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Stap 2

SCHRIJFOEFENING 2A
Maak mindmaps (http://nl.wikipedia.org/wiki/mindmap) van een aantal 
veelgehoorde clichés of containerwoorden. Gebruik de voorbeelden en verzin er zelf 
twee bij. Zoek voor elk begrip minstens tien andere omschrijvingen. Bedenk die 
omschrijvingen zelf en baseer ze op je eigen waarneming. Op je eigen ervaringen.

Omschrijving:

Gepassioneerd



Omschrijving:

Zo groen als gras
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Omschrijving:

Heftig



Omschrijving:

Bloedmooi
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Omschrijving:

Oerlelijk



Omschrijving:

Waanzinnig
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Omschrijving:

Containerwoord:



Omschrijving:

Containerwoord:
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SCHRIJFOEFENING 2B
Bij deze oefening zul je merken dat echt kijken moeilijker is dan je denkt.

Kijk een paar minuten aandachtig naar een bepaald voorwerp of persoon. Probeer 
voorbij te gaan aan wat je denkt te weten en kijk alleen. Zoek naar de details en wees 
niet tevreden tot je precies weet hoe iets eruit ziet.

Kijk dan weg en beschrijf wat je hebt gezien in de meest exacte en concrete 
woorden. Dus niet in termen van een oordeel als mooi of lelijk. Maar heel feitelijk. 
Bruin, kronkelig. Bleek. Of glanzend, goudgeel, slingerend.



SCHRIJFOEFENING 2C
Ga ergens zitten en luister naar de geluiden om je heen. Welke geluiden kun je 
onderscheiden?

Probeer daarbij niet zozeer op te schrijven wat je weet, maar wat je hoort. Dus als je 
op een terras in de zon zit en je hoort het voorbijrijden van auto’s, probeer dan die 
kennis te negeren en beschrijf het geluid in termen van andere geluiden die je kent.

Waar lijkt het geluid van al die motoren op? Is het laag? Hoog? Ronkend? Brommend? 
Aanhoudend of met pauzes? Met welke woorden is dat geluid het beste te kenmerken? 
Ontleed op die manier zoveel mogelijk geluiden en schrijf op wat je waargenomen hebt.
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SCHRIJFOEFENING 2D
Lees onderstaande vier alinea’s.

Overmand door liefde valt ze in zijn armen. Tranen van ontroering staan in haar 
ogen als ze hem omarmt. ‘Laat me nooit alleen,’ zegt ze met een vurige blik.
De man zit aan de tafel en kijkt voor zich uit. Aan de muur hangt een schilderij 
in overwegend blauwe tinten. Een vrouw zit voorovergebogen over een mand. 
Aardappelen in haar schoot. Een aardappelschil hangt neer uit haar hand. Een poos 
tuurt hij naar het tafereel. Dan staat hij op en sloft met gebogen schouders naar het 
kookstelletje.

Wanhopig gaat hij zitten aan de bar. Hij weet zich geen raad. Waarom moet het 
altijd weer hetzelfde aflopen? Opnieuw is hij zijn baan kwijt. Opnieuw zit hij hier.
Hij wil zijn eerste pils van de dag bestellen. Hij kijkt om zich heen. Maar niemand let 
op hem. Zelfs de barman schenkt hem geen aandacht. Hij voelt zich een nietsnut. Een 
waardeloze prul. Moedeloos probeert hij de aandacht van de barkeeper te trekken.

Het regent al negen dagen aan een stuk door. Met grote stappen komt ze de klas 
binnen. Ze smakt haar schooltas neer en zucht.
Ze knikt naar de regen op de ruiten als de leraar vraagt waarom ze deze keer te laat 
is voor de les. ‘Moet je dat kutweer zien, man.’

Ga na bij welke alinea je als lezer de meeste emotie voelt en waarom.
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SCHRIJFOPDRACHTEN STAP 2: WAARNEMEN EN BESCHRIJVEN 
Inleveren schrijfopdracht 
• Heb je een schrijfcursus met feedback van een schrijfcoach? Dan kun je de 

schrijfopdracht inleveren via www.cursusschrijven.nl/inleveren  
Daar vind je ook de inleverinstructies. 

• Heb je gekozen voor een schrijfcursus zonder feedback, maar wil je liever toch 
feedback en schrijftips van een schrijfcoach? Ga naar www.cursusschrijven.nl/coach 

• Twijfel je of je een schrijfcursus met of zonder feedback hebt? Neem contact op via 
www.cursusschrijven.nl/contact 

Dit is waar je schrijfcoach feedback op geeft: 
• In hoeverre zijn de beschrijvingen tonend en waar is er sprake van benoemend 

schrijven? 
• Welke benoemende fragmenten zijn doeltreffend en welke moeten worden 

herschreven op een meer tonende wijze? 
• In welke mate komen de vijf zintuigen aan bod in de beschrijvingen? 
• Zijn de beschrijvingen authentiek of clichématig? Welke details zijn daarbij het 

meest sprekend? 

SCHRIJFOPDRACHT 1
Besteed eens een losschrijfsessie (zoals uitgelegd in Stap 1: beginnen met schrijven)  
aan een (sterke) emotie die je hebt ervaren. Haal het moment weer voor de geest. Wat 
ging eraan vooraf? Wat gebeurde er? Wat waren de omstandigheden? In welk deel van 
je lichaam heb je deze emotie met name ervaren? Beschrijf hoe dat voelde. Brandend? 
Koud? Scherp? Dof? Beschrijf.

Waar kun je de ervaring mee vergelijken? Met het gevoel in je vingers als ze langzaam 
warm worden, nadat ze versteend raakten van de kou? Of als het chroom van een 
sportauto onder je handpalm?

Beschrijf dat, zoals een verslaggever zou doen.
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SCHRIJFOPDRACHT 2
Tonen, niet noemen.

Zet twee broers of zussen bij elkaar aan een tafel. Tussen hen is net een ruzie 
losgebarsten. Nu zeggen ze niets meer. Beschrijf wat ze in plaats daarvan allemaal 
doen. Denk daarbij aan lichaamstaal, gebaren, handelingen. Waar kijken ze naar? Waar 
richten ze hun aandacht op?

Na een tijdje praten ze verder, maar ze vermijden het onderwerp van hun ruzie. Hoe 
verloopt hun gesprek? Geef hun dialoog weer.
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SCHRIJFOPDRACHT 3
Ga eens op een onbekende plaats zitten en luister tien minuten lang naar de geluiden.

Neem vervolgens twintig minuten en beschrijf de geluiden die je hebt gehoord. Probeer 
dat te doen zonder de bron te noemen (dus in plaats van vogelgepiep, een snerpend 
getjilp…).

Probeer vervolgens voor elk geluid een vergelijking te vinden (alsof iemand met een 
naald over glas krast…).
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SCHRIJFOPDRACHT 4
Beschrijf je hoofdpersonage op de volgende drie manieren:
1. Puur feitelijk en van buitenaf, qua uiterlijk en handelen.
2. In een monoloog of een brief.
3. Van binnenuit.

Welke innerlijke gewaarwordingen beleeft je personage allemaal als hij:
4. Onder de douche staat?
5. Seks bedrijft met een partner?
6. Nog slaperig de trap afloopt, omdat de deurbel is gegaan?

Bedenk nog twee situaties waarbij intense tastervaringen worden beleefd. Beschrijf die 
volgens de regels die in Stap 2: waarnemen en beschrijven zijn uitgelegd.

1: Puur feitelijk en van buitenaf, qua uiterlijk en handelen.



2: In een monoloog of een brief.

3: Van binnenuit.
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4: Onder de douche.

5: Seks bedrijft met een partner.



6: Slaperig de trap afloopt, omdat de deurbel is gegaan.

7: Verzin zelf een situatie.
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8: Verzin zelf een situatie.

9: Als je echt op stoom bent, verzin dan nog een situatie.




