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MENSEN VAN PAPIER
Zwijsen College Veghel 

DE STRUCTURELE VERHAALANALYSE
Welke trucjes gebruikt de schrijver en wat voor invloed heeft dat op ons als lezers??

Deel 1:
Personages

Iedereen heeft wel eens een boek gelezen. Of het nu voor de lol was, of omdat je het moest voor 
school; je ontkomt er niet aan. Bij het lezen van een boek word je naar een andere wereld gevoerd. 
Deze fictieve wereld verschilt vrijwel altijd van de wereld waarin jij zelf leeft. De personages in een 
boek zijn verzonnen door een schrijver, die ze laat acteren in een door hem bedachte maatschappij -
hoeveel deze maatschappij ook op de onze kan lijken. Toch vertonen de personen in een roman ook 
overeenkomsten met ons ‘gewone’mensen. Ze zijn herkenbaar. We zien dingen van onszelf terug in 
deze mensen van papier. Dit moet ook wel, want anders zouden we als lezer ons helemaal niet kunnen 
inleven in het verhaal dat de schrijver vertelt.
 Als je een verhaal leest, let je meestal vooral op de verhaallijn. Je wilt weten wat er allemaal 
gebeurt. Maar een verhaal is er natuurlijk niet zomaar. Het is opgebouwd uit verschillende elementen, 
die er allemaal voor zorgen dat jij, als lezer, het verhaal beter begrijpt, dat het spannender wordt en dat 
het verhaal vaak ook nog eens een diepere betekenis krijgt. 
 Je zou een verhaal als een soort spinnenweb kunnen zien, waarin allerlei elementen met elkaar 
in verband staan en er samen voor zorgen dat de lezer ‘gevangen’ wordt in het verhaal. Een schrijver 
maakt gebruikt van een bepaalde opbouw van een verhaal. Dit wil zeggen dat hij dus goed nadenkt uit 
welke bouwstenen (onderdelen) zijn tekst moet bestaan en hoe deze bouwstenen met elkaar in verband 
staan. Een goed opgebouwd boek is voor ons lezers een stuk beter te begrijpen en is vaak ook een stuk 
spannender. 
 

Fictiekunde vwo 3 Deel 1
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Het dikste boek ter wereld 
Men is er niet helemaal 
zeker van, maar 
waarschijnlijk heeft de 
Fransman Marcel Proust het 
dikste boek ter wereld 
geschreven. Zijn A la 
recherche du temps perdu 
telt dik 3000 bladzijden! 
Mocht hier zin in hebben, 
dan heb je geluk: het boek 
is ook in het Nederlands 
vertaald!

FICTIE
Wat de schrijver in zijn verhaal stopt, moet de lezer er ook weer uit 
kunnen halen. Anders zou de boodschap die een auteur wil 
overbrengen gewoonweg verloren gaan. Daarom is het belangrijk dat 
je als lezer leert verder te kijken dan alleen maar naar de verhaallijn. 
Je moet jezelf trainen een verhaal te analyseren. Dit wil zeggen dat 
je moet gaan kijken uit welke onderdelen een verhaal is opgebouwd 
en hoe de schrijver deze bouwstenen heeft ingevuld en met elkaar 
heeft verbonden. Jij (de lezer) moet het verhaal structureel 
analyseren. Dit doe je om uiteindelijk het verhaal zelf betekenis te 
kunnen geven.
Op welke elementen moet je nu letten bij een dergelijke structurele 
analyse? Jullie zullen met een viertal kernbegrippen kennis maken:

1. Personages
2. Perspectief
3. Tijd (verteltijd, vertelde tijd, historische tijd)
4. Ruimte (topografische ruimte, ruimtelijke spiegeling, 

belangenruimte)

Deze begrippen staan niet los van elkaar, maar zijn op verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Het is de bedoeling dat jullie zelf, 
aan de hand van verschillende tekstfragmenten ontdekken wat de 
begrippen inhouden. In deze reader staan verschillende opdrachten, 
met daarbij verschillende tekstfragmenten. Van de docent krijg je te 
horen wanneer je welke opdracht moet doen en wat er verder van je 
verwacht wordt. De verschillende hierboven genoemde begrippen 
komen terug in ieder een eigen deel van deze cursus. Deel 1 richt 
zich op "Personages".
Tussen de opdrachten door staan in blokken stukken theorie, die 
jullie samen met de docent zullen bespreken. Deze theorie zul je 
moeten kennen voor de uiteindelijke fictietoets (2x).
 De theorie is echter niet het belangrijkste bij het analyseren van een 
tekst: het toepassen van de theorie is waar het allemaal om draait. In 
het begin zal dit vrij lastig zijn, maar oefening baart kunst!
De bedoeling is dat je niet alleen maar via teksten van anderen de 
theorie leert begrijpen: je zult ook zelf moeten gaan schrijven en dus 
ook zelf de theorie moeten gaan toepassen. 

De opdrachten maak je in schrift. Uiteindelijk werk je ze uit voor in 
je fictiedossier.
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PERSONAGES

Batavus Droogstoppel is 
de fictieve auteur van de 
raamvertelling van 
Multatuli's meesterwerk 
Max Havelaar. Hij is een 
karikatuur van de 
oerdegelijke Nederlandse 
zakenman die niet het 
minste benul heeft van wat 
er in Nederlands-Indië 
gebeurt.

Hij is makelaar in koffie en 
hij herhaalt steeds het 
adres waar hij woont en 
waar ook zijn kantoor 
gevestigd is: Lauriergracht 
37. Hij vindt zichzelf zeer 
braaf en Godsvruchtig, 
maar intussen slaagt hij er 
allerminst in door de lezer 
sympathiek te worden 
gevonden.

Het was een verbijsterend gezicht. De reuzen waren allemaal naakt op een soort kort 
rokje rond hun middel na en hun huid was bruin verbrand door de zon. Maar het was 
vooral het reusachtige formaat dat Sofie nog het meest verbijsterde. Ze waren 
gewoonweg kolossaal, stukken groter en breder dan de Grote Vriendelijke Reus, op wiens 
hand ze zat. En o, wat waren ze lelijk! Veel van hen hadden dikke buiken. Ze hadden 
allemaal lange armen en grote voeten. Ze waren te ver weg om hun gezichten goed te 
kunnen zien en dat was misschien maar goed ook.
    Roald Dahl, De GVR.

THEORIE Personages 1

Een verhaal zou geen verhaal zijn als er geen personages zouden zijn. Een 
personage is degene die handelt in een verhaal. Net als in de gewone wereld 
leven personages met andere personages samen in een maatschappij. Het grote 
verschil is echter dat de maatschappij waarin de personages uit een boek leven, 
door de schrijver verzonnen is. Er kunnen dus heel andere regels gelden, dan de 
regels die wij als gewoon zien.
 Een persoon in een boek heeft net zoals een echt mens een bepaald 
uiterlijk. Hij of zij heeft verschillende uiterlijke eigenschappen die kenmerkend 
zijn en waaraan hij of zij te herkennen is. Als je het bovenstaande fragment uit De 
GVR leest, lees je hoe de verschillende reuzen uit het land waar de GVR Sofie 
naartoe heeft gebracht, worden beschreven. Er wordt alleen gekeken naar de 
uiterlijke kenmerken. Zo wordt verteld dat ze alleen een klein kort rokje dragen, 
door de zon gebruinde huiden hebben en enorm groot en lelijk zijn.  
 Maar het uiterlijk van een persoon zegt nog meer. In de gewone wereld 
zeggen de kleren van iemand vaak al iets over hoe iemand zich voelt. Als je je 
droevig voelt, zal je niet snel een trui of shirt met vrolijke kleuren aan trekken, 
maar kleed je je vaak in het zwart. In een roman (maar ook in stripboeken en 
films) gebruikt de schrijver dit als middel om ons extra informatie te geven over 
met wat voor persoon we te maken krijgen. Het uiterlijk van een fictief personage 
zegt vaak al heel veel over het karakter van een personage! Zo zal een gemeen 
iemand heel vaak zwarte haren hebben en zwarte kleren dragen en lelijk zijn. De 
manier waarop het uiterlijk van de reuzen in het bovenstaande fragment wordt 
beschreven, vertelt al veel over wat voor soort reuzen het zijn: gemene 
reuzen! 

Als jij iemand op straat tegenkomt, zie je natuurlijk ook eerst alleen zijn 
uiterlijk. Je kunt dan soms al een oordeel hebben over iemand: hij kan er gek 
uitzien of juist heel cool. Als je niet met iemand gepraat hebt, kun je echter alleen 
maar iets zeggen over hoe iemand er uit ziet en wat je daarvan vindt. Maar mensen 
hebben natuurlijk niet alleen maar een buitenkant! Wanneer je met iemand praat 
leer je iemands karakter kennen: je krijgt door hoe iemand denkt, voelt, of hij of zij 
aardig is, of juist erg gemeen. In een verzonnen verhaal wordt dit een stuk 
moeilijker. Je kunt niet zomaar met een personage van wie het uiterlijk kort 
beschreven wordt, gaan praten om te kijken wat voor karakter hij of zij heeft. Op 
dit gebied ben je als lezer volledig afhankelijk van de schrijver die bepaalt welk 
personage hij wel aan het woord laat en welke niet. De schrijver bepaalt of hij een 
verzonnen persoon een karakter geeft of niet en zo ja, wat voor karakter dat is. 
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Vervolg theorie

We hebben als lezer ook nog met een ander probleem te maken, als het aankomt op het leren kennen 
van een verhaalpersonage. Wanneer de schrijver besluit een bepaalde persoon aan het woord te laten 
kunnen wij als lezer (net als in het echt) lang niet meteen zeggen wat voor iemand die persoon is. De 
schrijver moet ons meer informatie geven. 
Wat is nu het speciale van een persoon in een boek? Nu, de schrijver kan ons, als lezer, een blik laten 
werpen in de hersenen van verschillende personages. Hij kan ons laten meedenken met verschillende 
figuren uit het boek en zo leren wij hen kennen op een manier die in het normale leven onmogelijk is. 
Wij kunnen immers niet zomaar in het hoofd van een ander kijken.

OPDRACHT 1A (PERSONAGES)
Lees tekst 1 (die je van je docent krijgt) 

Deze tekst is afkomstig uit het wereldberoemde eerste deel van de Harry Potter-reeks. (Harry 
Potter en de Steen der Wijzen.
Beschrijf van ieder personage dat in het fragment voor komt, alle uiterlijke kenmerken en zet 
ze in het schema (Neem de tabel over in je schrift). Vul eerst de naam in (1ste kolom) en som 
daarna de uiterlijkheden op (2de kolom).

NAAM UITERLIJK KARAKTER
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Opdracht 1B

Nu je alle uiterlijkheden van de personages uit tekst 1 hebt beschreven, is het de 
bedoeling dat je gaat kijken of je bij enkele personages ook iets kunt zeggen over hun 
karakter. Wie komt er aan het woord en van wie worden gedachten weer gegeven? 
Probeer je antwoorden in kernachtige woorden te geven, zoals: aardig, angstig, brutaal, 
gemeen, etc.
Schrijf deze woorden in de 3de kolom.

THEORIE Personages 2

We hebben nu de personages uit tekstfragment 1 op twee verschillende manieren bekeken. Ten eerste 
hebben we gekeken naar het uiterlijk van de verschillende figuren. Daarna hebben we gekeken of we 
iets konden zeggen over het karakter van bepaalde verhaalpersonages. Het moet je opgevallen zijn 
dat sommige personen in het fragment veel meer worden uitgediept door de schrijver; sommigen 
komen meer aan het woord en van sommigen worden zelf gedachten weergegeven. Anderen worden 
alleen maar uiterlijk beschreven. Voor dit verschil bestaan twee termen, die jullie moeten leren.

o Wanneer de schrijver alleen maar de uiterlijkheden van een personage beschrijft en 
hem of haar niet verder uitdiept, hebben we te maken met een Flat character.

o Wanneer de schrijver ons als lezer een duidelijk beeld geeft van de belevingswereld 
van een personage (dus als hij ons mee laat kijken in het hoofd van de persoon en laat 
zien hoe het personage denkt en voelt) en wij dus een goed beeld van het karakter van 
een personage krijgen, spreken we over een Round character. Een belangrijk 
kenmerk van een Round Character is dat het vaak duidelijk een ontwikkeling 
doormaakt.

Opdracht 2

Je hebt in je leven vast al heel veel boeken en films gelezen en gekeken. Hierboven heb je 
gelezen wat een Flat en Round character is. 
1. Kies een film die of boek dat jou is bijgebleven. Geef een korte samenvatting.
2. Noem twee personages (uit de film of het boek) die volgens jou echte Round 
 Characters zijn. LEG UIT WAAROM!
3. Noem twee personages (uit de film of het boek) die volgens jou echte Flat Characters 
 zijn. LEG UIT WAAROM!

Opdracht 3

Zoals je gelezen hebt, zegt het uiterlijk van een personage vaak veel over met wat voor 
iemand je te maken krijgt: in het uiterlijk worden al karaktertrekken gespiegeld. Bij deze 
opdracht krijg je een aantal korte fragmenten te lezen waarbij verschillende personages voor 
het eerst worden beschreven. Geef in eigen woorden aan, wat voor personages dit 
waarschijnlijk zullen zijn en vertel ook waarom je dit denkt en welke uiterlijkheden je in deze 
richting sturen. Neem tabel 2 over in je schrijft. Vul je antwoorden in tabel 2 (in je schrift) in.
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Personage Uiterlijk Karakter

Fragment 1:
De soldaat

Fragment 2:
Heer Celeborn

Vrouwe Galadriel

Fragment 3:
Henri Osewoudt

Tabel 2

Fragment 1:
Bij honderdtwintig zag Job hem: een soldaat in een rood-wit uniform, die voor een zware 
deur de wacht liep, met het geweer over de schouder. Heen en weer marcheerde hij, een-
twee, met stramme rug en strakke ogen onder zijn zwarte berenmuts.

	 Paul Biegel, Het Spiegelkasteel.

Fragment 2:
Zij waren zeer lang, de Vrouwe niet minder dan de Heer, en ze waren statig en schoon. Zij 
waren helemaal in het wit gekleed en het haar van de Vrouwe was diepgoud en dat van 
Heer Celeborn was zilver, lang en glanzend; maar ze toonden geen spoor van ouderdom, 
tenzij in de diepte van hun ogen, want deze waren even scherp als lansen in het 
sterrenlicht, en toch peilloos, de bronnen van een verre herinnering.

	 J.R.R. Tolkien, In de ban van de Ring: de Reisgenoten.
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Fragment 3: 
(…) Zijn voeten vergroeiden ernaar, zij werden breed en zeer gespierd over de wreven 
(door het judoën –red.), het leek of zij zuignappen aan het worden waren, hij stond er 
onwrikbaar op als waren zij van lood. Normale schoenen kon hij niet meer dragen, er 
moesten bijzondere schoenen naar maat voor hem gemaakt worden.

Een klein monster, een rechtopstaande pad.
	 Hij had geen neus, maar een neusje. Zijn ogen maakten ook in ruststand de indruk 
dat hij ze samengeknepen hield alsof hij alleen maar loeren kon en niet gewoon kijken. Zijn 
mond deed denken aan de opening waardoor laagstaande dieren hun voedsel opnemen, 
geen mond die ook lachen en praten kon. En dan zijn bolle wangen en het witte zijdeachtige 
haar dat hij zo kort mogelijk knippen liet maar dat toch niet stug rechtop wilde staan.

	 W.F. Hermans, De donkere kamer van Damokles.

Opdracht 4

Stel, jij bent een enorm populaire schrijver en staat op het punt jouw grote meesterwerk te 
schrijven. Het belangrijkste wat je moet doen is een hoofdpersoon verzinnen. Verzin zelf een 
personage. Bedenk ook goed in wat voor boek hij of zij de hoofdrol zou moeten gaan spelen!

1. Beschrijf zijn uiterlijk: probeer zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat voor 
kleren hij draagt, hoe zijn gezicht eruit ziet, hoe groot hij is, etc.

2. Verzin een karakter voor jouw personage: is hij aardig of juist slecht? Kan hij goed 
tegen de druk die de avonturen, die hij zal beleven, met zich meebrengen? Is hij/zij 
moedig? 

3. Geef een duidelijk overzicht van overige eigenschappen. Denk aan de naam, de 
leeftijd, waar hij/zij vandaan komt, hobby’s, vrienden, speciale vaardigheden, etc.

4. Teken jouw personage!

Jouw personage kan een fantasiefiguur zijn in plaats van een mens. Dat mag je zelf bepalen! 

LEESTIP 1

In de Ban van de Ring -Deel 1: De Reisgenoten (The Fellowship of The 
Ring) door J.R.R. Tolkien

Wanneer Frodo van zijn excentrieke oom Bilbo Balings een ring cadeau 
krijgt, kan hij niet vermoeden dat dit het begin is van een groot avontuur. 
De tovenaar Gandalf legt hem uit dat het geen gewone ring is; het is de 
Ene Ring die door de Donkere Vorst Sauron is gemaakt om er de wereld 
mee te overheersen. En zolang de Ring niet vernietigd is, zal die dreiging 
blijven bestaan.
Met een groep vrolijke metgezellen reist Frodo naar Rivendel, waar in de 
Raad van Elrond beslist zal worden over het lot van de Ene Ring. De Raad 
zendt het Gezelschap van de Ring erop uit om het kleinood in de vuren 
van de Doemberg te gooien. Een barre tocht begint.
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Opdracht 5a

Je hebt bij opdracht 4 een eigen personages 
bedacht. Nu moet jij dat personage ook 
daadwerkelijk op papier laten leven. 
Schrijf een verhaal van ongeveer 450 woorden 
waarin jouw personage de hoofdrol speelt. Zorg 
ervoor dat hij of zij (of het) reageert op dingen 
zoals een echt persoon met dergelijke 
karaktereigenschappen zou reageren.

Opdracht 5b
Wissel jouw verhaal uit met een klasgenoot. 
Beschrijf ieder de manier waarop het 
hoofdpersonage op jou overkomt:
- hoe zou je het karakter typeren?
- hoe denk je dat het personage er uitziet?

Leg jouw bevindingen naast de beschrijving van je 
klasgenoot bij opdracht 5. Zijn er verschillen?

KORTOM:

• Een personage heeft uiterlijke en 
karaktereigenschappen die samen 
het personage "maken".

• Het uiterlijk van een personage 
zegt vaak veel over het karakter 
van het personage, vooral in 
stripverhalen.

• Wanneer een schrijver een 
personage niet verder uitdiept, 
maar vooral uiterlijkheden 
beschrijft, noemen we dit een flat 
character.

• Wanneer een schrijver een 
personage verder uitdiept en 
karakterontwikkelingen laat 
doorgaan, noemen we dit een 
round character.

LEESTIP 2

Brieven aan Doornroosje door Toon Tellegen
Elke dag van het jaar schrijft de prins een brief aan Doornroosje. 
Hij is onderweg naar haar kasteel om haar wakker te kussen. De 
ene keer is hij vol verwachting, de andere keer mismoedig, en weer 
een andere keer vraagt hij zich af of hij wel echt op weg is. Zo levert 
elke dag een prachtige brief op over het leven, over het onderweg 
zijn, over verlangen en over de liefde.

LEESTIP 3

Red ons, Maria Montanelli, door Heman Koch
Een jongeman vertelt enkele maanden nadat hij de school heeft moeten 
verlaten, over deze verwarrende, miserabele tijd uit zijn leven. De 
dieptepunt van zijn verhaal wordt gevormd door de dood van een 
zwakbegaafde klasgenoot die hem en zijn vrienden wordt aangerekend. 
De verteller kondigt deze noodlottige gebeurtenis voortdurend aan, maar 
vertelt ironisch genoeg heel weinig over de zwakbegaafde jongen. Hij 
beschrijft in vele uitweidingen wel zeer indringend de oude leraren met 
hun valse opgewektheid en hypocriet geloof in het 
'montanellisysteem' (Montessori). Ook thuis gaat het niet goed: zijn 
vader heeft een grauwe buitenechtelijke verhouding en zijn moeder komt 
na een langdurig ziekbed te sterven. Dit boek schijnt niets dan narigheid 
te bevatten, maar de manier waarop het geschreven is, zorgt ervoor dat 
je als lezer toch steeds moet lachen. 


