
SPANNING IN LITERATUUR 

Prequel: Je krijgt te zien hoe iemand klein was, voor het echte 

verhaal 

Sequel:  Het volgende deel in een serie boeken, films en 

dergelijke 

Proloog: een stuk tekst of muziekstuk dat aan het begin van 

een verhaal, toneel- of muziekstuk komt 

Epiloog:  Vertelt wat er na het verhaal is gebeurd met de 

hoofdpersonen of doet verdere uitleg over het verhaal. 

Een schril iemand: heel mager zijn 

Gepulkt: geprutst 

 

Tips interview om een boek spannender te maken: 

1) Een boeiend personage 

2) Een dramatisch doel met voldoende hindernissen 

3) Een sprong in de tijd maken 

4) Een time Lock (binnen de tijd iets goed uitvoeren) 

5) Een setting die de spanning verhoogt 

 

Typische kenmerken van een horrorfilm: 

1) Donker 

2) Volle maan  

3) Nacht  

4) Een heel klein beetje licht 

 

Een veteraan: een oud iemand die vroeger diende in het leger 

 

Een uitgever Iemand die de boeken drukt 
en verkoopt 

Een cliché  Uitdrukking die je al vaak hebt 
gehoord 

Empathie Meeleven 

Mensen warm maken Mensen enthousiast maken 



Een recensie  Klein artikel over de positieve 
en negatieve punten van het 
product 

Doceren  Lesgeven  

Een thriller Een spannend verhaal waarin 
de nadruk ligt op actie en 
gevaar 

Een horror of griezelverhaal Een verhaal waarbij het de 
bedoeling is om angst aan te 
jagen 

Een detective  Een verhaal waarin een 
misdaad wordt opgelost 

Een cliffhanger Een spannend slot van een 
moment dat ervoor zorgt dat 
je wilt verder lezen/kijken 

Decennium  10 jaar 

Prospectie  Excursie of onderzoek 

 

De inleiding  lead  

Populaire kranten                     ><   kwaliteitskranten                         

- Makkelijke woorden                              -  Moeilijke woorden                                         

- Iedereen kan deze krant lezen             -  Voor mensen die                                                 

                                                              naar de uni zijn gg                  

                                                              -  ASO 

 

Doel krant: Mensen informeren 

Oorzaken dat thrillergenre ernstig wordt genomen: 

1) De auteurs gaan beter schrijven 

2) Ze leggen zich echt op het genre toe 

3) Ze realiseren zich dat het genre veel boeken verkoopt 

 

Goede thrillers (beste boeken uit de literatuur) 

- Complexe karakters 

- Complexe relaties 



- Sterke plots 

- Een uitmuntende stijl 

 

Ik wil voortgedreven worden om verder te lezen 

 Één van de negen ingrediënten van Anthony Horrowitz 

 Een locomotief die het boek voortsleept 

 

Spanningstechnieken: 

Retardering: de tijd rekken door extra aandacht te geven aan 

beschrijvingen van ruimte, voorwerpen, personages… 

Cliffhanger: een gebeurtenis wordt plots afgebroken, zodat de 

lezer niet weet hoe het verhaal afloopt 

Red herring: de lezer krijgt info die hij niet nodig heeft 

Setting: de ruimte en decor spelen een belangrijke rol 

Vertelperspectief: het vertelperspectief creëert ook spanning 

 

6 tips om een verhaal spannend te maken: 

1) Je krijgt te weinig info over een belangrijk personage 

2) Er is retardering: er wordt over een spannend stuk traag 

vertelt 

3) Het verhaal breekt op een belangrijk moment af 

4) De plaats waar het zich afspeelt en de ruimtelijke 

beschrijving zorgen voor een spannende sfeer 

5) De lezer weet meer dan de personages 

6) Een personage weet meer dan de lezer 

 

Info over de fragmenten die we zagen in de les: 

- Vals nest: Beatrijs Peeters 

- The nun afbeelding: je wilt de non waarschuwen omdat er 

iemand achter haar staat omdat het hoofdpersonage dat 

zelf niet ziet 



- The mentalist (1): Nicole Gilbert wordt als dader 

gesuggereerd omdat er een meisje wordt vermist. Ze 

gebruikte drugs en ze had een slechte jeugd 

- The mentalist (2): Nicole Gilbert wordt nog steeds gezien 

als dader. We denken dat omdat ze terug werd gevonden 

met een mes in haar handen in een verwilderde toestand. 

Maar uiteindelijk was de sheriff de dader. 

 

Waarom zetten ze de kijker op het verkeerde spoor: 

- Om de spanning op te drijven 

- Om de kijker op het verkeerde spoor te zetten 

- Om een twist in het verhaal te geven 

 

- De zwarte kat Edgair Allen Poe 


