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Personage tot leven brengenWaarnemen en beschrijven

 STAP 4 



Stap 4

SCHRIJFOEFENING 4A
Maak een lijstje van dingen die er mis kunnen zijn of gaan in het leven van je personage. Om-
schrijf die dingen zo specifiek en concreet mogelijk, compleet met omstandigheden en details.
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2:

3:
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6:
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SCHRIJFOEFENING 4B
Neem een bekend flat character in gedachten en verander dat personage tot er sprake 
is van een grotere complexiteit en nuance. Welke eigenschappen waren ervoor 
nodig om dat karakter ronder te maken? Door welke eigenschappen is het oude flat 
character nog steeds herkenbaar?
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SCHRIJFOEFENING 4C
Ga zitten in een café of bus en luister naar de gesprekken om je heen. Noteer zo’n 
gesprek.

Wat zeggen mensen en hoe zeggen ze het? Praten ze in hele zinnen of losse kreten? 
Welke woorden keren geregeld terug? In hoeverre reageren ze op elkaar? Geven ze 
antwoord op elkaars vragen of is er meer sprake van twee monologen door elkaar?
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SCHRIJFOPDRACHTEN STAP 4: PERSONAGE TOT LEVEN BRENGEN

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:
• Is het personage geloofwaardig en levensecht genoeg om de lezer te boeien? 

Welke kenmerken maken dat het personage levensecht/geloofwaardig is? Welke 
kenmerken doen dat niet?

• Geeft de eerste introductie van het hoofdpersonage genoeg indruk van zijn 
karakter en omstandigheden om de aanzet tot een verhaal te vormen?

• Komen tijd en het milieu van het personage duidelijk tot uiting in dit fragment? 
Waardoor wel? Waardoor niet?

SCHRIJFOPDRACHT 1
Zet een wekker op vijftien minuten.

Besteed de volgende vijftien minuten aan losschrijven waarbij je alle ideeën noteert 
die je tijdens het lezen (of beluisteren van de audio-schrijftraining) van Stap 4 te 
binnen zijn geschoten (de audio vind je op de USB-stick). Dat kunnen ideeën zijn, 
maar ook vragen die in je opkwamen en waar je in de toekomst de antwoorden nog 
wel op vindt.

Zorg ervoor dat je blijft schrijven. Ook als het voor je gevoel klinkklare nonsens is of 
kromme taal. Maak tekeningen. Zet pijlen. Maak lijsten. Schrijf halve zinnen en foute 
spelling. Alles mag. Het gaat erom dat je op stoom komt.
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SCHRIJFOPDRACHT 2
Zet opnieuw je wekker, dit keer op dertig minuten. Schrijf de volgende dertig minuten 
alles op wat je kunt bedenken naar aanleiding van de volgende instructies:
• Neem je personage voor je in al zijn/haar clichématigheid of levenloosheid.
• Bedenk een aantal kleine uiterlijke kenmerken die sterk contrasteren met zijn/haar 

uiterlijk.
• Kies één kenmerk uit je lijstje.
• Bedenk waar dat kleine uiterlijke kenmerk naar verwijst. Met welke misschien 

stiekeme of verborgen karaktertrek heeft dat kenmerk te maken?
• Wat probeert jouw karakter misschien te verbergen? Voor welke eigenschap is hij/

zij misschien beschaamd? Wat zou jij absoluut niet verwachten bij zijn/haar type?
• Waar uit die eigenschap zich misschien nog meer in? Bedenkt kleine subtiele 

dingen, maak ze niet meteen te groot.
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SCHRIJFOPDRACHT 3
Bedenk in welke tijd of cultuur je personage leeft. Introduceer je personage pratend 
of denkend. In de taal van zijn tijd of milieu.

Schrijf daarvoor een (innerlijke) monoloog, dus in de ik-vorm. Laat je personage 
vertellen wat hem nauw aan het hart ligt, verheugt of ergert. Neem een feitelijk 
thema als uitgangspunt. De slechte kwaliteit van het wegdek. De luidruchtigheid 
van de koetsen in de straat. De geboorte van het eerste olifantje in gevangenschap. 
De prijs van cosmetica. De verveling in Camp Holland. Bedenk iets wat aansluit bij 
het leven dat je personage leidt.
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SCHRIJFOPDRACHT 4
Schrijf nu het eerste fragment waarin je je hoofdpersonage introduceert.

Beschrijf hoe je persoon eruit ziet, wat ze doet of zegt in niet meer dan drie alinea’s. 
Beschrijf alleen wat waarneembaar is. Verder niets.




