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Personage bedenkenWaarnemen en beschrijven

 STAP 3 



Stap 3

SCHRIJFOEFENING 3A
Ga voor jezelf eens na wat de personages in je favoriete romans zo onweerstaanbaar 
maakt. Welke combinaties van eigenschappen en omstandigheden maakte dat je 
in hun huid wilde kruipen? Welk element zorgde ervoor dat het verhaal het ene 
moment zo lekker knus aandeed en het andere moment zo avontuurlijk? Benoem 
die elementen en bedenk je eigen variant.
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SCHRIJFOEFENING 3B
Sla eens een namenwoordenboek open of een telefoonboek en noteer de namen die 
je interessant vindt voor een mogelijk personage. Kijk ook naar de betekenis van de 
naam. Kun je daar iets mee voor je personage? Geeft dat je extra houvast bij het zoeken 
naar zijn verhaal? 

Naam 1:
Ideeën:

Naam 2:
Ideeën:

Naam 3:
Ideeën:

Naam 4:
Ideeën:

Naam 5:
Ideeën:
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SCHRIJFOEFENING 3C
Maak een lijst van alles wat je personage al tot haar/zijn beschikking heeft: aanzien, 
rijkdom, handicaps of talent, een hutje of een kasteel, vrienden, vijanden, tijd van 
oorlog, economische crisis of middeleeuwse omstandigheden. Al deze elementen 
hebben iets te zeggen over het vermogen van je personage om de wereld naar zijn 
hand te zetten. En over de manier waarop hij dat probeert.

Kijk vervolgens welke elementen er strijdig zijn met elkaar. Of wat er nog ontbreekt. 
Wat levert de meest schrijnende tegenstelling op? Want daar ligt het sappigste 
materiaal voor een verhaal.
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SCHRIJFOEFENING 3D
Maak een tijdlijn voor je personage. Zet aan het begin de datum en het jaartal van 
zijn geboorte en aan het eind datum en jaartal van zijn dood. Hoeveel jaar zit daar 
tussen? Markeer de jaren met streepjes. Noteer een aantal van de belangrijke, of 
minder belangrijke gebeurtenissen op de tijdlijn.

Neem de tijd om steeds meer invallen in te vullen. Dat kunnen hele banale 
voorvallen zijn en grote ervaringen.
• Haar eerste kies
• Zijn huwelijksnacht
• Haar zwemles
• Zijn eerste kennismaking met… Vul zelf maar in.

Heb je er meer nodig (om te oefenen)? Je kunt ook zelf een tijdlijn maken door op 
een vel papier een streep te trekken en geboorte en dood te markeren.

Jaar geboorte

Jaar geboorte

Jaar geboorte
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Jaar dood

Jaar dood

Jaar dood
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SCHRIJFOEFENING 3E
Stel een vragenlijst samen met vragen die je aan je hoofdpersonage zou willen 
stellen. Dat kunnen hele banale vragen zijn over zijn lievelingskleur tot en met 
indringende vragen over zijn meest intense of intieme ervaringen.

Laat je personage nu plaatsnemen tegenover je en op zijn eigen manier antwoord 
geven. Beschrijf zijn woorden, maar ook zijn gebaren, zijn lichaamstaal en zijn zwijgen.

Vraag:

Antwoord:
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Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:
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Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:
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SCHRIJFOPDRACHTEN STAP 3: PERSONAGE BEDENKEN

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:
• Welke aspecten maken het gecreëerde personage tot een levensecht en 

geloofwaardig personage voor de lezer?
• Op welke punten kan dat nog worden aangescherpt?
• Welke combinatie van persoonskenmerken en omstandigheden zijn in aanleg de 

basis voor een interessant conflict? Waarom?

SCHRIJFOPDRACHT 1
Zet een wekker. Besteed de volgende tien minuten met losschrijven (zoals uitgelegd 
in Stap 1: beginnen met schrijven) over de volgende vraag:

Welke personen zijn er allemaal in je leven geweest die een grote invloed op je 
hadden, een grote indruk op je maakten of die om wat voor reden dan ook belangrijk 
voor je waren? Wat hebben ze voor je betekend? Dat kunnen mensen zijn die je nooit 
in het echt hebt ontmoet of die je maar vluchtig hebt meegemaakt. Maak een lijstje.
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SCHRIJFOPDRACHT 2
Kies één persoon van je lijstje waar je op dit moment het meeste voor voelt, of waar je 
gewoon zin in hebt om over te schrijven.

Leg nu een ‘dossier’ aan waarin je alles opschrijft wat je weet over je persoon. Dat 
is altijd veel meer dan je denkt. Niet alleen de biografische gegevens, maar ook een 
gewoonte, een karakteristieke uitspraak horen thuis in het dossier.

Begin met de naam, woonplaats, geboortedatum en andere feiten, voor zover je die 
weet. Noteer vervolgens een aantal dingen die je nog niet weet. Formuleer die in de 
vorm van een vraag.

Voorbeeld:
• Naar wat voor school ging Therese vroeger?
• Hoe was ze als klein meisje?
• Waar speelde ze het liefst mee op de kleuterschool?
• Hoe zag haar liefste jurk eruit?
• Naast wie zat ze in de klas?
• Et cetera.

Naam:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Overige feiten:

Dingen die je nog niet weet (formuleer als vraag):
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SCHRIJFOPDRACHT 3
Bekijk je vragenlijst. Kies één vraag uit die je op dit moment het meest prikkelt. 
Gebruik de vraag als startpunt om je eigen fantasie de vrije loop te laten.

Schrijf in je eigen woorden op wat hier misschien gebeurd kan zijn. Dat hoeft geen 
mooie tekst te zijn. Schrijf het nog steeds op, zoals je los schrijft, zonder zorg om 
zinsbouw of formulering. Pas als de inhoud er is, mag je gaan polijsten.
Voorbeeld:

Ik denk dat Therese in deze periode misschien wel naar een buurtschooltje ging. 
Dat past wel bij wie ze is. Het lokaal was armoedig, maar de juf was heel warm. Ze 
speelde het liefst in de blokkenhoek, want daar stond een rode tractor met zwart met 
gele letters. Ze hield van het geluid van de banden als ze over het versleten linoleum 
reden. Net als kauwgom onder haar schoenen… et cetera.
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SCHRIJFOPDRACHT 4
Schrijf een scène waarin je personage het belangrijkste moment van zijn of haar 
leven beleeft . Schrijf dat in de ik-vorm, waarbij je personage zelf verslag doet van de 
gebeurtenis. Kijk of je met zijn of haar taalgebruik ook iets kunt vertellen over wie hij 
of zij is.

Tip: in sommige kranten vind je korte biografi eën van overleden personen. Sommige 
van die levensbeschrijvingen kunnen interessant materiaal opleveren voor een 
personage. Juist omdat ze beknopt zijn, kun je ze naar hartenlust omvormen of 
aanvullen vanuit je eigen inleving of verbeelding.




