders, traditioneler belicht wordt: in high-key, zoals 
gebruikelijk voor andere films uit die tijd. Zij wordt gefilmd in 
open, verlichte ruimten met de camera op ooghoogte en met 
gebruikmaking van normale perspectieven. Zij woont buiten de 
'stadsjungle' in een nette woonwijk en leidt een normaal leven. 
Het gebrek aan opwinding dat de 'veilige vrouw' biedt, wordt 
gecontrasteerd met de sensuele, gepassioneerde 
aantrekkingskracht van 'de andere vrouw', die zelfstandig, actief, 
scherpzinnig en geestig is. Deze femme fatale voert de 
mannelijke noir-held weg van het onbereikbaar ideaal van een 
normaal, maar saai gezin. De held zal haar volgen, maar het is de 
weg naar zijn eigen ondergang. 
 
Het huwende type 
Soms wordt naast de twee vrouwelijke achetypen - de femme 
fatale en de goede vrouw - nog een derde type personage 
genoemd: "het huwende type" (the marrying type). Zij vormt een 
bedreiging voor de protagonist omdat ze hem via een huwelijk 
wil 'domesticeren'. Ze zet hem onder druk om een sociaal 
aanvaardbare rol te vervullen - die van broodwinner, echtgenoot 
en vader - en dat is een rol die hij beperkend en saai vindt. Een 
voorbeeld van dergelijke relatie vindt men in de film Pitfall 
(1948). 
Deze verschillende rollen kunnen overigens door een en 
hetzelfde personage vervuld worden. Zo 'verdwijnt' in Touch of 
Evil (1958) de 'goede vrouw' of wisselt tussen twee 
persoonlijkheden: de huiselijke, domesticerende vrouw en de 
femme fatale. 
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NEO NOIR 
 
Neo noir is een filmstijl waarbij de karaktertypen, 
plotelementen, setting en/of visuele stijl van de klassieke film 
noir vermengd worden met andere filmgenres, thema's en 
visuele elementen die ontbreken bij films noirs van vóór 1958. 
De term film noir wordt namelijk meer gereserveerd voor 
specifieke films uit de periode 1941 (The Maltese Falcon) tot 
1958 (Touch of Evil). De vermenging van elementen van film 
noir met die van de cyberpunk, een subgenre uit de 
sciencefiction, wordt ook wel aangeduid met de term tech noir. 
 
De term film noir, in 1946 bedacht door criticus Nino Frank, 
werd maar zelden gebruikt door filmmakers, critici en fans, en 
vond pas echt ingang enkele decennia later. Hoewel er sinds de 
vroege jaren 1960 nog slechts weinig nieuwe grote films in het 
klassieke film noir-genre uitkwamen, was er wel sprake van 
aanzienlijke invloed op andere genres. Deze films nemen 
meestal zowel thematische als visuele elementen over die doen 
denken aan film noir. Vaak werden deze neo noirs, net als de 
klassieke films noirs, uitgebracht door producenten van 
independent films, kleinere filmstudio's. 
Pogingen van filmcritici tot definiëren van film noir vonden 
plaats vanaf de jaren zeventig, en er was een tendens om 
hieronder alleen de films op te nemen uit de 'klassieke' periode': 
1941(The Maltese Falcon) tot 1958 (Touch of Evil). De laatste 
jaren wordt er echter wat flexibeler omgesprongen met de term, 
waarbij zowel vooroorlogse films worden opgenomen als films 
daterend van na deze klassieke periode. Deze latere films 
worden neo noir genoemd, en een subgenre ervan krijgt de naam 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Plot
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_noir
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_noir
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Maltese_Falcon_(1941)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Touch_of_Evil
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_noir
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_noir
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sciencefiction
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tech_noir
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gespecialiseerde_film
http://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Maltese_Falcon_(1941)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Touch_of_Evil
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neo_noir


 

743 

tech noir. Een voorbeeld van dit laatste is The Terminator, een 
film waarin technologie een vooraanstaande en bedreigende rol 
speelt. Hieronder volgt een kort overzicht van de post-noir-
producties vanaf de jaren 60 (zie verder het hoofdartikel Neo 
noir). 
 
De meest spraakmakende van de neo noirs uit die tijd was 
regisseur Roman Polanski's Chinatown uit 1974. Het speelt zich 
af in het Los Angeles van 1930, een geliefde noir-setting. 
Naarmate de stijl van de film noir evolueerde, werden de sfeer 
en de belichting donkerder, de personages corrupter, en de 
thema's en de toon fatalistischer. Zo bracht Martin Scorsese in 
1976 met Taxi Driver een radicale, bloederige neo noir met de 
stilistische kenmerken van de klassieke film noir: 
expressionistische fotografie die een moreel en psychologisch 
instabieleprotagonist in beeld brengt in een donkere en corrupte 
stad. 
Een aantal van de noirs uit de jaren 70 waren in feite remakes 
van de klassiekers, zoals bijvoorbeeld Thieves Like Us (1973) en 
Farewell, My Lovely (1975). 
Andere bekende neo noirs uit deze periode zijn: 
The Naked Kiss (1964) 
Le Samouraï (1967, Fr/It.) 
Bullitt (1968) 
Dirty Harry 'series' (1971-76) 
The French Connection (1971) 
The Long Goodbye (1973) 
Mean Streets (1973) 
Serpico (1973) 
Three Days of the Condor (1975) 
  
Jaren 1980 en 1990 
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Aan het begin van deze periode kwam Scorseses meesterwerk 
Raging Bull in de bioscoopzalen: het verhaal van de morele en 
fysieke ondergang van een bokser, op een heel film noir-achtige 
wijze in beeld gebracht. Body Heat, de film van Lawrence Kasdan 
die het daaropvolgende jaar werd uitgebracht, herinnert vooral 
door de zwoele, erotiserende sfeer aan enkele klassieke films 
noirs. Het succes van deze atypische film had tot gevolg dat 
enkele belangrijke Hollywoodstudio's inzagen dat er voor deze 
soort films een markt was. Neo noir-films werden opgenomen in 
de mainstream, en sommige ervan brachten de studio's zelfs veel 
geld op. Succesrijke neo noirs waren Black Widow (1987), 
Shattered (1991) en Final Analysis (1992), maar het was vooral 
Basic Instinct (1992) van Paul Verhoeven dat de kassa's deed 
rinkelen. Deze film toonde ook aan hoe het polychrome palet van 
neo noirs veel van de expressionistische effecten van de 
klassieke zwart-witnoirs kon reproduceren. 
Werkend met over het algemeen kleine budgetten creëerden de 
gebroeders Joel en Ethan Coen een van de meest uitgebreide, 
door klassieke noir film beïnvloede oeuvres, met films als Blood 
Simple (1984) en Fargo (1996). Een andere grote naam in dit 
genre is Quentin Tarantino, schrijver en regisseur van tegelijk 
harde en geestige neo noirs zoals Reservoir Dogs (1992) en Pulp 
Fiction (1994). 
Enkele andere bekende "neo noirs" uit deze periode zijn: 
The Postman Always Rings Twice (1981) 
Blue Velvet (1986) 
Angel Heart (1987) 
Kill Me Again (1989) 
After Dark, My Sweet (1990) 
The Grifters (1990) 
The Two Jakes (1990) 
Night and the City (1992) 
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The Last Seduction (1994) 
Devil in a Blue Dress (1995) 
After Hours (1985) 
Miller's Crossing (1990) 
Darkman (1990) 
Naked Lunch (1991) 
Glengarry Glen Ross (1992) 
The Crow (1994) 
Se7en (1995) 
The Usual Suspects (1995) 
Twelve Monkeys (1995) 
Hard Eight (1996) 
Lone Star (1996) 
Bound (1996) 
Fargo (1996) 
Face/Off (1997) 
L.A. Confidential (1997) 
The Big Lebowski (1998) 
Dark City (1998) 
Out of Sight (1998) 
 
 
De neo noir-stijl drukte in deze periode ook zijn stempel op 
televisiereeksen als Miami Vice (1984–1989) en Crime Story 
(1986–1988). 
Tech noir (ook bekend als sciencefiction noir) is een wat aparte 
loot van de film noir-familie die in deze periode opgang maakte. 
Het is een cross-over-genre met een combinatie van film noir en 
sciencefiction, zoals te zien in Alien (1979), Blade Runner (1982), 
The Terminator (1984) en The Matrix (1999). 
 
Jaren 2000 
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Following, het zwart-witdebuut uit 1998 van de Britse regisseur 
Christopher Nolan, was een openlijk eerbetoon aan de klassieke 
noir. Tijdens het eerste decennium van de nieuwe eeuw was hij 
een van de grootste Hollywood-regisseurs van de neo noir met 
het veelgeprezen Memento (2000), de remake van Insomnia 
(2002), en zijn superhelden-films, Batman Begins (2005) enThe 
Dark Knight (2008). 
Met extreem gewelddadige films zoals Sympathy for Mr 
Vengeance (2002) en Thirst (2009) is Park Chan-wook van Zuid-
Korea de meest prominente regisseur buiten de Verenigde 
Staten die regelmatig in de noir-stijl werkt. De commercieel 
succesvolste neo noir tot hiertoe van deze periode is Sin City 
(2005), geregisseerd door Robert Rodriguez, een extravagante, 
gestileerd zwart-wit geschoten film met hier en daar wat kleur. 
Andere voorbeelden van geslaagde films met neo noir-
ingrediënten die na 2000 verschenen zijn: 
The Man Who Wasn't There (2001) 
Mulholland Dr. (2001) 
Road to Perdition (2002) 
Femme Fatale (2002) 
Underworld USA (2003) 
The Machinist (2004) 
Collateral (2004) 
A History of Violence (2005) 
Kiss Kiss Bang Bang (2005) 
Brick (2005) 
The Black Dahlia (2006) 
Zodiac (2007) 
The Lookout (2007) 
No Country for Old Men (2007) 
In Bruges (2008) 
Los abrazos rotos (2009) 
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Animal Kingdom (2010) 
Black Swan (2010) 
Drive (2011) 
Looper (2012) 
 
 
Ook op televisie blijft neo noir het goed doen. Veronica Mars is 
een populaire Amerikaanse televisieserie in film noir-stijl over 
een vrouwelijke student en privédetective; de reeks ging van 
start in 2004. Andere film noir-televisiereeksen zijn onder meer 
The Singing Detective (BBC-miniserie, 1986), Gotham Girls uit 
2002, en The X-Files (vanaf 1993). 
Niettegenstaande er tegen 1960 een einde kwam aan de 
klassieke film noir-periode, blijft deze stijl van filmen dus nog 
steeds een grote invloed uitoefenen op de hedendaagse 
filmproductie. 
 

Tech noir 
Tech noir is een filmgenre waarbij elementen van de film noir 
vermengd worden met die van de cyberpunk, een subgenre van 
de sciencefiction. De term is afkomstig uit de film The 
Terminator, waarin het de naam van een nachtclub is. 
Tech noir staat in scherp contrast met de Star Trek- en Star 
Warsuniversums van de jaren 80: positieve 
sciencefictionwerelden waarin de geavanceerde technologie 
over het algemeen goedaardig was en in dienst stond van de 
mens. Hoewel de term uit de jaren 80 stamt, bestaan er ook 
oudere tech noir-films, zoals bijvoorbeeld Fritz Langs Metropolis 
uit 1927 en Jean-Luc Godards Alphaville uit 1965. 
Waar de cyberpunkliteratuur zich vaak richt op computers en 
informatietechnologie, heeft tech noir meestal een meer 
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algemene sciencefictionachtergrond. De overeenkomsten tussen 
de beide genres liggen vooral in het verhaal en de tijd waarin het 
verhaal zich afspeelt: een nabije, donkere, vrijwel altijd 
dystopische toekomst. Het verhaal handelt vaak over het conflict 
tussen de mens enerzijds en robots, bedrijfsconglomeraten of 
een kunstmatige intelligentie anderzijds. 
Een meer globale term voor tech noir is neo noir. Neo noir 
beschrijft de trend om elementen van de film noir te vermengen 
met andere filmgenres. 
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POLITIEKE THRILLER 
 
Een politieke thriller is een thriller waarin de strijd om 
politieke macht centraal staat. Er is een sterke overlapping met 
de spionage- en de paranoiathriller. 
 
Kenmerken 
Het genre combineert politieke inhoud met een spannende plot. 
Vaak gaat het verhaal over een gewone man die geconfronteerd 
wordt met een bolwerk van politieke corruptie en daar de strijd 
mee aangaat. Soms moet een geplande aanslag op een politiek 
leider voorkomen worden. Het verhaal kan gebaseerd zijn op 
ware gebeurtenissen, zoals de moord op president Kennedy of 
het Watergateschandaal. 
 
Literatuur 
De politieke thriller ontwikkelde zich tot een zelfstandig genre 
ten tijde van de Koude Oorlog. The Quiet American (1955) van 
Graham Greene gaat over de Amerikaanse inmenging in 
hetVietnam van de jaren 1950. In The Manchurian Candidate 
(1959) van Richard Condon krijgt een onschuldige man te 
maken met een communistische samenzwering. The Day of the 
Jackal(1971) van Frederick Forsyth is gebaseerd op 
waargebeurde feiten: een verijdeld plan voor een aanslag op 
Charles de Gaulle. Andere schrijvers van politieke thrillers zijn 
John le Carré,Robert Ludlum, Tom Clancy en Jeffrey Archer. 
 
Film 
Sommige films van Alfred Hitchcock bevatten al kenmerken van 
de politieke thriller. In The Man Who Knew Too Much moet een 
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politieke aanslag voorkomen worden. In Notorious is er een 
samenzwering van nazi's in de Verenigde Staten. 
In de jaren 1960 werd de politieke thriller een populair genre. In 
1962 werd The Manchurian Candidate verfilmd. Andere 
voorbeelden zijn Z, Three Days of the Condor, All the President's 
Men, JFK en City Hall. 
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SPIONAGEROMAN 
 
De spionageroman of spionagethriller is een literair genre dat 
ontstond aan het begin van de 20e eeuw, nagenoeg gelijktijdig 
met het ontstaan van de eerste moderneinlichtingendiensten. 
De eerste Britse spionageroman was The Riddle in the Sands 
(1903) van Robert Erskine Childers. Daarna volgden The Secret 
Agent (1907) van Joseph Conrad, The Thirty-Nine Steps(1915) 
van John Buchan en Ashenden (1928) van W. Somerset 
Maugham. 
Na de Tweede Wereldoorlog verschenen steeds meer 
spionageromans, zoals Our Man in Havana (1958) van Graham 
Greene. In 1953 verscheen Casino Royale van Ian Fleming, de 
eerste roman over de beroemdste fictieve geheim agent, James 
Bond. John le Carré, die in 1963 doorbrak met The Spy Who 
Came In from the Cold, schreef tientallen spionageromans. 
Amerikaanse schrijvers zijn Robert Ludlum, Tom Clancy en 
Robert Littell. Een bekende Franse schrijver is Gérard de Villiers. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Literair_genre
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsdienst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Erskine_Childers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Buchan
http://nl.wikipedia.org/wiki/W._Somerset_Maugham
http://nl.wikipedia.org/wiki/W._Somerset_Maugham
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Our_Man_in_Havana
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graham_Greene_(schrijver)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graham_Greene_(schrijver)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Casino_Royale_(roman)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming
http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Bond
http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Bond
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_le_Carr%C3%A9
http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Ludlum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tom_Clancy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Littell
http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_de_Villiers


 

752 

PSYCHOLOGISCHE THRILLER 
 
Een psychologische thriller is een filmgenre waarin vooral het 
psychologische aspect in een thriller belicht wordt. Waar een 
thriller in het algemeen een film is met een spannend plot, wordt 
bij een psychologische thriller een karakterschets van de 
hoofdpersoon en bijrollen neergezet en gedurende de film 
gevolgd. 
De psychologische thriller heeft raakvlakken met filmgenres als 
mystery, thriller, science-fiction en horror. 
 
Voorbeelden 
 
Films 
21 Grams - Abre los ojos - American Psycho - Black Swan - 
Disturbia - Donnie Darko - eXistenZ - Fight Club - Hannibal - 
Identity - The Jacket - Jacob's Ladder - Lost Highway - The 
Machinist - Marnie - Memento - Mulholland Dr. - November - 
Obsession - Oldboy - Pi - Psycho - Rebecca - Red Dragon - Secret 
Window - Session 9 - The Sixth Sense - Shattered - Silent Hill - 
The Shining - Signs - The silence of the lambs - Spellbound - 
Spider - Stay - Swimming Pool - The Game - The Tenant - Vanilla 
Sky - Vertigo - Wicker Park 
 
Schrijvers en regisseurs 
Brad Anderson houdt zich voornamelijk bezig met 
psychologische horror. Hij is de regisseur van The Machinist en 
Session 9. 
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Dario Argento is een Italiaanse regisseur van veelal 
psychologische mysteries waarbij het verleden van zijn 
personages hun acties in het heden bepaalt. 
David Cronenberg is een Canadese regisseur van onder meer 
The Brood, Scanners, Videodrome, The Dead Zone, Dead 
Ringers en Spider. 
Brian De Palma gebruikt de erotiek in zijn thrillers. Hij 
regisseerde onder meer Sisters, Obsession, Dressed to Kill, 
Body Double en Raising Cain. 
David Fincher is onder meer de regisseur van Se7en, Fight Club 
en The Game. 
Alfred Hitchcock is de "master of suspense" en gebruikt vaak 
Freudiaanse concepten in zijn thrillers, zoals in Rebecca, 
Spellbound, Vertigo, Psycho en Marnie. 
Satoshi Kon is een Japanse regisseur van anime die ook als 
psychologische thrillers gekenmerkt kunnen worden. 
David Lynch is een surrealistische regisseur. Hij is onder meer 
bekend van de televisieserie Twin Peaks en de films Lost 
Highway en Mulholland Drive. Hij gebruikt vaak de techniek 
dat zijn hoofdrolspelers ook vooraf niet de plot van het verhaal 
kennen. 
Christopher Nolan is een Brits regisseur en probeert in films als 
Memento en Following voornamelijk aan te geven hoe het 
menselijk brein kan werken. 
Roman Polanski is een Pools regisseur wiens thrillers zich 
richten op de vervreemd en het geïsoleerd raken van zijn 
karakters. 
M. Night Shyamalan is een Indiaanse regisseur die bekend werd 
door The Sixth Sense en later ook The Village en Signs 
regisseerde. Zijn films hebben meestal een onverwacht einde. 
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PARANOIATHRILLER 
 
Een paranoiathriller (of samenzweringsthriller) is een subgenre 
van de thriller. Een vaak wederkerend thema in dit genre is de 
protagonist die een samenzwering ontdekt en de waarheid 
probeert aan het licht te brengen. Om de samenzwering en 
leugens te ontmaskeren zet de protagonist - meestal een 
amauteur-detective of journalist - vaak zijn leven op het spel. De 
samenzwering wordt dikwijls op kleine schaal en per toeval 
ontdekt. 
In de Verenigde Staten kende dit subgenre in de filmwereld een 
enorm succes in de jaren 1960-'70. Aan de basis lagen vaak waar 
gebeurde schandalen en samenzweringen. De Vietnamoorlog, de 
moord op president John F. Kennedy en het Watergate-schandaal 
dienden regelmatig als inspiratiebron. De angst die in het land 
heerste - omwille van de verscheidene moordaanslagen en 
politieke complotten - was de perfecte voedingsbodem voor de 
paranoiathrillers. 
 
Lijst met belangrijke paranoiathrillers (film) 
• Invasion of the Body Snatchers (1956) 
• The Manchurian Candidate (1962) 
• Seven Days in May (1964) 
• Z (1969) 
• Klute (1971) 
• Serpico (1973) 
• Chinatown (1974) 
• The Conversation (1974) 
• The Parallax View (1974) 
• The Stepford Wives (1975) 
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• Three Days of the Condor (1975) 
• All the President's Men (1976) 
• Marathon Man (1976) 
• Capricorn One (1978) 
• Invasion of the Body Snatchers (1978) 
• Blow Out (1981) 
• Missing (1982) 
• 1984 (1984) 
• No Way Out (1987) 
• The Package (1989) 
• JFK (1991) 
• Enemy of the State (1998) 
• Syriana (2005) 
• The Da Vinci Code (2006) 
• Michael Clayton (2007) 
• State of Play (2009) 
• The Ghost Writer (2010) 
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TECHNO-THRILLER 
 
Een techno-thriller is een hybride literair genre en bestaat over 
het algemeen uit een combinatie van een (spionage)thriller, een 
oorlogsroman en politieke verhaallijnen, met inbegrip van een 
onevenredige hoeveelheid (in vergelijking tot andere literaire 
genres) technische details inzake de inhoud. 
Enkel sciencefiction neigt naar een vergelijkbare hoeveelheid 
aan technische details ter ondersteuning van het verhaal. De 
gedetailleerde beschrijving van de werking van technologie en 
mechanica van diverse disciplines (onder meer spionage, 
vechtkunsten, politiek) worden grondig onderzocht en de plot 
zet vaak de details van dat onderzoek. 
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EROTISCHE THRILLER 
 
Een erotische thriller is een thriller waarin erotiek met een 
spannend verhaal gecombineerd wordt. Het begon in de jaren 
1980 met neonoirfilms als Body Heat. Het genre was vooral 
populair in de jaren 1990 met films als Basic Instinct. 
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OORLOG 
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OORLOGSROMAN 
 
Een oorlogsroman is een roman waarin de oorlogsjaren of de 
effecten van die jaren op de naoorlogse generaties worden 
beschreven. 
Oorlogen laten diepe sporen achter, ook in de literatuur. Deze 
worden in een oorlogsroman verwerkt. Onderwerpen in deze 
verhalen zijn bijvoorbeeld: het verzet, vervolging en 
onderduikingen natuurlijk de oorlogstijd zelf. In oorlogen 
gebeuren ook veel dingen die bij de meesten niet bekend zijn. 
Veel details worden pas lang nadat een oorlog is beëindigd 
gevonden. De schrijver van een oorlogsroman heeft niet per se 
de oorlog daadwerkelijk meegemaakt. Soms heeft hij andere 
bronnen waaruit hij een verhaal opmaakt, of hij heeft een grote 
verbeeldingskracht. 
Sinds de 19e eeuw is de oorlogsroman een duidelijk afgebakend 
genre. Twee bekende 19e-eeuwse romans over de 
Napoleontische oorlogen zijn De kartuize van Parma van 
Stendhal enOorlog en vrede van Leo Tolstoj. The Red Badge of 
Courage van Stephen Crane gaat over de Amerikaanse 
Burgeroorlog. 
Europese oorlogsromans uit de 20e eeuw hebben met name de 
Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog als onderwerp. 
Bekende Nederlandstalige romans met de Tweede Wereldoorlog 
als onderwerp zijn De donkere kamer van Damokles van Willem 
Frederik Hermans, Het verdriet van België van Hugo Claus en Het 
stenen bruidsbed en De aanslag van Harry Mulisch. Bekende 
romans over de Vietnamoorlog zijn The Quiet American van 
Graham Greene en The Things They Carried van Tim O’Brien. 
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INVASIELITERATUUR 
 
Invasieliteratuur (of de invasieroman) is een literair genre dat 
vooral veel voorkwam in verhalen geschreven tussen 1871 en de 
Eerste Wereldoorlog. Het genre dook voor het eerst op in het 
Verenigd Koninkrijk in het verhaal The Battle of Dorking, een 
fictief verslag van een invasie in Engeland door Duitsland. Dit 
verhaal was zo populair, dat er al snel veel soortgelijke verhalen 
volgden. 
Alle verhalen uit de invasieliteratuur gaan over hoe een land 
(vaak het land waar het boek wordt gepubliceerd) wordt 
aangevallen door een vijand die groter en sterker is. Het genre 
speelde vooral in op de toenemende spanningen tussen vooral 
Europese landen in de dagen voor de Eerste Wereldoorlog. In 
totaal zijn er meer dan 400 boeken over dit genre verschenen. 
Veel van deze boeken zijn vandaag de dag niet meer in omloop. 
 
Achtergrond 
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Het verhaal The Battle of Dorking (1871) werd geschreven door 
George Tomkyns Chesney en verscheen voor het eerst in 
Blackwood's Magazine. In dit korte verhaal beschrijft Chesney 
een invasie van Engeland door een vijandig land (dat niet bij 
naam wordt genoemd, maar overduidelijk is Duitsland bedoeld). 
Chesney was net als veel andere Britten geschrokken van de 
succesvolle invasie van Frankrijk door de Pruisen tijdens de 
Frans-Duitse Oorlog. Chesney schreef aanvankelijk brieven en 
artikelen om lezers bewust te maken dat de Pruisen mogelijk een 
gevaar vormden en dat het Engelse leger dus verbeterd moest 
worden. Toen het effect daarvan uitbleef, schreef hij zijn verhaal. 
Hij was kapitein van de Engelse genie en is later opgeklommen 
tot generaal. 
Al snel volgden andere auteurs Chesney’s voorbeeld. Tussen 
1871 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog schreven 
honderden schrijvers invasieliteratuur. Deze boeken werden 
vaak bestsellers in Duitsland, Frankrijk, Engeland en de 
Verenigde Staten. Ze handelden niet altijd om een menselijke 
tegenstander. In een van de bekendste voorbeelden, The War of 
the Worlds (1898), komt het vijandige leger vanuit de ruimte. 
William Le Queux was een van de meest prominente auteurs van 
het genre. Hij schreef een tot twaalf romans per jaar tot aan zijn 
dood in 1927. Zijn werk verscheen veel in kranten, zoals de Daily 
Mail. Zijn populairste werk was The Invasion of 1910 (1906), 
dat in 27 talen is vertaald. Dit boek kent verschillende 
eindversies, afhankelijk van de taal waarin het is uitgegeven (zo 
winnen de Duitsers in de Duitstalige versie, maar verliezen ze in 
de Engelstalige versie). 
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De invasieliteratuur had ook een grote impact in Japan, dat rond 
deze tijd een snelle modernisatie onderging. Shunro  Oshikawa, 
een pionier op het gebied van Japanse sciencefiction- en 
avonturenverhalen, publiceerde een van de bekendste Japanse 
verhalen uit de invasieliteratuur: Kaitō Bōken Kidan: Kaitei 
Gunkan ("Undersea Battleship"). Deze roman speelde in op de 
imperialistische ambities van het Japan van destijds, en wordt 
door sommigen gezien als voorspeller van de Russisch-Japanse 
Oorlog. 
De eerste vormen van invasieliteratuur in het koloniale 
Hongkong doken op in 1897, beginnend met het verhaal The 
Back Door. Dat speelde vooral in op het gebrek aan steun van de 
Britse overheid voor Hongkong, dat toen nog een Britse kolonie 
was. 
Een van de eerste Invasieliteratuurverhalen in de Verenigde 
Staten was “The stricken nation” door Hugh Grattan Donnely, 
gepubliceerd in 1890. Daarin valt Engeland de Verenigde Staten 
aan. 
 
Politieke impact 
Veel van de verhalen hadden dermate veel impact op lezers, dat 
er al snel complottheoriee n ontstonden over buitenlandse 
spionagenetwerken. In 1909 nam de druk op de politiek om actie 
te ondernemen steeds verder toe. Dit was mede de reden dat de 
Secret Intelligence Service, de voorloper van MI5 en MI6, werd 
opgericht. 
De invasieliteratuur kreeg ook veel kritiek van de overheid. Zo 
meende men dat deze verhalen juist bijdroegen aan de 
gespannen toestand tussen de landen.. 
 
Na de Eerste Wereldoorlog 
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Na de Eerste Wereldoorlog nam de interesse in het genre af, 
maar het verdween niet geheel. Ook vandaag de dag worden nog 
verhalen gepubliceerd die tot de invasieliteratuur kunnen 
worden gerekend. Tijdens de Koude Oorlog heerste in Amerika 
grote paniek voor een mogelijke invasie door communisten, iets 
waar schrijvers handig gebruik van maakten. Een bekend 
voorbeeld hiervan is Jerry Sohls Point Ultimate (1955). Een 
ander voorbeeld van naoorlogse invasieliteratuur is de jeugd 
trilogie The Tripods van Samuel Youd onder zijn pseudoniem 
John Christopher, in het Nederlands vertaald onder de titels: De 
witte bergen (1967), De stad van goud en lood (1967) en De 
vuurpoel (1968). 
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AVONTUUR 
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WILDWESTROMAN 
 
Een wildwestroman (ook wel western genoemd) is een literair 
genre waarbij het verhaal zich afspeelt in het Wilde Westen van 
de Verenigde Staten in de jaren 1860 tot 1900. 
Het genre vond zijn oorsprong in de Amerikaanse dime novels 
en grijpt terug op de Europese avonturenroman. 
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LITERAIR 
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SLEUTELROMAN 
 
Een sleutelroman is een roman waarin men werkelijk bestaande 
personen laat optreden onder gefingeerde namen. Als men de 
'sleutel' heeft (dat wil zeggen, als men ziet met wie in het echt 
iemand uit het boek overeenstemt) zal men een dergelijk werk 
ook met andere ogen lezen. 
 
Voorbeelden 
In Onder professoren van Willem Frederik Hermans staat 
bijvoorbeeld de persoon van 'Tabe Pap' voor de econoom Jan 
Pen, de persoon van 'Ajold Ongering' voor de polemoloog B.V.A. 
Röling en de persoon van 'Andreas Ballingh' voor de historicus 
Lou de Jong. 
 
De romancyclus Het Bureau van J.J. Voskuil en de romans van 
Connie Palmen en Ronald Giphart zijn voorbeelden van 
sleutelromans. 
 
Een beruchte sleutelroman in de Nederlandse 
literatuurgeschiedenis is Vincent Haman van Willem Paap. Dit 
boek is speciaal geschreven als een aanval op de Tachtigers, met 
wie Paap in een persoonlijk conflict was geraakt. De 
hoofdpersoon Vincent Haman staat symbool voor Lodewijk van 
Deyssel, Vincents vriend Piet Moree voor Willem Kloos. 
 
Louis Paul Boon heeft meerdere sleutelromans geschreven, 
waaronder De Paradijsvogel. 
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Verschillende boeken van Hugo Claus kunnen ook als 
sleutelroman beschouwd worden: De Verwondering, Het verdriet 
van België en Het jaar van de kreeft. 
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PSYCHOLOGISCHE ROMAN 
 
Een psychologische roman, ook wel psychologisch realisme 
genoemd, is een literair genre waarin meer dan normaal de 
nadruk wordt gelegd op het innerlijk van de karakters, 
motieven, omstandigheden en innerlijke handelingen en 
gedachten die ontstaan. 
 
De roman vertelt niet alleen de verschillende gebeurtenissen, 
maar gaat dieper in op het waarom en waarvoor deze 
gebeurtenissen tot stand komen. In de manier van schrijven zijn 
de personages, karaktervorming en de gedachtegang van de 
personage belangrijker dan bij een normale roman. Een 
psychologische roman kan ook een "roman van het innerlijk" 
worden genoemd. 
Het literaire genre onderscheidt zich van het realisme door een 
andersoortig taalgebruik, waarbij het innerlijk, de psyche, zo 
realistisch mogelijk wordt gepresenteerd. De karakterschetsen 
en de drijfveren van de personages vormen het onderwerp, de 
actie die daaruit volgt, is van ondergeschikt belang. 
Aan de basis van de stroming stond de Russische toneelschrijver 
Anton Tsjechov. De eerste realisten in de Nederlandse 
letterkunde verschenen midden 19e eeuw, zoals Nicolaas Beets 
en Conrad Busken Huet. De stroming presenteerde zich in 
Nederland met sierlijker taalgebruik dan wat men bij de Vlaamse 
schrijvers aantrof. Het hoogtepunt van de stroming lag rond 
1900. Vrij snel ontwikkelde het Nederlandse realisme zich 
echter tot hetnaturalisme. 
Belangrijke latere vertegenwoordigers waren Ina Boudier-
Bakker en Louis Couperus, wiens Eline Vere en vooral Psyche 
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vaak als typische voorbeelden worden genoemd. In de tweede 
helft van de 20e eeuw werd de stroming nieuw leven ingeblazen 
door de boeken van Hubert Lampo. 
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BEWUSTZIJNSROMAN 
 
De bewustzijnsroman is een type roman waarin het vertelde 
verhaal geheel samenvalt met het moment waarop de roman zelf 
wordt gelezen. Het verhaal is verteld in de ik-vorm, waarbij 
onder meer de innerlijke monoloog centraal staat. De gevoelens 
en ervaringen van de hoofdpersoon vallen hierdoor 
noodzakelijkerwijs samen met die van de lezer. De schrijver 
probeert met deze vertelvorm in de eerste plaats de lezer 
bewust te maken van de dingen die voor de hoofdpersoon van 
het verhaal belangrijk zijn of zijn geweest. 
De bewustzijnsroman manifesteerde zich als apart genre in de 
loop van de 20e eeuw. 
Een voorbeeld van een bewustzijnsroman is Het boek Alfa van 
Ivo Michiels. 
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BILDUNGSROMAN 
 
Een bildungsroman (Duits; vertaald in het Nederlands: 
"vormingsroman") is een psychologische roman die verhaalt 
over de emotionele, morele en intellectuele groei van het 
(meestal jonge) hoofdpersonage. Het hoofdpersonage wordt 
vaak gevormd door de mensen die hij ontmoet en waar hij mee 
omgaat. Zijn levensverhaal wordt gekenmerkt door de zoektocht 
naar zingeving en harmonie. Heel vaak staat het conflict tussen 
de protagonist en de maatschappij centraal, waarbij de 
protagonist de hem omringende normen en waarden stukje bij 
beetje leert accepteren, waardoor hij uiteindelijk toch in de 
maatschappij wordt opgenomen. In sommige verhalen is de 
protagonist pas na het bereiken van een zekere rijpheid in staat 
zich om anderen te bekommeren en te helpen. 
De Bildungsroman is als genre ontstaan uit de folkloreverhalen 
waarin bijvoorbeeld een weinig intelligent persoon de wereld 
introk om zijn elders zijn geluk te beproeven, vaak nadat hij 
eerst een verlies heeft geleden dat hem emotioneel sterk heeft 
geraakt. Als genre staat de bildungsroman zeer dicht bij de 
entwicklungsroman, de erziehungsroman en de künstlerroman. 
De term Bildungsroman werd in 1820 bedacht door Johann Carl 
Simon Morgenstern. 
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ENTWICKLUNGSROMAN 
 
De entwicklungsroman (Nederlands: "ontwikkelingsroman") is 
een bepaalde type roman waarin het (hoofdzakelijk) geestelijke 
rijpingsproces van de hoofdfiguur in combinatie met een 
grondige analyse van zowel de figuur zelf als zijn omgeving 
centraal staat. De hoofdfiguur verwerkt door middel van 
contemplatie zijn eigen ervaringen en belevenissen en verwerft 
zo zijn eigen persoonlijkheid. 
Het ontwikkelingsproces van de hoofdfiguur wordt in een 
ontwikkelingsroman door overwegend negatieve ervaringen 
beïnvloed. Dankzij deze negatieve ervaringen realiseert de 
hoofdfiguur zich gaandeweg dat hij grote fouten heeft gemaakt, 
onredelijke eisen heeft gesteld en bezig is met het nastreven van 
onhaalbare doelen. 
Als literair genre is de ontwikkelingsroman zeer nauw verwant 
aan de bildungsroman en de erziehungsroman. Het belangrijkste 
verschil is dat in een ontwikkelingsroman de hoofdpersoon aan 
het einde niet zozeer een andere weg inslaat om meer in 
overeenstemming te komen met zijn omgeving, maar zich eerder 
neutraal opstelt of zelfs zijn positie als verliezer aanvaardt. 
De ontwikkelingroman ontstond als duidelijk afgebakend genre 
tijdens de periode van de barok. 
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ERZIEHUNGSROMAN 
 
De Erziehungsroman (Duits; vertaald in het Nederlands: 
"opvoedingsroman") is een bepaald type roman waarin het 
opvoedingsproces (Erziehung) centraal staat. Als genre is de 
opvoedingsroman zeer nauw verwant aan de Bildungsroman en 
de Entwicklungsroman, het wordt ook wel als een nevenvorm 
hiervan gezien. Aan de hand van voorbeelden wordt in een 
opvoedingsroman de opvoeding van meestal één persoon 
beschreven, met de pedagogische invloeden die deze persoon 
ondergaat. 
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KÜNSTLERROMAN 
 
De künstlerroman (Duits, vertaald in het Nederlands: 
"kunstenaarsroman") is een roman met als hoofdthema het 
rijpingsproces van een (in het algemeen zeer hoog 
ontwikkelde)kunstenaar. Centraal staan het werk en leven van 
de kunstenaar en zijn sociale milieu, waar hij zich vaak tegen 
afzet. De protagonist kan zowel een echt bestaande als een 
fictieve figuur zijn. 
Het begrip 'künstlerroman' wordt vaak niet vertaald. Het 
ontstond tijdens de vroege romantiek, en is sindsdien binnen de 
literatuurwetenschap in gebruik gebleven. 
Als literair genre is de künstlerroman het nauwst verwant aan 
de bildungsroman, de entwicklungsroman en de 
erziehungsroman. 
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NON-FICTIE EN SATIRE 
 



 

777 

BIOGRAFIE 
 
Een biografie (Grieks: βιος leven) is een op schrift gestelde (en 
doorgaans gepubliceerde) levensbeschrijving van een persoon. 
De term wordt meestal gebruikt voor non-fictie, dat wil zeggen 
werken waarin iemand het werkelijke leven van een werkelijk 
bestaand, veelal beroemd, persoon probeert te beschrijven. 
Een biografie is wel verhalend en probeert op die manier een 
beter inzicht te geven in de persoonlijkheid en karakter van de 
beschreven persoon dan een droge opsomming van feiten zou 
doen. Een biografie van een heilige heet een hagiografie. Deze 
term wordt ook gebruikt als de schrijver zijn onderwerp 
onkritisch behandelt. Als de schrijver van een biografie ook het 
onderwerp van de biografie is, heet dit een autobiografie. 
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AUTOBIOGRAFIE 
 
Een autobiografie (Grieks: αυ το ς zelf, βι ος leven, γρα φειν 
schrijven) is de beschrijving die iemand geeft van zijn eigen 
levensloop. De meeste schrijvers beginnen pas op gevorderde 
leeftijd aan hun autobiografie, die dan ook terugblikt op hun hele 
leven. 
De autobiografie wordt daardoor onderscheiden van het 
dagboek dat direct op de gebeurtenissen reageert. Wanneer 
autobiografische teksten slechts bestaan uit een reeks losse 
aantekeningen, of slechts een bepaalde periode uit het leven van 
de schrijver beslaan wordt veelal gesproken over memoires of 
herinneringen.  
De schrijver van een autobiografie kan gebruikmaken van een 
ghostwriter die het boek een betere vorm geeft. Soms wordt 
deze expliciet vermeld en heeft de autobiografie de ondertitel 
zoals verteld aan. Er blijft echter altijd een duidelijk 
onderscheid bestaan met de biografie, die door een ander 
geschreven wordt en in de derde persoon is gesteld. Het 
aantrekkelijke van de autobiografie is de persoonlijke toets die 
de schrijver aan de gebeurtenissen geeft. Daar staat tegenover 
dat niet iedereen die een interessant leven heeft geleid ook goed 
kan schrijven en dat schrijvers maar al te vaak een sterk 
vertekend beeld van de gebeurtenissen in het verleden geven.  
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Tot de voorlopers van de autobiografie behoort met name de 
Confessiones (Belijdenissen) van Aurelius Augustinus. Ook in de 
Middeleeuwen schreven auteurs autobiografische werken, zoals 
de Historia calamitatum (Geschiedenis van mijn rampspoed) 
van Petrus Abaelardus en het Book van de Engelse mystica 
Margery Kempe, dat wordt beschouwd als de eerste 
autobiografie in de Engelse taal. Een bekend voorbeeld uit de 
17e eeuw is de berijmde autobiografie van Jacob Cats. 
Sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw spreekt men in dit kader 
van egodocumenten. 
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EGODOCUMENTEN 
 
Men schat dat in Nederland circa een miljoen mensen op 
enigerlei wijze over het eigen leven schrijft, maar dit soort 
schattingen moet kritisch worden bekeken, omdat er geen enkel 
hard cijfer over bekend is en het overgrote deel niet 
gepubliceerd is. Een dergelijke beschrijving wordt een 
egodocument genoemd. Dit woord werd rond 1955 bedacht 
door de Nederlandse historicus Jacques Presser, die er teksten 
mee definieerde waarin de schrijver in de 'ik'-vorm door de hele 
tekst aanwezig is als schrijvend en beschreven onderwerp. Tot 
egodocumenten worden onder andere autobiografiee n, alba 
amicorum, dagboeken, brieven, films, fotoalbums, memoires, 
reisverslagen, e-mails, video-opnames en weblogs gerekend. In 
dergelijke teksten kan de auteur een inkijk geven in zijn eigen 
karakter, leefwijze en leefomstandigheden en die van andere 
personen rondom hem. Ze kunnen daarmee van groot belang 
zijn voor de studie van de sociale geschiedenis, al moet door 
onderzoekers wel rekening worden gehouden met het erin 
verwerkte zelfbeeld en stilering. 
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AUTOBIOGRAFISCHE FICTIE 
Veel schrijvers verwerken in fictie ervaringen uit hun eigen 
leven. Wanneer dat evident is spreken we van 'autobiografisch 
proza' of 'autobiografisch getoonzet proza', maar 
terughoudendheid bij dat soort etiketten is geboden, omdat een 
schrijver in fictie toch altijd autobiografische elementen 
herarrangeert tot een verhalend geheel, dat sterk kan afwijken 
van de werkelijkheid. 
Als (deels) autobiografische fictie zijn te beschouwen: 
• Theo Thijssen ("In de ochtend van het leven", 1941) 
• Jan Wolkers ("Terug naar Oegstgeest", 1965) 
• Willem Frederik Hermans (met name "Onder 

professoren", 1975) 
• Gerard Reve (met name "Oud en eenzaam", 1978 en 

"Moeder en zoon", 1980) 
• J.J. Voskuil ("Bij nader inzien" (1963)) 
 
Autobiografische strips 
Sinds de opkomst van het literaire beeldverhaal, worden er ook 
veel autobiografische strips gemaakt. Enkele voorbeelden in het 
Nederlands zijn: 
• Maaike Hartjes - "Hartjes Dagboek" 
• Barbara Stok - "Barbaraal" 
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MEMOIRES 
 
Memoires of gedenkschriften (Frans: mémoires, van mémoire, 
geheugen) is de benaming voor een geschrift waarin iemand 
herinneringen vermeldt over gebeurtenissen die hij of zij zelf 
heeft meegemaakt. 
Memoires zijn sterk verwant aan de autobiografie, maar 
verschillen daar meestal van doordat ze minder gaan over de 
levensloop van de schrijver, maar eerder over de feiten waarover 
hij getuigt, vaak geplaatst in een historische context. Veel 
memoires bevatten zo goed als geen details over het prive -leven 
van de auteur, maar beperken zich tot zijn loopbaan of een deel 
daarvan (bijvoorbeeld een politieke carrie re). Sommige 
memoires hebben enkel betrekking op een vrij korte, maar 
belangrijke periode uit iemands leven (zoals een oorlog). 
Memoires zijn ook niet noodzakelijk verhalend maar hebben 
soms ook de vorm van een reeks losse aantekeningen. Ze moeten 
verder worden onderscheiden van het dagboek, dat direct op de 
beleefde gebeurtenissen reageert, terwijl memoires meestal een 
hele tijd na die gebeurtenissen worden geschreven, vaak na het 
raadplegen van eigen bewaarde papieren. 
De literaire waarde van memoires verschilt sterk. De meeste 
auteurs van memoires (of memorialisten) hebben in de eerste 
plaats de bedoeling om vermeldenswaardige feiten uit hun leven 
voor het nageslacht te bewaren en/of hun eigen visie op die 
feiten te geven. Daardoor vormen memoires vaak belangrijke 
bronnen van de geschiedschrijving. Hoewel ze door hun 
subjectieve aard meestal zelf niet tot de wetenschappelijke 
historiografie kunnen worden gerekend, vormen ze vaak zeer 
belangrijke getuigenissen.  
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Soms is hun inhoud zo delicaat, dat ze pas (lang) na de dood van 
de auteur mogen worden vrijgegeven. Veel onuitgegeven 
memoires worden dan ook bewaard in archieven en 
documentatiecentra. Memoires van bekende politici en vedetten 
kennen natuurlijk soms hoge oplagen. 
Als literair genre hebben memoires een aantal meesterwerken 
geproduceerd. Zo waren er de zeer uitvoerige memoires van de 
hertog van Saint-Simon over het hof van Lodewijk XIV. Verder 
ook de werken van onder meer Ernst Ju nger en Louis-Ferdinand 
Ce line over de Eerste Wereldoorlog en die van Primo Levi en Elie 
Wiesel over de Duitse concentratiekampen in de Tweede 
Wereldoorlog. 
Tot de grote historische figuren die literair hoogstaande 
memoires schreven behoren Gaius Julius Caesar over de oorlog 
die hij in Gallie  voerde, en Winston Churchill en Charles de 
Gaulle over de Tweede Wereldoorlog. 
 
Apocriefe en fictieve memoires 
Naast "echte" memoires - die eventueel wel met hulp van een 
ghostwriter tot stand kwamen - zijn er ook werken in de vorm 
van memoires van een bekend, ree el persoon, maar buiten diens 
medeweten geschreven, en vaak ook na diens dood. Tot de 
bekendste auteurs van zulke apocriefe memoires (of pseudo-
memoires), die vaak een mengsel van realiteit en fictie zijn, 
behoort de Fransman Gatien de Courtilz de Sandras (1644-
1712), vooral door zijn "memoires" van d'Artagnan. Een recenter 
voorbeeld is het literair meesterwerk Mémoires d'Hadrien van 
Marguerite Yourcenar (over keizer Hadrianus). 
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Deze apocriefe memoires kunnen nog worden onderscheiden 
van fictiewerken die de vorm aanemen van memoires van een 
verzonnen personage. Enkele bekende fictieve memoires zijn 
Robinson Crusoë van Daniel Defoe, Fanny Hill, or Memoirs of a 
Woman of Pleasure van John Cleland, Mémoires de deux jeunes 
mariées van Honore  de Balzac en Aantekeningen uit het 
dodenhuis van Fjodor Dostojevski 
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DOCUDRAMA 
 
Een docudrama is een genre van film, televisieprogramma of 
toneelstuk waarbij in een documentaire historische 
gebeurtenissen worden nagespeeld (gedramatiseerd). 
 
Eigenschappen 
Docudrama's kenmerken zich door: 
   

nadruk op de bekende feiten van de gebeurtenis 
 
gebruik van verteltechnieken om de feiten aan te kleden 
zodat een verhaal ontstaat 
 
er mag met enige literaire vrijheid met minder belangrijke 
feiten omgesprongen worden om het drama aan te zetten. 

    
Een goed docudrama maakt hier geen misbruik van en vermijdt 
opdringerig commentaar. De opvattingen van de maker mogen 
niet aan de kijker opgelegd worden. Historische fictie 
onderscheidt zich van docudrama, dat daar historische feiten 
alleen maar als achtergrond dienen voor een overigens 
verzonnen verhaal. 
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DOCUMENTAIRE 
 
Een documentaire is een non-fictiefilm, waarbij de maker een 
beeld tracht te geven van een aspect uit de realiteit, zoals uit de 
politiek,wetenschap, maatschappij, geschiedenis of van de 
persoonlijke belevingswereld van de documentairemaker. De 
documentaire onderscheidt zich van een registratie omdat er is 
nagedacht over de verhaallijn (het narratieve) en het 
beeldverhaal. Reportages worden vaak ten onrechte 
documentaires genoemd, maar een documentaire onderscheidt 
zich doordat er research is gedaan naar het onderwerp, het 
onderwerp in een groter geheel wordt geplaatst en door de 
lengte. Een documentaire begint vanaf 15 minuten, terwijl een 
reportage vaak niet langer is dan 10 minuten. 
Documentaires zijn vaak informatief van aard. Soms pogen 
documentaires een objectief beeld te geven van een onderwerp. 
Er is veel discussie over wat objectief is, want de 
documentairemaker kiest zijn beelden uit de werkelijkheid, wat 
op zich al een subjectieve handeling is. Bij een creatieve 
auteursdocumentaire wordt juist de nadruk gelegd op de 
subjectieve visie van de filmmaker. 
De documentaire tracht als één van de manieren van het 
vertellen van verhalen de toeschouwer met zijn beeldverhaal de 
werkelijkheid te laten zien van buiten de wereld van de film. De 
organisatie “World Union of Documentary“ gaf in 1948 deze 
definitie aan documentaire: 
“Met documentairefilm wordt bedoeld alle methoden van opname 
op celluloid van enig aspect van de realiteit door ofwel feitelijke 
filmopname ofwel door een integere en gerechtvaardigde 
reconstructie, om daarmee een beroep te doen op zowel verstand 
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als gevoel, met als doel het stimuleren van het verlangen naar en 
het vergroten van menselijke kennis en begrip, en het eerlijk tonen 
van problemen en oplossingen daarvan op het terrein van 
economie, cultuur en menselijke relaties.” 
Behalve het gebruik van celluloid voor filmopnamen is deze 
definitie nog steeds van kracht. De soorten, vormen en genres 
van documentaires en de daarachterliggende bedoelingen lopen 
uiteen. Maar het voornaamste raakvlak dat verschillende 
soorten documentaires hebben is de weergave van de 
werkelijkheid. Deze werkelijkheid is een 'subjectieve 
constructie' die tot stand wordt gebracht door de schrijver, de 
regisseur, de filmploeg en de editor. 
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MOCKUMENTARY 
 
Een mockumentary is een film- en televisiegenre waarin een 
bepaald onderwerp (fictief of echt bestaand) wordt besproken 
zoals in eendocumentaire, maar waarin weinig op feiten berust. 
Vaak is er sprake van parodie of satire. De naam mockumentary 
is een portmanteau van de Engelse woorden to mock (ergens de 
spot mee drijven) en documentary (documentaire). 
 
Spot en parodie 
De meest voorkomende soort is die waarin de spot wordt 
gedreven met een bestaand onderwerp en zaken getoond 
worden die op geen enkel feit berusten. Deze vorm van een 
mockumentary is vaak bedoeld als parodie op de serieuze 
documentaires omtrent het onderwerp. Een recent voorbeeld 
hiervan is de film Farce of the Penguins, die twee jaar na March of 
the Penguins uitkwam. Andere beroemde voorbeelden in dit 
genre zijn Woody Allens Take the Money and Run en Zelig, de 
Belgische film C'est arrivé près de chez vous, de Franse 
filmOpération lune, en de tv-serie The Office. Verwante 
producten zijn A Hard Day's Night over The Beatles, en Borat: 
Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of 
Kazakhstan. Eén van de bekendste Nederlandse voorbeelden is 
de tragikomische serie 30 minuten van Arjan Ederveen. 
 
Beschrijving fictieve plaats of persoon 
Daarnaast zijn er ook mockumentaries, waarin een fictieve 
plaats of persoon centraal kan staan. Vaak wordt de 
geschiedenis en andere interessante "feiten" over deze 
plaats/persoon verteld zoals dat normaal in een documentaire 
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gebeurt. Het fictieve onderwerp wordt dan behandeld alsof het 
echt bestaat en er echt onderzoek naar is gedaan. Een voorbeeld 
is het boek Leven en werken van de Kabouter uit 1976, van de 
schrijver Rien Poortvliet. Mockumentaries als deze zijn over het 
algemeen niet bedoeld om ergens de spot mee te drijven, maar 
kunnen ook niet als documentaires worden gezien omdat ze een 
fictief onderwerp behandelen. 
 
Drama 
Nepdocumentaires zijn al vaker gebruikt voor dramatische 
producties. Een goed voorbeeld is Orson Welles' hoorspelversie 
van het boek The War of the Worlds. Dit hoorspel werd gebracht 
als een serieuze reportage over een aanval van Marsbewoners. 
 
Improvisatie 
Mockumentaries worden vaak geïmproviseerd, aangezien ter 
plaatse tekst verzinnen vaak realistischer overkomt als 
"documentaire" dan gewoon je tekst volgens een vooraf 
geschreven script opzeggen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leven_en_werken_van_de_Kabouter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rien_Poortvliet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds_(radio)
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds_(boek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Improvisatietheater


 

790 

PARODIE 
 
Een parodie of persiflage is een spottende nabootsing van een 
gedicht, lied, film, toneelstuk, verhaal of andere uiting. Vaak 
worden hierbij herkenbare eigenschappen van het origineel 
overdreven of uitvergroot. 
 
Beschrijving 
In grote lijnen is een parodie hetzelfde als een satire: het verhaal 
(de tekst of het beeld) wordt op een ironische manier nagedaan. 
Dit kan zowel op een onschuldige als op een bijtende wijze 
gebeuren. Het succes van de parodie zal groter zijn naarmate het 
origineel bekender is en de geparodieerde (uitvergrote) 
elementen dus herkenbaarder zijn. 
Sommige parodiee n zijn inmiddels beroemder dan dat wat 
oorspronkelijk gepersifleerd werd. Zo is het 18de-eeuwse boek 
An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews of "Shamela" 
door Henry Fielding een parodie op het ooit zeer populaire, 
maar ondertussen haast vergeten boek Pamela door Samuel 
Richardson. De film Airplane! (1980) is inmiddels beroemder 
dan de vliegrampfilms die ermee belachelijk werden gemaakt. 
 
 
Voorbeelden van satirische parodieën 
 
Literair 
   

De binnenring van Holland door Gerrit Komrij, een 
parodie op Herinnering aan Holland van Hendrik 
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Marsman, die de economische mentaliteit van Nederland 
bekritiseert. 
Don Quichot door Miguel de Cervantes is een parodie op 
de heldhaftige ridderromans. 
Candide van Voltaire is een parodie op de optimistische 
levensfilosofieën van Gottfried Wilhelm Leibniz. 
 
An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews of 
"Shamela" door Henry Fielding parodieert Pamela door 
Samuel Richardson. 
 
"Grassprietjes van Cornelis Paradijs", het alter ego van 
een groep Tachtigers, onder wie Frederik van Eeden, 
waarmee zij de toen populaire "domineespoëzie" van 
dichters als Nicolaas Beets en J.J.L. ten Kate op de hak 
namen. 
 
Dieuwertje Diekema van Kees Stip, een parodie op Maria 
Lécina van J.W.F. Werumeus Buning (de parodie is bijna 
bekender dan het origineel - wordt zelfs voor origineel 
aangezien). 
 
Het water de stank van Gerrit Komrij, een milieukritische 
parodie op De moeder de vrouw (zie Sonnet) van 
Martinus Nijhoff. 
 
Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, 
tijdens de Jongste Dag van Harry Mulisch, als parodie op 
enkele overheidsbrochures tijdens de Koude Oorlog over 
wat te doen in geval van een atoomaanval ("Wenken voor 
de bescherming van uw gezin en uzelf"). 
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Barry Trotter is vanzelfsprekend een parodie op Harry 
Potter. 
 
Rien Poortvliet en Wil Huygens kabouterboeken, Leven en 
werken van de Kabouter en De oproep der kabouters 
zijn een parodie op biologische en sociologische boeken. 
 
Roald Dahls Gruwelijke rijmen parodiëren bekende 
sprookjes. 

    
 
Strips 
   

"Ridder Bauknecht" door Jeroom is een parodie op "De 
Rode Ridder" door Willy Vandersteen. 
 
Willy Linthouts eenmalige album, "De Zeven van 
Zeveneken" (1982), parodieerde Nero. 
 
De keizerkraker is een parodie op Suske en Wiske. 
 
De glunderende gluurder is een pornografische parodie 
op Suske en Wiske. Er bestaan overigens heel wat 
pornografische parodieën op bekende stripfiguren, 
waaronder de reeks Stripspotters. 
 
Paniek in Stripland is een parodie op strips in het 
algemeen en diverse andere stripfiguren. 
 
Het Kiekeboealbum Album 26 maakt het medium strip en 
ook de reeks "Kiekeboe" zelf belachelijk. 
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Oom Wim door René Windig en Eddie De Jong is een 
parodie op De verhalen van Oom Wim 

    
 
Internet 
   

Oncyclopedia Neerlandica (voorheen Onziclopedie), een 
parodie op Wikipedia. 
 
De Speld, De Rechtzetting, The Onion en Het Late 
Nieuws, parodieën op nieuwswebsites. 

    
Film 
Er bestaan heel wat parodiefilms waarin andere films belachelijk 
worden gemaakt. 
De tekenfilms van Tex Avery en de Looney Tunes maakten 
geregeld gebruik van parodie en satire. 
De originele versie van The Nutty Professor (1963) is een 
parodie op het boek The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde. 
De komedies van Mel Brooks dreven vaak de spot met bepaalde 
filmgenres: Blazing Saddles (westerns), Young Frankenstein 
(de Frankenstein-films), Silent Movie (de stomme film), High 
Anxiety (Hitchcock), Spaceballs (sciencefiction), Robin Hood: 
Men in Tights (Robin Hood) en Dracula: Dead and Loving It 
(Dracula). 
Tarzoon, la honte de la jungle (1975) door Picha is een parodie 
op Tarzan. 
Airplane! (1980) parodieerde specifiek de films Zero Hour 
(1957) en Airport (1970) en alle clichés uit rampenfilms met 
vliegtuigen. 
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The Naked Gun-films en de film Hot Fuzz (2007) persifleren 
politie- en actiefilms. 
De Scary Movie-films parodiëren zowat elke griezel- en 
horrorfilm. 
Not Another Teen Movie (2001) is een parodie op 
jongerenfilms. 
De Hot Shots-films parodiëren actiefilms als Top Gun en Rambo. 
James Bond is wellicht de vaakst geparodieerde filmreeks: 
Casino Royale, Spy Hard, Austin Powers, Johnny English,... 
Monty Python and the Holy Grail (1975) is een parodie op 
Koning Arthur en de legende van de Heilige Graal 
Films als Attack of the Killer Tomatoes (1978) and Mars 
Attacks! (1995) persifleren invasie-films uit de jaren 50. 
Kung Fu Hustle (2004) is een Chinese film die het martial arts-
genre belachelijk maakt. 
De Shrek-films parodiëren bekende sprookjes, maar ook 
filmscènes. 
Ook een populaire vorm van parodie is de mockumentary: een 
parodie op een documentaire rond een specifiek onderwerp. Een 
bekend voorbeeld is This is Spinal Tap (1984) (een parodie op 
heavy metal en concertfilms). 
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STREEKROMAN 
 
Een streekroman is een roman waarvan de handeling zich 
afspeelt tegen de achtergrond van het leven in een bepaalde 
landstreek, met name op het platteland. 
 
Literaire streekromans 
Voor de Tweede Wereldoorlog zijn er vele streekromans 
verschenen van de hand van literaire auteurs. De Nederlander 
Anton Coolen jr. situeerde zijn boeken in de Peel, Herman de 
Manschreef tegen de achtergrond van de Lopikerwaard en A. 
den Doolaard gebruikte Walcheren als setting. Vooraanstaande 
Belgische voorbeelden zijn Stijn Streuvels en Felix Timmermans. 
Een bekende Nederlandse streekroman is Anne de Vries' Bartje 
en het vervolg hierop, Bartje zoekt het geluk. 
 
Publieksromans 
Tegelijkertijd was er een grote productie van werk dat eerder tot 
de lectuur wordt gerekend: het verhaal staat centraal, emoties 
worden uitgelegd, de verhaallijn is weinig complex. Bekende 
naoorlogse auteurs zijn Leni Saris, Annie Oostbroek-Dutschun, 
Mien van 't Sant en Margreet van Hoorn. 
 

Thematiek 
De situering in een bepaalde streek is vaak een 
plattelandssetting. Dit tekent in de traditionele streeklectuur de 
belevenissen van de hoofdpersoon: vaak gaat het om gezinsleven 
op het boerenland, met een streven naar gezamenlijk geluk dat 
uiteraard hindernissen ondervindt (daarop is de plot 
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gebaseerd), maar dat toch uiteindelijk doorgaans tot een 
bevredigend resultaat leidt. 
De situering brengt vaak mee dat folklore een rol speelt. Soms 
wordt ook in het dialect geschreven: dit kan zich beperken tot de 
dialogen, maar ook de verteller kan zich van dialect bedienen, 
indien hij zich als deelgenoot aan het streekgebeuren 
presenteert. 
Een ander thema is dat van het contrast tussen landelijk leven en 
het leven in de grote stad. Door de schildering van traditionele 
levenswijze in die landstreek onderscheidt deze situering zich 
ook van andere landstreken. 
Het zijn veelal dikke, makkelijk leesbare, boeken, waarin een vrij 
eenvoudige intrige centraal staat, de gevoelens zeer herkenbaar 
zijn, en de afloop voorspelbaar is. Succesvolle titels en het werk 
van zeer populaire auteurs worden wel herdrukt in nog dikkere 
omnibus-uitgaven, met doorgaans een stofomslag die is 
geïllustreerd met een tekening. 
Modern maatschappelijke ontwikkelingen hebben de thematiek 
van de streekroman wel beïnvloed: in recente titels kan men 
zwangerschap voor het huwelijk aantreffen, incest speelt er een 
rol in, en ook komt er eens een loverboy in voor. 
 

Vergelijkbare genres 
Met name is de literatuur van de Verenigde Staten is de 
regionale roman bekend. Dit is, anders dan de streekroman, 
nauwelijks een subgenre: er is zelfs wel beweerd dat iedere 
Amerikaanse roman streekgebonden is. In ieder geval zijn de 
romans die in het Amerikaanse zuiden spelen er voorbeelden 
van. Deze werken van bijvoorbeeld Eudora Welty, Truman 
Capote of William Faulkner zijn geen streekromans in onze zin 
van het woord. Het zijn literaire romans waarvan de regionale 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dialect
http://nl.wikipedia.org/wiki/Omnibus_(boek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stofomslag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Incest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Loverboy_(pooier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eudora_Welty
http://nl.wikipedia.org/wiki/Truman_Capote
http://nl.wikipedia.org/wiki/Truman_Capote
http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Faulkner


 

797 

setting een belangrijke bijkomstigheid is, die echter niet 
prominent aanwezig is. 
 
De Nederlandstalige koloniale roman is een apart subgenre van 
de roman, en geen streekroman. Hij speelt niet noodzakelijk 
tegen de achtergrond van een landstreek, zeker niet een 
Belgische of Nederlandse, en zijn thematiek is doorgaans geheel 
anders (overigens uiteenlopend) dan die van de streekroman. 
 
In de pastorale is de streek wel degelijk een dominant gegeven. 
Het verschil is echter dat het leven op het land hier (sterk) wordt 
geïdealiseerd, en als spiegel wordt voorgehouden aan het 
stadsleven, dat verondersteld wordt veel minder volmaakt of 
idyllisch te zijn. De pastorale is daarmee juist geschreven vanuit 
de niet-landelijke optiek. 
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JEUGDLITERATUUR 
 
Jeugdliteratuur, ook wel kinder- en jeugdliteratuur genoemd, is 
literatuur die in hoofdzaak kinderen (tot twaalf jaar) en 
jongeren (vanaf twaalf tot achttien) aanspreekt en in de meeste 
gevallen speciaal voor hen is geschreven. 
De onderwerpen in kinderboeken hebben veelal betrekking op 
de belevingswereld van kinderen. Ze zijn geschreven in simpele 
taal, er worden veel afbeeldingen gebruikt en soms zijn er 
materialen verwerkt die specifiek aanvoelen. 
 
Classificatie van jeugdliteratuur 
Kinder- en Jeugdliteratuur worden vaak samen vermeld, hoewel 
deze leeftijdsgroep (van nul tot achttien) grote psychologische 
ontwikkelingen en taalontwikkeling doormaakt. 
Het onderscheid tussen kinderliteratuur, jeugdliteratuur, 
adolescentenliteratuur en literatuur is niet altijd even duidelijk. 
Schrijvers als Anne Provoost, Ed Franck en Bart Moeyaert 
kunnen vaak onder alle drie ingedeeld worden. Het soort 
emotioneel inlevingsvermogen dat je nodig hebt om hun boeken 
te begrijpen put zowel uit de kindertijd, de jeugdfase als de 
volwassen periode. 
 
Literatuur per leeftijdsfase 
In Das Märchen und die Fantasie des Kindes verbond Charlotte 
Bühler (1893-1974) de leeftijd met verschillende leesfasen. 
Tegenwoordig houdt men meer rekening met de emotionele 
ontwikkeling van het kind. De ouders zijn het die hun kind 
volgen en weten welk niveau het heeft. Toch wordt met name 
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binnen het onderwijswezen nog altijd rekening gehouden met 
ontwikkelingskenmerken gerelateerd aan leeftijdsfasen. Ook 
schrijvers en uitgeverijen spitsen zich bij hun doelgroepen soms 
toe op leeftijden. 
 
Baby's 
Voor baby's zijn er bakerrijmpjes waarbij ritme, klank, rijm, 
woord en beweging centraal staan. Deze rijmpjes zijn de 
voortzetting van de schommelwieg. Ze stimuleren de 
ontwikkeling en het gevoel voor taal. Het ritme en de warmte 
van de stem van moeder en/of vader zijn het belangrijkst. Miep 
Diekmann met Wiele wiele stap (vanaf twee jaar), Geert De 
Kockeres Een fruitje van zilver en A.M.G. Schmidts Ik ben lekker 
stout (voor oudere peuters) zijn voorbeelden. 
 
Boxpeuters 
Vanaf zes maanden verkent de baby met hand en tand de wereld, 
en dus ook de boekjes die hij vastgrijpt. De baby leert hand- en 
vingerbewegingen. De boxpeuter leert bewegen en kijkt met 
grote ogen rond, houdt van boekjes met stevige kaft en stevig 
karton. Voor deze leeftijdsgroep zijn er ook speciale badboekjes. 
Dit zijn boekjes van plastic die gerust nat mogen worden. 
Namen die op deze boekjes voorkomen zijn onder meer die van 
J. Boeke, L. Baeten en Boekblok. Voor boxpeuters waren er in het 
verleden vooral Helen Oxenbury en Dick Bruna. Deze laatste 
werd al eens bekritiseerd omdat zijn prenten niet realistisch 
genoeg waren. 
De figuren in de prentenboeken moeten kinderen aankijken. De 
voorlezers kennen het verhaal van buiten en lezen voor, terwijl 
het kind de prenten (met niet al te drukke hoofdkleuren) leest. 
Belangrijk is dat het boek afgeronde hoeken heeft, zodat het kind 
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zich niet kan bezeren wanneer het zijn handen en tanden in het 
boek zet. 
 
Peuters 
De peuter van twee tot drie jaar leert zaken herkennen, wat later 
zal leiden tot taal, de zogenaamde beginnende geletterdheid. Met 
eenvoudige, herkenbare tekeningen en kleuren (Dick Bruna, 
Oxenbury etc.), met rijmpjes en versjes, met herkenbare 
situaties proberen eenvoudige boekjes hierop in te spelen 
(voorbeeld in Gode-Liva Uleners' en Gerda 
DendoovensKielekoelevoelen). 
Voor de peuter van twee tot drie jaar zijn er verhaaltjes over 
alledaagse gebeurtenissen, stapelverhaaltjes en zoekspelletjes. 
Voorbeelden zijn de prentenboeken van Dribbel van Eric Hill 
enDikkie Dik van J. Boeke. 
Stapelverhaaltjes beginnen (en eindigen) met hetzelfde zinnetje 
(dat soms best lastig uit te spreken is) en geven daarop een 
variatie, zoals in Geert De Kockeres Houd de dief. 
Voor de peuter van vier zijn de hoofdthema's van de emoties 
vaak 'avontuur' (en veilig thuiskomen), 'gevaar' (en 
geborgenheid kunnen vinden) en 'stout zijn' (en weer zoet 
worden). 
De prenten van Tony Ross en Quentin Blake zijn uitdagend 
griezelig, maar ook hier kom je veilig huis. Een voorbeeld is Het 
huismens, waarbij de rollen worden omgekeerd: in de 
hondenfamilie wil de allerkleinste een huismens, zeer tegen de 
zin van papa- en mamahond. Want een huismens is vies, ze leren 
maar niets en ze vreten je de oren van je kop. 
 
Kleuters 
In de leeftijdscategorie drie tot vijf gebeurt er heel wat. De 
wereld en de verbeeldingskracht van de kleuter vergroot 
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aanzienlijk. De belevingswereld is groter dan de leefwereld. De 
kleuter leest gedetailleerde prenten met een verhaal dat daar 
doorheen verweven is. De kleuter leert associëren en 
interpreteren. Zijn taal en woordenschat verrijken aanzienlijk. 
Woord- en klankspelletjes zijn een uitdaging. Mijn eerste 
Winklerprins woordenboek van Charlotte Voake sluit hier goed 
aan. Ook het verwoorden van emoties als angst en verlies neemt 
een belangrijke plaats in. 
Op deze leeftijd is het soort prentenboek sterk afhankelijk van 
de ontwikkeling van de kleuter, en dit kan niet opgedrongen 
worden. Voorlezen is belangrijk. Sprookjes zijn een mogelijkheid 
om het kind te laten loskomen van zichzelf en de fantasie te 
stimuleren. Een bepaalde categorie kleuterliteratuur richt zich 
ook speciaal op magisch denken, humor en griezelen. 
Om voor te lezen vanaf vijf jaar is er bijvoorbeeld De wereld van 
Tatsiki van Moni Nilsson waar de kinderen wisselen tussen twee 
werelden, die van de Zweedse moeder en de octopussenvissende 
vader in Griekenland. Ook leuk is Het woordenboek of hoe Jasper 
de woorden vond van Marita De Sterck. Een beroemd voorbeeld 
vormen ook de Gouden Boekjes die sinds de jaren 60 worden 
uitgegeven door de Bezige Bij, en inmiddels door Rubinstein. 
Beroemde Nederlandse auteurs werkten en werken hier aan 
mee. Voor deze leeftijdscategorie zijn de voorleesdagen bedacht 
door de CPNB. In 2009 stond het boek Anton kan toveren 
centraal. In 2008 was dit Kleine muis zoekt een huis. 
 
Eerste lezers 
Tussen zes en zeven beginnen de meeste kinderen te lezen. 
Voorwaarden om te starten met lezen zijn: 
inzicht hebben in structuren 
klank- en schriftbeeld kunnen koppelen 
concentratie kunnen opbrengen 
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taalvaardig zijn 
ervaring hebben met taal (onder andere boeken) 
De boekjes voor eerste lezers zijn aantrekkelijk, 
rijkgeïllustreerd, met een mooie bladspiegel, eenlettergrepige 
woorden en korte hoofdstukjes. Boekjes als Kaat Vranckens 
Hannah, met rijmen, kunnen de overgangsfase van derde 
kleuterklas naar de eerste lagere klas overbruggen. 
In het tweede leerjaar mag er voor kinderen met 
leesmoeilijkheden wat minder op het blad om ze niet te 
ontmoedigen. 
 
Verkenningsleeftijd 
Van acht tot twaalf jaar verkeert het kind in de zogenaamde 
Robinsonalter, waarbij het interesse krijgt voor de natuur, de 
omgeving, de mensen, en in de literatuur een realisme zoekt. Het 
is de ontdekkingsleeftijd, waarin boeken als Het verhaal van 
witte lelie veel kunnen losmaken. 
De leerfase breekt aan, er komt een verschil in de voorkeur en 
leesvaardigheid. Het kind krijgt interesse voor historische-, 
fantasie- en avonturenverhalen. Ook het escapistisch lezen (de 
triviaalliteratuur) komt erg in trek. 
De breuk tussen tweede en derde graad van het lager onderwijs 
mag in deze niet onderschat worden. Vanaf tien jaar stort het 
kind zich op Weet-boeken en vraagt ouders het onderste uit de 
weet-je-dat-kan. 
De Robinsonalter komt van Robinson Crusoë het boek dat door 
Daniël Defoe is geschreven. 
Voor rijpere lezers van om en bij twaalf kunnen boeken van Bart 
Moeyaert (Blote handen, Voor altijd ... altijd) aanspreken, maar te 
vroeg aanbieden kan het lezen ontmoedigen. 
Voor het dertiende jaar bevinden kinderen zich in de voor-
esthetische periode, waarbij ze nog geen literaire reflectie 
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hebben. Ze kunnen mooie beelden opslaan, maar pas na hun 
dertiende zullen ze de zelf ontdekken en aanvoelen. 
Andere titels in deze categorie (tot twaalf, maar minder voor 
probleemlezers) zijn: Een prijs voor de hanepootkampioen (Ann 
Fine), Juffrouw Tureluurs (Ann Fine), Het verkeerde been (Ann 
Pilling), Sterre en Joe (Martha Heesen) en De huid van de beer 
(Sylvia Van den Heede). 

 
Jeugdliteratuur 
Deze literatuur gaat van twaalf tot achttien jaar. Eén van de 
genres is de historische jeugdromans van Simone van der Vlugt. 
Andere bekende schrijvers die boeken hebben geschreven voor 
oudere kinderen zijn Jan Terlouw, Anke de Vries, Gijs Wanders, 
Carry Slee, Edward van de Vendel, Caja Cazemier en Thea 
Beckman. Boeken voor jongeren gaan veelal uit van weinig 
voorkennis en zijn daarom voor volwassenen met weinig kennis 
van het onderwerp ook makkelijk te lezen. De hoofdpersoon in 
jeugdliteratuur is veelal een jongere, aangezien dit makkelijker 
in te leven is voor de lezer. 
Veel mensen van deze leeftijd lezen ook boeken die voor 
volwassenen zijn bedoeld. Dit wordt ook gestimuleerd vanuit 
school, door middel van bijvoorbeeld de Literatuurlijst (lijst van 
boeken die men moet lezen voor zijn/haar eindexamen). Zo leest 
men bijvoorbeeld in de vrije tijd kinderliteratuur en voor school 
'gewone' literatuur. 
Boeken voor jongeren zijn veelal vanuit een ontdekkende stijl 
geschreven, de hoofdpersoon in het boek ontdekt veel nieuwe 
zaken. Ook zijn veel boeken voor jongeren geschreven vanuit 
een morele sfeer, opdat de schrijver hoopt dat men een 'goed' 
mens zal worden. Hierbij kan men denken aan een achtergrond 
als 'opkomen voor je mening, vrijheid van meningsuiting' en 
'opkomen voor de democratie', de leer waarvan veelal de boeken 
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van Jan Terlouw zijn geschreven en 'men moet zijn geschiedenis 
kennen', in welke categorie je de boeken van Thea Beckman kan 
rekenen. 

Tussen de jeugdliteratuur en de volwassenliteratuur zit nog 
een subgroep die overgangsliteratuur, ook wel 
adolescentenliteratuur genoemd wordt. Dit genre is bedoeld 
voor kinderen die aan het einde van de puberteit zijn, 
ongeveer vanaf 15 jaar. 
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BRIEFROMAN 
 
Een briefroman is een benaming voor een roman die vrijwel 
geheel of uitsluitend bestaat uit gefingeerde correspondentie 
tussen verschillende figuren of uit brieven van slechts één 
persoon. 
Het genre was vooral populair in de 18e eeuw. De precieze 
ouderdom ervan is moeilijk vast te stellen. Als eerste groots 
opgezette briefroman zou menLove-Letters between a Nobleman 
and his Sister (1684/85/87) van Aphra Behn kunnen zienbron?. 
Het oudste literaire werk waarvan met zekerheid vaststaat dat 
het een briefroman is is Cárcel de amor ("Kerker van de liefde"; 
ca. 1485) van Diego de San Pedro. Andere bekende vroege 
briefromans zijn Lettres de Respect, d'Obligation et d' Amour van 
Edmé Boursault uit 1669, en de eveneens in 1669 door Claude 
Barbin anoniem gepubliceerdeLettres portugaises. In de 
geschiedenis van de Engelse literatuur wordt James Howell als 
de grondlegger van de briefroman gezien. 
 
Kenmerken 
Meestal maakt men een onderscheid tussen verschillende typen 
briefromans: briefromans waarin de brieven van één 
briefschrijver worden weergegeven, romans met een 
briefwisseling tussen twee personages en romans met een 
briefwisseling tussen meer dan twee personages. Bij de laatste 
twee typen spreekt men ook wel van briefwisselingsroman. 
Een kenmerk van een briefroman is dat het vertelperspectief 
niet bij een externe verteller ligt, maar bij de verschillende 
briefschrijvers zelf. Men kan de briefroman dus beschouwen als 
een nevenvorm van het type roman waarin een ik-verteller aan 
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het woord is. Verder is er vaak een diversiteit aan stijlen 
aanwezig, bedoeld om onderscheid te maken tussen de 
verschillende brievenschrijvers en hun individuele karakters. 
Een voordeel van deze verteltechniek is dat het een ideale 
manier is om de personages door middel van hun 
correspondentie zichzelf te laten beschrijven, en om bepaalde 
zaken van diverse kanten te belichten. Een nadeel is dat 
gebeurtenissen soms meer dan een keer verteld moeten worden 
zodat alle personages op de hoogte zijn. 
Dikwijls bevat een briefroman ook een voor- en/of nawoord, 
waarin de "uitgever" verklaart dat de brieven authentiek zijn. 
 
Reputatie van de briefroman 
De omstreeks 1740 opkomende zedenkundige briefroman is de 
eerste soort roman die door literatoren ernstig genomen werd. 
Voordien hadden romans - of het nu schelmenromans, satirische 
romans of libertijnse romans waren - een bijzonder slechte 
reputatie. Ze hadden een enorm succes, maar werden door 
opiniemakers alsJustus van Effen een verbasterde vorm van 
literatuur bevonden. Dat de briefroman wel serieus werd 
genomen, was voor een groot deel te danken aan de Engelsman 
Samuel Richardson, wiens briefromans zoals Pamela, or virtue 
rewarded ("Pamela, of de deugd beloond", 1740) ook in 
Nederland werden gewaardeerd vanwege hun opvoedende 
waarde. Dat Wolff en Deken op het titelblad van Sara Burgerhart 
"Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart" lieten drukken , en 
niet "Roman", heeft waarschijnlijk te maken met de geringe 
waardering voor het romangenre in die tijd. 
 
Bekende briefromans 
Bekende voorbeelden van briefromans uit de 18e eeuw zijn: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Personages
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Richardson
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Samuel Richardson, Pamela, or Virtue Rewarded (1740), Clarissa 
Harlowe (1748) 
Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werthers 
(1774) 
Choderlos de Laclos, Les Liaisons Dangereuses (1782) 
Betje Wolff en Aagje Deken, De Historie van mejuffrouw Sara 
Burgerhart (1782) 
Elisabeth Maria Post, Het land, in brieven (1788) 
Jane Austen, Lady Susan (1794) 
Bram Stoker, Dracula (1897) 
Montesquieu, Lettres persanes (1721) 
Jean-Jacques Rousseau, Julie, ou la nouvelle Héloïse (1761) 
Mary Shelley, Frankenstein (1818) 
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DUBBELROMAN 
 
Een dubbelroman is een roman met een dubbele plot, ofwel twee 
verschillende hoofdthema's waarvan de één niet ondergeschikt 
is aan de andere. Meestal spelen deze hoofdthema's zich ook niet 
op hetzelfde tijdstip en in dezelfde ruimte af en betreffen ze 
andere groepen personages. Een voorbeeld van een Nederlandse 
roman met een dergelijke structuur is Vanwege een tere huid van 
Anton Koolhaas. 
Een ander type roman dat ook als dubbelroman wordt 
beschouwd is die waarin een andere roman als een van 
raamvertelling verwerkt zit, doordat een personage uit het ene 
hoofdthema de andere roman schrijft. Deze laatste roman wordt 
dan in hetzelfde boek geheel of althans gedeeltelijk afgedrukt. 
Het bekendste voorbeeld hiervan in de Nederlandse literatuur is 
Max Havelaarvan Eduard Douwes Dekker, waarin een van de 
hoofdpersonen uit het eerste hoofdthema - Stern - in opdracht 
van zijn baas Batavus Droogstoppel een boek over de 
Nederlandse koffiehandel moet schrijven. In plaats daarvan 
schrijft hij de belevenissen op van Max Havelaar, die ongeveer de 
helft van het totale boek beslaan. De hoofdpersoon uit het eerste 
hoofdthema wordt daarmee dus een auctoriale verteller in het 
tweede hoofdthema. 
Wanneer dit procedé verder wordt doorgetrokken, is er sprake 
van een hele serie (raam)verhalen die worden overkoepeld en 
bijeengehouden door één hoofdthema. Een zeer bekend 
voorbeeld zijn de verhalen uit Duizend-en-één-nacht. 
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HISTORISCHE ROMAN 
 
De historische roman is een roman waarvan de verhaalstof 
gebaseerd is op (in de regel) waar gebeurde historische 
gebeurtenissen, en/of bestaand hebbende personen. 
 
Kenmerken 
De verhouding tussen gegevens uit de historische empirie en de 
wijze waarop een schrijver die omzet tot een (semi)fictioneel 
relaas - in andere woorden: de referentialiteit van een tekst - is 
uiterst delicaat. Hoe subtiel die kwestie ligt wordt onmiddellijk 
duidelijk als het genre van de historische roman wordt afgezet 
tegen dat van de biografie. Beide genres kunnen gebaseerd zijn 
op gedegen historisch onderzoek en beide kunnen met bijzonder 
veel verteltalent zijn neergezet, maar de biografie verantwoordt 
de bronnen uitvoerig, terwijl de historische roman dat in de 
regel niet doet (zelfs al neigen moderne schrijvers ertoe een 
bronnenlijstje aan hun roman toe te voegen). Het onderscheid 
zit hem eerst en vooral daarin dat de schrijver van de historische 
roman meer ruimte geeft aan zijn verbeeldingskracht. Maar ook 
dan zijn er tal van varianten. De schrijver kan zich strikt houden 
aan historische feiten, de auteur kan de feiten plaatsen binnen of 
omvormen tot een geheel dat een persoonlijke signatuur draagt, 
of historische feiten kunnen soms niet meer zijn dan een 
aanleiding tot een relaas waarin de verbeelding belangrijker is 
dan de weergave van een historische werkelijkheid; uiteraard 
staat deze laatste variant het dichtste bij de fictionele roman. 
Het is in de regel in de weergave van dialogen en de gedachten 
van de optredende verhaalfiguren dat een schrijver zijn 
verbeelding het sterkst moet aanspreken, omdat gedachten en 
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dialogen maar heel zelden letterlijk door de geschiedenis zijn 
overgeleverd. Als het gaat om de exacte weergave van de 
historische werkelijkheid, kan een auteur het zich niet 
veroorloven te zondigen tegen de exacte weergave van jaartallen 
of de weergave van een geografische situatie die uit de 
geschiedkundige bronnen bekend is. Doet hij of zij dit toch, dan 
spreken we van een anachronisme. In de postkoloniale 
literaturen geniet het genre hernieuwde belangstelling van 
schrijvers die een herschrijving van de geschiedenis middels 
fictioneel proza beogen. 
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ESOTERISCHE ROMAN 
 
Een esoterische roman, niet te verwarren met de spirituele 
roman, is een magisch realistische roman waarin de 
hoofdpersoon te maken krijgt met esoterie en geheime 
genootschappen. 
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FRANKISCHE ROMAN 
De Frankische roman, Karolingische roman of Karelroman is een 
bepaald type ridderroman waarin een bekende historische 
figuur - in het bijzonder Karel de Grote - de hoofdrol speelt. Een 
Frankische roman werd vanaf de jaren 1930 ook wel een voor-
hoofse roman genoemd. In de jaren 1970 is deze term onder 
vuur komen te liggen: veel personages in de Karelepiek 
gedragen zich uitermate hoofs en veel slechteriken in de hoofse 
literatuur zijn onhoofs. Sinds de jaren 1990 is het niet meer 
gebruikelijk om onder literatuurhistorici de term 'voorhoofs' te 
gebruiken. In veel schoolboeken wordt de term (ten onrechte 
dus) nog wel gebruikt. 
 
Kenmerken 
Het thema van de Frankische romans gaat dus terug op 
achterhaalbare historische feiten en personen, terwijl de setting 
tegelijkertijd iets sprookjesachtigs heeft. Nog iets heel 
belangrijks in deze teksten is de trouw aan de vorst. De 
personages zullen in alle omstandigheden trouw blijven aan hun 
heerser. Andere kenmerken zijn het verheerlijken van brute 
kracht, het zeer geringe aanzien van de vrouw en als laatste de 
zogeheten epische verdichting - wat wil zeggen dat ook de daden 
van andere historische figuren aan Karel de Grote worden 
toegeschreven. 
 
Voorbeelden 
Bekende voorbeelden van Frankische romans uit de canon van 
de Nederlandse literatuur zijn Karel ende Elegast, Renout van 
Montalbaen en het Roelantslied. 
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Veel van deze Frankische romans zijn geschreven door een 
minstreel, een rondreizende dichter die de 'het koninklijk huis' 
in die tijd vermaakte met zelfgeschreven gedichten en verhalen. 
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