LES 4 PAK JE LEZER
BIJ DE STROT

LES 4
Pak je lezer
bij de strot
Je hebt je personage, je probleem en je plot.
Gefeliciteerd! Je hoeft er nu alleen nog maar
een kort verhaal te maken. Je gaat proberen
om een kort verhaal te schrijven van
ongeveer 1000 woorden.

1. Begin je verhaal op het moment dat het spannend is.

In een verhaal over een scheiding
Met een klap slaat mijn moeder de voordeur dicht. Ze draagt een plastic tas waaruit
kleding puilt. Wanneer ik me omdraai, zie ik mijn vader huilend op de bank zitten.

In een verhaal over een drugshandelaar
Zijn dit echt wel XTC-pillen? Het lijken wel snoepjes. Voorzichtig ruik ik er aan.
Ze lijken niet alleen op snoepjes, ze ruiken ook net zo zoet. Het zijn net skittles.

2. Laat je personage vooral zélf veel dingen ondernemen.
Dit is het allermooiste van schrijven: je kunt je personage dingen laten doen die
jezelf nooit zou durven. Dus spring uit dat vliegtuig! Ga dat kooigevecht aan! Stap in
dat oorlogsgebied! Op papier kan alles.

3. Een kort verhaal schrijven van duizend woorden lukt bijna geen enkele schrijver
in één keer. Deel je schrijfsessies op in tien korte rondes van 100 woorden. Neem na
elke honderd woorden een pauze. Lees hardop aan jezelf voor wat je geschreven
hebt. Verbeter wat niet lekker leest. En bedenk: hoe kan ik de volgende honderd
woorden nog spannender maken?
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4. Eindig je verhaal met een cliffhanger…

Kort verhaal:
Ik kon zweren dat ik hem hoorde lachen.
Láchen. Daarna zei hij iets. Zijn stem kwam
nauwelijks boven wat gefluister uit. ‘Waren
jullie soms vergeten hoe het met Ellis
is afgelopen?’
Uit: Zes Seconden – Daniëlle Bakhuis

Ik haal diep adem door mijn neus en
blaas uit door mijn mond alsof ik een kaars
uitblaas. Ik lach, en blijf lachen, totdat ik
opeens een schreeuw vanuit de bus hoor.
Het is de laatste keer dat ik lach.
Uit: De eliminatie – Daniëlle Bakhuis

En dan verschijnt, alsof het niets is, levensgroot het bont en blauw geslagen gezicht
van Colette Zwart op het tv-scherm.
Uit: De executie – Daniëlle Bakhuis

5. Kies een spannende titel voor je verhaal
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Kort verhaal:

Succes!
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