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Vertellen 

Inleiding 
Vertellen is de basis van onderwijzen: iets wat de moeite waard is levend delen. 
Theatraal gezien is vertellen een schitterende vorm van gecondenseerd acteren. 
 
Bij vertellen maak je gebruik van fysieke middelen: stem, gezichtsexpressie, ogen (contact), lichaams-
houding/ -beweging en gebaren.  
Ook maak je gebruik van associaties, zowel vooraf als tijdens het vertellen. 
Zodra je tijdens het vertellen bij het publiek beelden kunt oproepen, en zelfs kleur en geuren, m.a.w. 
als je de verbeelding aan het werk zet, dan komt je verhaal tot leven. 
 
Een verhaal is niet een serie begrippen en logische gedachten, maar in de eerste plaats de verklanking 
of verwerking van een emotioneel proces. Het opnieuw verbeelden van dat proces is de sleutel tot de 
emoties van zowel de verteller als het publiek. Veel te veel vragen we van publiek om maar te begrij-
pen wat er in het verhaal gebeurt, door het begrijpen van de woorden. Vele malen sterker is het, als het 
publiek mee kan leven met het proces van de verteller — en dat al lang heeft meegevoeld en meege-
maakt, vóórdat begrijpen aan de orde is. Eerst meeleven — en van daaruit begrijpen. 
 
Dat proces gaat bliksemsnel: ons empathisch vermogen laat dat plaats vinden vóór we het kunnen 
tegenhouden! Een manier om tegen acteren aan te kijken is: leren dat proces volledig tot zijn recht te 
laten komen, zonder het af te schermen of te blokkeren. Om je staande te houden in de sociale werke-
lijkheid heb je dat namelijk ook geleerd: afschermen en blokkeren. 
Ik ervaar regisseren van amateurs vaak voor 90% als het vinden van manieren om acteurs te openen 
voor hun rol. 

Zeggen, Zien en Zijn: perspectief 
Bij het vertellen van een verhaal zie je als publiek uiteraard de verteller, degene met het overzicht. Dit 
noemen we auctoriaal vertellen. 
Er zijn momenten dat de verteller een personage introduceert en min of meer het personage speelt, 
maar nog steeds vertelt vanuit een vertellersrol; dit is een soort schemergebied, je ziet zowel de vertel-
ler als het personage. 
Als de verteller het personage totaal neerzet, zowel fysiek, als in stemgebruik en inclusief handelingen, 
dan is er sprake van een ander vertelperspectief; dat noemen we personaal vertellen. 
Ik vertaal dit in de vuistregel van de drie Zetten: Zeggen (auctoriaal), Zien (auctoriaal of sche-
mergebied) en Zijn (personaal). 
 
Zeggen is de meest gebruikte invalshoek om te vertellen. Ik bedoel daar mee: als verteller contact 
leggen met je publiek, en alles wat je zegt vanuit dat vertellerscontact overdragen. Iedere leraar kent 
die energie, dat contact. 
Het bijbehorende innerlijke gebaar is: 

• iedereen aankijken, de hele ruimte met je blik bestrijken 
• je boodschap als het ware bij de luisteraars neerleggen, aan ze geven. 

 
Zien is veel interessanter. Op dat moment kijk je de toehoorders niet meer individueel aan (zeggen) 
maar kijk je naar niet bestaande beelden in je verbeeldingswereld, de wereld van het verhaal. Die in-
spireren jou in je voordracht en zetten het proces in werking, dat leidt tot expressie. 
Zien is dan het moment, dat je je opent voor de beelden die je beschrijft. Je creëert je eigen verbeel-
dingswereld groot in de ruimte om je heen, en zet jezelf als verteller centraal in die verbeeldingswe-
reld. 
Ook dat is iets, wat we in de sociale werkelijkheid vaak afgeleerd hebben: jezelf centraal stellen in je 
(verbeeldings-)wereld. Je hoort het een moeder letterlijk zeggen: heb jij maar niet zoveel verbeelding, 
mannetje! 
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Het bijbehorende innerlijke gebaar is tegenovergesteld aan dat bij zeggen: 
• je kijkt niet naar je luisteraars, maar je kijkt naar de beelden in je verbeeldingswereld 
• je laat die beelden op je afkomen, je opent je daarvoor in houding en beweging (acteerterm: 

incasseren) 
Je open houding heeft dan een dubbele werking: niet alleen open jij je als verteller voor datgene wat je 
wil vertolken, maar je luisteraars voelen zich door diezelfde openheid uitgenodigd om mee te gaan in 
jouw proces. Dus: eerst meeleven — en dan pas begrijpen. 
 
Zijn is nog een stap verder: je speelt steeds de rol van degene die aan het woord is, of vanuit wiens 
perspectief je vertelt. 
Dat heeft tegelijkertijd een dubbele bodem: je verlaat het auctoriale vertellen en gaat over naar perso-
naal. Je kijkt nu namelijk niet meer in de verbeeldingswereld van de verteller, die het totaaloverzicht 
heeft, maar in de verbeeldingswereld van die ene rol! 
Dat dubbele maakt zijn voor voordracht het interessantst en levendst. 
 
Hier spelen nog twee belangrijke acteeraspecten. Ik noem ze saus of soep en gestaltegeving. 
 
Saus: Tijdens zeggen hebben veel vertellers de neiging om over hun vertelling een emotionele saus te 
smeren. Als het een verdrietig deel van het verhaal is, gaan ze een treurig gezicht en een treurige stem 
opzetten. Vaak gaat dat ook amateuristisch opgelegd klinken, er ontstaat een soort onnatuurlijke voor-
leestoon.  
Wanneer je hier over doordenkt besef je, dat dit een moralistische manier van vertellen oplevert: de 
verteller schrijft eigenlijk voor wat de luisteraars moeten voelen. 
Soep: Vanuit zien kan je een veel rijker palet van emoties en belevenissen bestrijken. Bijvoorbeeld:  

• je schrikt (= achteruitdeinzen, je wordt plotseling door je verbeeldingsbeeld getroffen) en  
• langzaam dringt tot je door wat er aan de hand is (= je verbeeldingsbeeld langzamerhand gro-

ter laten worden en recht aanzien, vanuit het horizontale vlak op je af laten komen).  
Wanneer het publiek dat meeleeft ontstaan er keuzes: ze kunnen inderdaad verdriet voelen, maar mis-
schien worden  ze ook wel verontwaardigd, of boos, of bang: hoe moet dat aflopen? 
Soep is veel interessanter en lekkerder wanneer je alle ingrediënten apart kan proeven, dan wanneer 
het zolang heeft doorgekookt dat het één saussmaak heeft gekregen waaraan je na een paar tellen niks 
meer beleeft. 

 
Gestaltegeving: er ontstaan interessante acteermogelijkheden wanneer je vanuit het zien vertelt. Elke 
rol kan je een eigen gestalte meegeven, en daartussen kan je bliksemsnel wisselen. Je kan daarbij ge-
bruik maken van de elementen uit de mime (zwaar/licht bewegen, vervormingen langs de drie li-
chaamsassen) of de trekpunten van de commedia del’arte (buik, borst, hoofd). Een kleine vervorming 
kan al meer dan genoeg zijn (bijvoorbeeld je onderkin naar voren of naar achteren). Verderop is hier 
een heel hoofdstuk aan gewijd. 
Bij de verschillende gestalten passen ook verschillende stemmen. 
Kies stemverschillen, die jouw eigen stem niet forceren. Bijvoorbeeld: 

• hoogteverschillen 
• verschillen in volume 
• nasaal 
• accenten/streektalen/geaffecteerd 

Hoe duidelijker je fysieke gestaltegeving is, hoe minder het nodig is je stem te belasten met te grote 
verschillen. Vanuit een andere fysieke gestalte kan een andere stem eigenlijk bijna als vanzelf mee-
komen. Vanuit die gestalte, en niet vanuit een geforceerde stem. 
 
Overigens kan het goed zijn om de hoofdrol met je eigen, normale stem en gestalte te spelen. Die re-
latieve “neutraliteit” geeft je luisteraars de kans om vanuit hun eigen beleving met de hoofdrol mee te 
leven. 
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Met name in een dialoog kan Zijn prachtig werken: met één beweging verander je steeds van gestalte, 
en neem je het volgende beeld van de volgende persoon in je op. 
Tenslotte: Zijn kan je veel vaker toepassen dan je in het begin denkt. Ook als iemand niet praat kan je 
er voor kiezen om te vertellen vanuit het perspectief van één van de rollen. 
 
Zeggen, Zien en Zijn gecombineerd: door in je vertelling afwisselend gebruik te maken van “de drie 
Zetten” krijg je een enorme afwisseling, die het vertellen tot een levend proces maakt dat de toehoor-
ders uitnodigt tot een actieve meeleefrol. 
Zeggen is vaak een goed begin, en de manier om direct contact te leggen met de luisteraars. 
Zien is een andere manier van contact: je nodigt de luisteraars uit om mee te leven in jouw verbeel-
dingswereld. 
Zijn is de stap verder van Zien: genuanceerd meeleven vanuit verschillende perspectieven. 

Oefeningen in Zien en Zijn: impulsen ontvangen 

De Black Box: openheid is de sleutel 
Expressie is het resultaat van een innerlijk proces. Hoe zetten we dat proces in werking? 
Het is als een “black box”-apparaat: je drukt op een knopje, er gebeurt binnenin van alles, zonder dat 
we dat hoeven te begrijpen (innerlijk proces), en er wordt een resultaat zichtbaar (bijvoorbeeld: het 
apparaat maakt koffie). 
Het incasseren van een impuls is als het drukken op een knopje. Het innerlijk proces dat vervolgens in 
werking wordt gezet is niet helemaal te begrijpen, maar er ontstaat wel spontaan een expressie. Open-
heid is de sleutel tot dit proces, zowel voor het ontvangen van de impuls, als het laten stromen van het 
innerlijk proces. 

De melk kookt over 
Je zit alleen thuis, opeens denk je: de melk kookt over! 
Wat beweegt het eerst? Dat wil zeggen: waar ontvang je de impuls? 
 
De gedachte of de schrik is een impuls, die je in beweging zet: hoofd of “midden” ontvouwt zich. Dit 
ontvouwen is het moment waarop je de impuls ontvangt die het innerlijke proces in beweging zet dat 
leidt tot uiterlijk waarneembare expressie. 
Het in beweging zichtbaar maken van het impulsmoment maakt, dat het publiek mee kan leven vanaf 
de oorzaak, en daardoor met het volledige proces (en niet moet begrijpen hoe het in elkaar zit aan de 
hand van alleen het resultaat: een van buiten opgelegde onechte expressie). 
 
Variaties: 

• Er staat iemand achter je in de kamer (impuls op je rug ontvangen) 
• Hoorde je in de verte je naam roepen (horen geeft vaak een strekking van de ruggengraat)? 
• Huilt de baby nou, of was het verbeelding (een kleine beweging van ogen of hoofd vertelt ons 

precies waar de baby slaapt: je geeft ruimtelijk vorm aan je verbeeldingswereld)? 

Open of gesloten blik 
• Kijk scherp naar één punt. Constateer dat je als het ware door een klein tunneltje scherp ziet. 
• Kijk naar voren, houd je handen voor je ogen en beweeg ze, terwijl je nog steeds naar voeren 

kijk, in een halve cirkel richting je oren, tot het moment dat je ze uit het gezicht dreigt te ver-
liezen. 
Laat één hand zakken en zie, hoe je alle handen van de anderen in een enorme ruimte om je 
heen ziet bewegen. 
Constateer hoe een enorm gezichtsveld je ook hebt.  

• Met deze open blik kan je ook je publiek tegemoet treden. 
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Het cadeautje in het midden van de kring 
Staan in een kring, in het midden is een denkbeeldige tafel met een cadeautje voor jou. 
Doe een stap naar voren, ontdek wat het is en reageer: 
 

• je wordt er blij van 
• je vindt het schattig 
• je bent teleurgesteld 
• je wordt er woedend van 
• je schrikt er van 
• je bent stomverbaasd 
• je wordt er helemaal verlegen van 
• je vindt het ontzettend smerig 
• enz. 
 

De ontdekking is bijna altijd een vorm van je openen, achteruit gaan, om de impuls letterlijk toe te 
laten. Alleen in klucht- en clownswerk doe je vaak het omgekeerde: er naar toe bewegen met je hoofd 
bijvoorbeeld. 

Een enorm landschap zien 
Vanuit je hotelkamer, halverwege een berg. 
Zie in het landschap twee grote dingen, bijvoorbeeld skiliften op twee bergen aan de overkant op oog-
hoogte. Doe dat weer vanuit de beweging van het toelaten van de impuls (=achterwaarts openen), met 
een zo open  mogelijke blik 
Plotseling zie je een klein detail, dat je aandacht trekt (Hé, Ome Jan loopt daar!). Je blik vernauwt, je 
buigt nu misschien zelfs voorover. Ervaar het verschil tussen de twee manieren van kijken/zien. 
Wissel ze af. 

Diaschermen 
In de vorige oefening was er a.h.w. een enorm filmscherm, dat je in z’n geheel kon overzien of waar-
van je details kon onderzoeken. 
Op dezelfde wijze is het mogelijk met meerdere beelden te werken. Bijvoorbeeld bij het maken van 
een keuze tussen twee totaal verschillende dingen. Die kan je a.h.w. als twee beelden, twee diascher-
men in de ruimte voor je zien. Met je aandacht ga je heen en weer tussen beide beelden. Dat is niet 
zozeer het heen en weer kijken, van de ene kant naar de andere — het is veel  minder gestuurd: het één 
trekt je aandacht, maar het andere vrijwel tegelijkertijd ook. Laat dat proces plaatsvinden, zonder te-
veel te sturen. 
 
Op dezelfde wijze kan je de hele verbeeldingswereld uit je verhaal ruimtelijk om je heen opbouwen. 
Plekken worden op die manier bronnen voor impulsen, die de toeschouwer in staat stellen om in jouw 
verbeeldingswereld mee te gaan. Jij als verteller staat in die verbeeldingswereld centraal, die wereld 
komt om jou heen tot leven. 
Daar kan je eindeloos mee spelen. 

Hé, een hand 
Dit kan je technisch oefenen, door je hand op een plaats in de ruimte om je heen te plaatsen, en dan de 
hand opeens te ontdekken: hé, een hand! 
En vervolgens doe je hetzelfde met je andere hand: zet hem op een vaste plek in de ruimte, en ontdek 
vervolgens die hand. 
Ga daar mee door, in alle richtingen, hoog/laag, voor/achter/opzij, enz. 
Voer de snelheid op, zonder de volgorde door elkaar te halen: eerst de hand een plek geven, en pas Hé 
zeggen als je de hand ontdekt hebt. 
Werk ook aan totale lichamelijke betrokkenheid: soepele knieën, flexibele steeds veranderende hou-
ding, incasseer de impuls ook met je “midden”en  niet alleen met je hoofd. 
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Pantomime: 5 aandachtspunten 
 
Deze aandachtspunten spelen een rol bij het manipuleren van imaginaire (onzichtbare) voorwerpen: 

1. Je hele lichaam 
 Geef de vorm van een voorwerp aan en het moment van het vastpakken of loslaten. Geluiden (tik - 
tok, pfloetsj - pflatsj) kunnen helpen om dat te verduidelijken. 

2. Vastpakken en loslaten 
Je uitbeelding wordt sprekender naarmate je hele lichaam bewust aan de handeling meedoet. Dit speelt 
duidelijk een rol bij het kracht zetten. Kracht zetten doe je vanuit je buik met soepele knieën, zodat je 
hele lichaam ook mee kan doen. 
Soms is de golf een middel om het hele lichaam bij de uitbeelding te betrekken (bijvoorbeeld gooien). 

3. Lijnen en plekken 
Een rechte lijn blijft recht, een vaste plek in de ruimte blijft daar, de grootte van een voorwerp blijft 
constant. 
 
Al deze regels zijn er op gericht het spel duidelijk en helder te houden: daar ontbreekt het vaak aan 
terwijl kinderen tegelijkertijd erg kritisch zijn op een juiste uitvoering! 
In een later stadium kunnen daar nog bij komen: 

4. Stap voor stap 
Maak ingewikkelde handelingen duidelijk door ze op te delen in deeltjes, die je als een muziekstukje 
toon voor toon achter elkaar speelt. 

5. Eerst kijken, horen, denken, merken 
Voor je iets doet moet er altijd een reden zijn om dat te doen. Je komt bijvoorbeeld op een idee, omdat 
je iets ziet, hoort, bedenkt, merkt. In feite is dat het proces, dat bij zien en zijn in het vorige hoofdstuk 
werd beschreven. 
Tekenfilms en slapstick maken hier vaak gebruik van: clowns zijn altijd zo verbaasd (oink?!) of ko-
men zo duidelijk op een idee (lampje!). 
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Een rol fysiek gestalte geven 
 
Naast het uitbeelden van imaginaire handelingen met onzichtbare voorwerpen kent de pantomime nog 
een tweede belangrijk hoofdstuk: “corps composée.” Dat wil zeggen: je verandert iets aan je houding 
of bewegingspatroon, en je houdt die verandering steeds vast. 
 
In verhalende pantomimes (maar ook bij vertellen en alle andere vormen van toneelspel!) kan je dat 
goed gebruiken om een rol gestalte te geven. De vervorming wordt dan karakteristiek voor je rol. En 
geeft een belangrijke, letterlijk in het oog springende, eigenschap van de rol aan. 
 
In Noord-Holland heeft een aantal steunpunten maskerprojecten, die ze aan scholen verhuren. In deze 
projecten staat hetzelfde fysieke spel centraal, ontleend aan de Commedia del’Arte, het Italiaanse be-
roepstoneel van na de middeleeuwen, waarbij de rollen maskers droegen die karakteristiek waren voor 
hun rol. Het masker dwingt je om de fysieke uitbeelding van je rol te vergroten, omdat je je gezichts-
uitdrukkingen niet meer kan gebruiken. 

Twee invalshoeken 
Vanuit de bewegingsanalyse van de mime kan je je bewegingspatroon vervormen langs de drie li-
chaamsassen: 
 

• verticaal: laag en geaard bewegen of licht en hoog, 
• van links naar rechts horizontaal: breed of smal, 
• van voren naar achteren horizontaal: hol of bol. 

 
In de traditie van de Commedia del’Arte wordt dit benoemd als trekpunten. Je trekt als het ware aan 
een touwtje dat ergens aan je vast zit, waardoor je bewegingspatroon verandert: 
 

• trekpunt buik = laag, geaard, 
• trekpunt borstbeen = licht, hoog, 
• trekpunt neus = o.a. waakzaamheid/denken 

Aarden: de wip en de wereldbol 
Met deze oefening kan je mensen laten voelen, dat je een wezenlijke verandering in je bewegingspa-
troon teweeg kan brengen. Je laat je hele gewicht naar beneden afvloeien, komt als het ware diep ge-
vestigd in jezelf te zitten, en maakt een stevig contact met de vloer via je hele voeten. 
 

• Vrij grote spreidstand, tenen wijzen schuin naar buiten, zodat knieën en tenen dezelfde kant 
uitwijzen als je door je knie buigt. 

• Stel je voor dat je boven het midden van een wip staat: links en rechts van je zijn de armen 
van de wip, met aan de uiteinden de stoeltjes. 

• Je duwt met je ene voet de arm van de wip omlaag. Dat gaat zwaar en langzaam, je moet er 
bijna diep door je knieën voor gaan zitten. 

• Wanneer het uiteinde van de arm van de wip de grond raakt doe je hetzelfde de andere kant 
op. 

• Controleer of je inderdaad diep door je knieën blijft gaan (dus niet licht afzetten; wanneer je 
een potloodje in je navel zou steken trekt het een rechte lijn langs een papiertje). 

• Controleer of je het werk inderdaad met je benen doet, en niet met bijvoorbeeld je schouders. 
Je staat rechtop “in het midden”, zonder je omhoog te houden, maar ontspannen zittend in je 
eigen bekkenbodemgebied. 

• Wanneer je de beweging verkleint en je voeten weer naar elkaar toe brengt bewaar je het zwa-
re contact met de vloer, en blijven de knieën licht gebogen. 
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• Controleer of je gewicht op je hele voeten rust (wieg even naar voren en naar achteren om het 
midden op te zoeken)  en op beiden voeten even zwaar. 

 
Wanneer je vanuit deze houding een paar zware stappen zet voel je het effect van de oefening. 
 
Variatie: 

• In plaats van een wip neem je als verbeeldingsbeeld de wereldbol. Alsof je die met je voeten 
onder je heen en weer kan rollen. 

• Het verschil met de wip is, dat je niet beurtelings het ene en het andere been belast, maar dat je 
met beide voeten tegelijk “in de grond klauwt”, dus veel meer kracht zet. 

 
Vanuit dit extreem zware bewegingspatroon kan je ook het tegenovergestelde opzoeken: licht en hoog 
bewegen vanuit het borstbeen. 

Karaktereigenschappen benoemen 
Eventueel op een neutraal muziekje lopen de kinderen vanuit één vervorming door de zaal. 
Mogelijke opdrachten: 

• Terwijl je rondloopt zie je opeens iets op de grond liggen. Daar ligt de lievelingswens van de 
rol die je gaat spelen! 
Loop er op af om je lievelingswens te pakken. Maar als je vlakbij bent is die opeens verdwe-
nen, alsof hij onzichtbaar is geworden. 
Je loopt weer door, waarna het even verderop opnieuw gebeurt. 

• Geef na een eerste oefenronde duidelijk aan, hoe je de ontdekking van je lievelingswens incas-
seert, er even bij stilstaat, er misschien zelfs voor achteruit gaat. 
Wanneer je lievelingswens verdwenen is reageer je daar op, je loopt niet zomaar door. Hoe re-
ageert jouw rol? Past dat bij je manier van bewegen? 

• Benoem karaktertrekken bij het geoefende bewegingspatroon. 
• Doe hetzelfde met een andere vervorming. 
• Laat aan het eind iedereen kiezen voor één vervorming/trekpunt met één helder benoemde ka-

raktereigenschap. Maak daar het volgende spel mee: 
o Opnieuw loop je rond. Plotseling zie je je lievelingswens weer. Maar nu krijg je hem 

in je bezit. 
o Bedenk hoe jouw rol dat doet: die lievelingswens krijgen. Neem je hem zomaar mee, 

doe je dat stiekem, vraag je er om aan een onzichtbare medespeler, ben je zo rijk dat je 
hem koopt, of moet je er voor werken, enz. enz. enz. 

• Deel tenslotte de spelers in groepen met dezelfde vervorming/trekpunt in.  
o Laat ze met die groep gelijktijdig hun verhaal met de lievelingswens spelen. Bijvoor-

beeld: eerst alle kinderen met trekpunt buik, daarna met trekpunt borstbeen, daarna 
met trekpunt neus. Wanneer ze hun lievelingswens in hun bezit  hebben nemen ze 
hem mee naar hun plaats en gaan daar weer zitten. 

o Daarna hetzelfde voor een andere groep. Meestal geeft dat een enorm verschil te zien! 

Veel genoemde karaktereigenschappen 
Het benoemen van karaktereigenschappen is niet gemakkelijk. Ik kwam ooit in plaats daarvan de vak-
term speelbare houding tegen. Bijvoorbeeld: dik is eigenlijk geen karaktereigenschap. Maar wanneer 
een kind daar een heldere voorstelling bij heeft (bijvoorbeeld gezellig, of altijd moe) dan kan het wel 
degelijk een prachtige speelbare houding opleveren. Ik reageer meestal op de uitdrukking en lichaams-
taal van een kind, wanneer het zo’n eigenschap benoemt, of ik het goed vind of dat ik er over door-
vraag. 
 
Eén categorie eigenschappen accepteer ik nooit: gek, raar, leip, enz. 
Wanneer kinderen dergelijke termen gebruiken betekent het soms, dat ze de opdracht niet aandurven. 
En zich inderdaad voor gek voelen staan als je zo raar beweegt. Soms maken ze ook van de gelegen-
heid gebruik om een klasgenoot belachelijk te maken: die doet gek! 
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Ik leg dan uit, dat je wel kan vinden dat iemand gek doet, maar dat de persoon zelf zich meestal niet 
gek voelt. Maar alles wat-ie doet logisch vindt. En alles wat-ie doet dan ook vanuit een andere karak-
tertrek doet. Bijvoorbeeld sloom, of aldoor maar verbaasd. 
 
Hieronder wat voorbeelden, zoals kinderen die benoemen: 
 
Zwaar en geaard: 

• sloom, lui, vadsig. Vanuit de oefening met de wip benoemen mensen dit vaak als eerste. 
• dom. 
• Maar wanneer je het combineert met breed/smal komen er ook karakteriseringen als macho, 

vechtersbaas, opschepper. 
 
Licht en hoog: 

• vrolijk, kinderlijk. 
• deftig, uit de hoogte, soms ook gemeen. 
• balletdanseres (is dat een karaktertrek?) 

 
Trekpunt neus: 

• nieuwsgierig, onderzoekend. 
• waakzaam, opmerkzaam. 
• achterdochtig, sluw, gemeen. 
• verstrooide professor 

 
In principe zijn er nog veel meer vervormingen en trekpunten mogelijk. Bijvoorbeeld: 

• één schouder optrekken: gemeen of bang. 
• je benen indraaien: verlegen. 
• je onderkaak naar voren trekken: bazig, grote mond. 
• je onderkaak naar achteren trekken: deftig, aardappel in je keel. 

Ik heb ooit meegemaakt, dat een meisje een trekpunt aan haar voeten verzon, waarmee haar voeten 
opzij getrokken werden. Ik had toch gezegd dat je eigenlijk overal een trekpunt kon maken? We heb-
ben er toen samen maar even tijd voor genomen om te ontdekken wat voor karaktertrek dat eigenlijk 
opleverde… Het werd een vrolijk typetje, dat steeds even opzij huppelde. 

Bredere toepassingen 
In feite kan je deze principes altijd gebruiken, zodra je een rol speelt. Het je aanmeten van een karak-
tertrek/speelbare houding betekent bijvoorbeeld, dat je altijd vanuit die karaktertrek/houding kan deel-
nemen aan het verhaal, ook als je misschien even niks te doen leek te hebben. En dat je voor het pu-
bliek (en jezelf!) actief en helder herkenbaar betrokken blijft. 
 
Dat geldt ook in bijvoorbeeld tableaus, of in vertellingen.  
Bij het weergeven van verschillende figuren in vertellingen helpt het enorm wanneer je aan elke per-
soon uit het verhaal één kleine vervorming meegeeft. En dan bliksemsnel schakelt tussen de verschil-
lende vervormingen. 
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