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Stap 6

‘SOMMIGE ZAKEN BEN JE  
NIET BEREID OM AAN DE  

OPENBAARHEID PRIJS TE GEVEN. 

DAT IS PRIMA. MISSCHIEN  
WIL JE DAT WEL NOOIT.  

MAAR IK SPOOR JE AAN OM ZE  
WEL OP TE SCHRIJVEN, ZE TE  

ONDERZOEKEN, EN DAN JE  
NOTITIEBOEK DESNOODS  

TE VERBERGEN. 

ZODAT DIE ZAKEN JE ANDERE  
SCHRIJVEN NIET VERVUILEN. 

WANT WAT VERBORGEN BLIJFT,  
OF GEHEIM, VINDT VROEG OF LAAT  

ZIJN WEG NAAR BUITEN’

— NATALIE GOLDBERG
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WAAR BEN JE MET JOUW BOEK?
Je wilt al heel lang een boek schrijven over je  
eigen leven. Of je loopt rond met het plan om  
een roman te schrijven, gebaseerd op eigen 
ervaringen. Maar waar begin je? Hoe zorg je 
ervoor dat je je nog meer gaat herinneren? Hoe  
ga je om met de herinneringen die je hebt?  
Welke herinneringen kun je gebruiken? Welke 
niet? En hoe waarheidsgetrouw moet je zijn? 
Wat doe je als er andere mensen in je verhaal 
voorkomen die nog leven?

In Stap 6: autobiografisch schrijven krijg je 
antwoord op deze vragen. Je leert technieken  
om je herinnering aan te wakkeren, vast te  
leggen en om een zinvolle ordening aan te  
brengen in je herinneringen en ervaringen.  
Stap 6 is niet bedoeld om als therapie te dienen. 
Over de therapeutische kant van het beschrij- 
ven van je leven krijg je wel wat algemene  
tips. 

WAAROM OVER JE EIGEN LEVEN 
SCHRIJVEN?
Eén blik op de boekentafel van een boekhandel 
en de autobiografische titels springen je tegemoet. 
Niet zonder mijn dochter, van Betty Mahmoody. 
Logboek van een onbarmhartig jaar van Connie 
Palmen. De diefstal van mijn jeugd van Natascha 
Kampusch. Een kikker in mijn buik van Valerie 
Strategier. Meisje met negen pruiken van Sophie 
van der Stap. Duizend dagen in China van Bettine 
Vriesekoop…

Het is maar een greep en het gevoel bekruipt  
je al snel dat jij daar niets meer aan hebt toe  
te voegen. Wie wil nou over jouw alledaagse  
leven lezen? Je bent niet getrouwd met een 
celebrity, je hebt geen jaren gevangen gezeten  
en je hebt geen glamoureus of avontuurlijk leven 
achter de rug. Hooguit heb je een reis gemaakt 
naar Griekenland die wegens overboeking uitliep 
op een spannende taxirit naar een gammel 
hotelletje in de bergen. De levensverhalen die 
daar op de tafel liggen zijn stuk voor stuk veel 
spannender dan het jouwe. Dus het heeft geen  
zin om daar jouw eigen levensverhaal nog eens  
aan toe te voegen.

Maar is dat wel zo? In Stap 6: autobiografisch 
schrijven zul je zien dat er, ondanks de 
stortvloed van ervaringsverhalen, memoires, 
levensgeschiedenissen en waargebeurde avonturen 
in boekhandels en bibliotheken, heel veel redenen 
zijn om toch je levensverhaal op te tekenen.

HERKENNING
Het is niet enkel het spectaculaire wat mensen 
zoeken. Mensen willen ook vooral zichzelf 
herkennen in wat je schrijft. De ‘oh, ja dat heb ik 
ook’-ervaring is heel fijn om te ervaren. Het is een 
belangrijke factor als het erom gaat of mensen je 
boek willen lezen of niet. Het kan troostend zijn. 
Of inzicht geven. Of gewoon herkenbaar zijn en 
grappig. Bovendien zit de spanning niet zozeer 
in wat je vertelt, maar in de manier waarop. In de 
blik waarmee je naar de wereld kijkt.

REDENEN OM OVER JEZELF TE 
SCHRIJVEN
Daarnaast zijn er nog meer redenen waarom 
iemand ertoe besluit zijn ervaringen op te 
schrijven. Kijk maar in welke van de hierna 
volgende drijfveren je jezelf kunt ontdekken. 

Terugblik Het kan fijn zijn om opnieuw in het 
verleden te toeven en de dingen die verloren zijn 
of voorbij, nog eens te beleven. Vooral als je ouder 
wordt, of als je verlies hebt gekend, kan dat heel 
troostend zijn, of gewoon fijn.

De Griekse halfgod en dichter Orpheus staat min 
of meer symbool voor het schrijversvak. Met zijn 
zang en zijn lier was hij in staat mensen, dieren, 
planten en goden, zelfs stenen en gevoelloze 
monsters in vervoering te brengen. De aanleiding 
tot dat vermogen was het verlies van zijn grote 
liefde Eurydice. Hij moest haar voorgoed in de 
onderwereld achterlaten, toen hij omkeek of ze 
hem misschien volgde op weg uit die onderwereld. 

Achteromkijken is een van de sterkste neigingen 
bij schrijvers. En heimwee naar wat voorbij is, ook 
wel melancholie genoemd, is de aandoening die 
hen het meeste treft. Schrijven is een uitstekend 
middel om terug te kijken. Het stelt je in staat de 
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dingen nog eens te beleven. En het brengt je het 
gevoel dat de dingen uit het verleden toch niet 
helemaal verloren zijn.

Een eigen stem ontdekken Niet voor 
niks zijn veel mooie romans gebaseerd op 
jeugdherinneringen. Immers, als kind hebben 
we nog onze oorspronkelijke blik. We kijken nog 
naar de wereld zonder vooropgezette ideeën. 
Hierdoor ervaren we ze nog als wonderlijk en 
is onze beschrijving ervan, ook als we die veel 
later pas opschrijven, doortrokken van magie, 
verwondering. Als kind zagen we overeenkomsten 
en voelden we dingen op een manier die we later 
hebben geleerd om te negeren.

Door je vingers glippen Woorden geven  
greep op de dingen die anders onopgemerkt 
voorbijgaan. Het moment is dan wel voorbij,  
maar de herinnering staat geschreven en de  
tekst is een blijvend monument voor wat voorbij 
was.

Herinneringen delen Als je je herinneringen 
opschrijft, worden ze ook beschikbaar voor 
anderen. Degenen die na jou komen. En dat is een 
fijn idee. Je kinderen en kleinkinderen kunnen 
lezen wie je was. Maar ook iemand die in eenzelfde 
situatie als jij terechtgekomen is. Ze kunnen 
zichzelf misschien herkennen in hoe je dacht  
of wat je voelde. Ineens voel je je minder alleen, 
want tijdens het schrijven lijkt het of er een 
onzichtbare toehoorder groeit, die met je meeleeft,  
meeluistert.

Plezier in het schrijven Het kan ook dat je het 
schrijven gewoon fijn vindt. Dat moment aan 
je tafel of bureau, de stilte om je heen, terwijl je 
verzinkt in je herinneringen of overdenkingen. 
Het krassen van je pen of het getik van je 
toetsenbord. De samenhang die altijd na  
verloop van tijd ontstaat. Het geeft een opgeruimd 
gevoel. Een gevoel van zin. En welk materiaal  
ligt er nu meer voor de hand dan de dingen die  
je zelf hebt meegemaakt? Het is bovendien  
een heel bevredigend gevoel om ineens een  
heel mooi stukje tekst te zien staan, terwijl je  
dacht alleen maar wat herinneringen op te  
schrijven. 

Zin ontdekken Niets geeft zoveel zin als het 
opschrijven van je eigen verhaal. Niet alleen breng 
je een nieuw verband aan tussen gebeurtenissen, 
je gaat het grotere geheel zien van je leven. Je gaat 
de betekenis zien van schijnbaar onbetekenende 
dingen. Soms ga je ineens de grote lijn zien van je 
eigen leven en dat geeft je een nieuw gevoel van 
richting.

Bovendien heeft schrijven een sterk spiegelende 
werking. Het kaatst terug wat je denkt en voelt. 
Doordat je het opschrijft, ga je letterlijk voor je 
zien wat je eigenlijk van de dingen denkt. Hoe je 
ze ervaren hebt. Je leert jezelf beter kennen, wat 
echt belangrijk is voor jou. Want hoe weet je wat je 
denkt tot je ziet wat je schrijft?

Onderzoek naar het verleden Misschien ben 
je op een vraag gestuit in de geschiedenis van je 
jeugd. Vooral nu de ontwikkelingen elkaar zo snel 
opvolgen, is elk decennium bijna een tijdperk op 
zich. Hoe was het om op te groeien in die periode 
van de Koude Oorlog? Hoe was het eigenlijk om 
op te groeien toen de televisie nog maar één zender 
had? Hoe zat het ook alweer met die demonstraties 
tegen kernwapens waar je in meeliep in de jaren 
tachtig? Hoe was het ook alweer toen je met de 
leesplank leerde lezen? Hoe zat het met die tante 
waar niemand over sprak? Waarom kwam je 
grootvader nooit op je verjaardag?

Dergelijke vragen leiden vaak naar nieuwe 
inzichten of ervaringen waarvan je het belang nog 
niet had onderkend.

Publiceren Het kan zijn dat je de ambitie koestert 
om nog eens te publiceren en wat ligt er meer voor 
de hand dan te schrijven over je eigen leven? Wat 
J.J. Voskuil kan (Het bureau) of Kluun (Komt een 
vrouw bij de dokter) kun jij misschien ook wel. Als 
je het niet probeert, zul je daar in elk geval nooit 
achter komen. 

JEZELF TOESTEMMING GEVEN
Welk van de bovenstaande drijfveren je ook kunt 
onderschrijven, elke drijfveer is even geldig. Begin 
in elk geval met jezelf toestemming geven om het 
uitgebreid over jezelf te hebben. 
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De grote drempel van veel beginnende schrijvers 
komt voort uit schaamte om het over zichzelf te 
hebben. Om zichzelf als middelpunt te nemen en 
zich uitgebreid bezig te houden met hun eigen 
ervaringen en innerlijke roerselen. Je moet jezelf 
dan wel heel belangrijk vinden. En dat is iets in 
onze cultuur waar je niet voor uit hoort te komen. 

Als je wilt schrijven, kun je echter niet om jezelf 
heen. Jij bent het enige grondmateriaal waar je 
vrijuit in rond kunt speuren. 

Jouw leven is uniek materiaal Overtuig jezelf 
ervan dat jouw ervaringen even belangrijk zijn 
als welke andere levenservaringen dan ook. 
Misschien lijkt het nu niet van belang, dat leven 
van jou: met je driekamerflat op acht hoog en je 
ficus en je vriend. Maar het kan best zijn dat jouw 
beschrijvingen over twintig jaar een heel mooi 
inkijkje geven in het leven aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw.

Belangrijker dan een enerverend leven is je kijk 
op de dingen in jezelf en om je heen. Durf je echt 
authentiek te reageren op wat je meemaakt? Durf 
je jezelf vragen te stellen over dingen die anderen 
vanzelfsprekend vinden? Als dat het geval is, dan 
is jouw levensverhaal interessant voor anderen. 
Het belangrijkste is in elk geval dat het voor jou 
belangrijk is. En bedenk daarbij dat er niemand 
anders is die jouw leven leidt, dus dat je hoe dan 
ook toegang hebt tot uniek materiaal. 
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Houd een dag lang een lijstje bij van alle 
gebeurtenissen in jouw leven die veel indruk 
op je hebben gemaakt. Dat hoeven geen 
wereldschokkende ervaringen te zijn. De 
kleinste dingen kunnen ons diep en soms 
doorslaggevend raken. Noteer het direct, als je 
iets te binnen schiet. 

VERSCHILLENDE EGODOCUMENTEN
Alle bovenstaande voorbeelden van titels worden 
ook wel egodocumenten genoemd. Daaronder 

verstaan we alle teksten die op de een of 
andere manier een weergave zijn van iemands 
levenservaring. Egodocumenten komen in 
verschillende vormen voor en die vormen hangen 
sterk samen met de redenen waarom ze geschreven 
zijn. 

Dagboeken Schrijf je puur voor jezelf, om de 
dingen van de dag wat van je af te schrijven, dan 
schrijf je waarschijnlijk een dagboek. Een dagboek 
bestaat feitelijk uit een heleboel brieven aan je 
latere zelf.

Heel wat mensen hebben ooit een dagboek 
bijgehouden. Een verslag van de dagelijkse 
gebeurtenissen of een verslag van overpeinzingen 
en zelfonderzoek. Sommige dagboeken werden 
doelbewust bijgehouden, om ooit te publieren. 
Andere dagboeken bleken achteraf de moeite 
waard. Omdat de schrijver in een bijzonder 
tijdperk leefde of later bekend geworden is.

Beroemde dagboeken Er zijn heel wat 
dagboeken die tot de wereldliteratuur zijn gaan 
behoren. De bekendste zijn Het achterhuis, van 
Anne Frank en Het denkende hart van de barak 
van Etty Hillesum. Beide werden geschreven onder 
de druk van de jodenvervolging tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Daarnaast zijn er de dagboeken van 
Hans Warren, Anaïs Nin, Frida Vogels, Remco 
Campert en Christiane Singer die een kijkje geven 
in de levens van bijzondere, maar ook minder 
bijzondere levens.

Brieven De brief is een belangrijker vorm  
dan je in deze tijd van e-mail en blog zou denken. 
In de tijd toen de postkoets nog de snelste vorm 
van verplaatsing vormde, was een brief de enige 
manier om iemand over lange afstand te laten 
weten hoe het met je ging. Daar ging je dus 
echt voor zitten. Zeker als je wist dat die brief 
er misschien wel weken over zou doen voor hij 
gelezen werd. Als je nog wel eens een echte  
brief schrijft, geen kattebelletje of kaartje, dan  
weet je dat bijna niets je zozeer uitnodigt tot 
uitgebreid vertellen als een lange brief. En tot 
bespiegelingen hoe je de dingen ervaren hebt.  
De eerste romans zijn dan ook uit de briefvorm  
ontstaan.
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Een paar beroemde briefwisselingen zijn die 
tussen de schilder Vincent van Gogh en zijn 
broer Theo, Brieven aan een jonge dichter van 
Rainer Maria Rilke of de briefwisselingen van 
Gerard Reve met verschillende bekende en minder 
bekende Nederlanders.

Levensverhaal Een levensverhaal is bedoeld 
voor een kleine, nabije kring. Schrijf je voor 
familieleden of nakomelingen, dan zal er meer 
nadruk liggen op de familieomstandigheden, de 
tijd waarin je leeft. Of op de redenen waarom je 
bepaalde dingen hebt gedaan zoals je ze deed. 
Verantwoording afleggen aan een volgende 
generatie, rekenschap geven van je keuzes of daden 
kan een belangrijke factor zijn waarom je schrijft. 
Daden en gebeurtenissen zullen dan in het kader 
van die tijd worden geplaatst.

Een moeder kan aan haar dochter en kleindochters 
uitleggen waarom ze destijds getrouwd is met hun 
vader. Een grootvader wil zijn kleinkinderen laten 
zien wat hij ervoor over heeft moeten hebben om 
het familiebedrijf op te bouwen tot wat het nu is. 
Vaak hadden mensen, gezien de omstandigheden 
van die tijd, geen andere optie. Als volgende 
generatie is het vaak moeilijk voor te stellen hoe 
anders de dingen toen waren.

Autobiografie Wil je de samenhang in een 
groter deel van je leven ontdekken, dan is de 
autobiografie een vorm die je inzicht kan geven in 
de grote lijn. En in de zin van hoe en waarom de 
dingen zo gelopen zijn.

Wil je de psychologie van jezelf en je 
veranderingen onder de loep nemen, dan zul 
je meer beschrijving wijden aan gedachten, of 
bespiegelingen. Of boeken en ontmoetingen die 
van invloed zijn geweest op je ontwikkeling.

Als je de ambitie hebt je verhaal bij een uitgever 
onder te brengen, dan moet je zien dat je een 
groter publiek inzicht geeft in de lijn van je 
ontwikkeling.

In het algemeen is een autobiografie ook wat het 
woord letterlijk vertaald betekent: een beschrijving 
(grafie) van het eigen (auto) leven (bio). De meeste 

biografieën zijn chronologisch opgebouwd. Ze 
beginnen bij de geboorte of een belangrijk nieuw 
begin en eindigen bij een punt waar een bepaalde 
periode afgesloten wordt. In een autobiografie, in 
tegenstelling tot in een levensverhaal, is er sprake 
van een overkoepelend thema, een gebeurtenis of 
thema dat de rode draad vormt in het beschreven 
leven. Maar daar komen we nog uitgebreid op 
terug.

Jan Wolkers In Terug naar Oegstgeest van Jan 
Wolkers kun je traceren waar zijn liefde voor ‘de 
kleine kriebelbeestjes’ ontstond en zijn fascinatie 
met dood en ontbinding. En hoe de vrijgevochten 
geest ontstond die Nederland van zijn taboes 
rondom seks afhielp.

Wat ik nog weet Annie M.G. Schmidt 
schreef een tijdlang columns waarin ze 
jeugdherinneringen beschreef. De columns 
zijn bijeengebracht onder de titel Wat ik nog 
weet. Elk hoofdstuk vormt een inkijkje in een 
moment tijdens haar leven. Het boek vormt 
geen totaalbeeld, maar in de samengebrachte 
fragmenten is wel degelijk een lijn te ontdekken 
van een jong, eigenzinnig kind dat opgroeit tot de 
schrijfster van Jip en Janneke, Floddertje en Pluk 
van de Petteflet. 

Memoires Als je een bekende persoonlijkheid 
bent en je wil een overzicht geven van de 
belangrijke momenten in je leven, dan spreken 
we eerder van memoires. Het woord komt uit het 
Frans en betekent letterlijk “herinneringen”.

Bij memoires gaat het vaak meer om anekdotes 
die de glans of het belang illustreren van iemands 
publieke leven. Of een (beperkt) inkijkje geven in 
iemands privébestaan.
Gaat het daarbij bovendien om een personage 
uit de politiek, dan zal er meer aandacht worden 
besteed aan gebeurtenissen uit de wereldpolitiek 
dan aan innerlijke ontwikkelingen.

Misschien ben je geen bekende persoonlijkheid en 
is de tijd waarin je leeft in jouw ogen geen tijd van 
grote gebeurtenissen. Vergis je niet. Voor iemand 
die in een andere tijd is opgegroeid, kan jouw 
leven heel boeiend zijn om te lezen.
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Herinner je je de tv-uitzending van de eerste 
wandeling op de maan? Het allereerste 
computerspelletje? De inval in het Bosnische 
dorp waar je bent opgegroeid? Je jeugd in 
communistisch Tsjecho-Slowakije? De eerste 
beelden van de aanslag van 9/11? De eerste keer 
dat je televisie keek? Voor jou was het misschien 
alledaags. Maar misschien vormt jouw verhaal wel 
een heel ander geluid dan de verhalen die je tot 
nu toe hebt gehoord. Voor veel lezers kan dit een 
ander wereldbeeld opleveren dan zij kennen en is 
het om die reden interessant.
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Vraag jezelf af: welke wereldgebeurtenissen 
hebben tijdens jouw leven plaatsgevonden? Aan 
welke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis 
heb je herinneringen overgehouden? Welke 
impact hebben die gebeurtenissen gehad op 
jouw omstandigheden? Welke gevolgen van 
dergelijke gebeurtenissen heb jij aan den lijve 
ondervonden?
Maak een lijstje van die ervaringen.
En vul het een week lang aan.

Mengvormen Elk boek is wat het is en zal 
zich onttrekken aan de schematische indeling 
van soorten. Zo zijn er heel wat mengvormen 
te bedenken van bovenstaande vormen van 
egoliteratuur.

Een onbekend tijdperk Konstantin Paustovski 
schreef zes prachtige boeken over zijn leven dat 
de hele geschiedenis van de Russische twintigste 
eeuw bestreek. Als journalist en reizend schrijver 
leefde hij in verschillende gebieden van de Sovjet 
Republiek. En met zijn scherpe geheugen bleven 
hem talloze prachtige details bij die van zijn 
beschrijving een levendig avontuur maken. Als 
lezer heb je het gevoel de Russische revolutie aan 
den lijve te ondervinden.

Zijn privéleven is zo verstrengeld met de grote 
politieke omwentelingen, dat je kunt spreken van 
een autobiografie, memoires en reisverslag in één. 

De kans is bovendien groot dat zijn herinneringen, 
door de grote afstand in tijd, een bewerking 
hebben ondergaan, waardoor een aantal zaken 
verdicht zijn tot een romantischer werkelijkheid 
dan die van de soms barre realiteit. De grens 
tussen fictie en werkelijkheid is in die zin nooit 
echt aan te geven.

Autobiofictie Nu de grens tussen privé- en 
publiek domein steeds meer verdwijnt, vervaagt 
ook het onderscheid tussen roman en biografie. 
Tussen fictie en non-fictie.

In de meeste boeken van Connie Palmen is er 
sprake van personages die te herleiden zijn tot echt 
bestaande personen uit haar nabijheid. In I.M. 
doet ze verslag van haar relatie met Ischa Meijer 
tot aan zijn dood. Logboek van een onbarmhartig 
jaar gaat over haar leven met echtgenoot Hans 
van Mierlo. Ze presenteert haar boeken echter als 
fictie en heeft er zelfs de term ‘autobiofictie’ voor 
bedacht. 

Autobiografie zonder ik Marguerite Yourcenar 
schreef een autobiografie zonder ik. In haar 
boeken construeert ze de ‘wereld van gisteren’ 
die we kennen van vergeelde familiefoto’s. Ze 
‘herinnert’ zich het kasteel van haar voorvaderen, 
hun tuinen, het toefje klaprozen en de verdwaalde 
korenbloemen. Haar kroniek is een spiegel 
van de negentiende eeuw, een speurtocht naar 
de historische lijnen van haar afkomst. Haar 
reconstructie van die tijd is een montage.

Om zich voor te stellen hoe die levens eruit 
hebben gezien, moet ze veel eigen onderzoek 
en verbeeldingskracht in het werk stellen. Ook 
gebruikt ze gesprekken met oudere familieleden 
om een beeld te krijgen van hoe het was. Maar 
zelf komt ze nergens voor in haar autobiografie. 
Roman en essay versmelten; herinneringen van 
haar en anderen worden literatuur. ‘Het zijn niet 
zozeer gebeurtenissen in het eigen leven die me 
van belang lijken’, schreef Yourcenar aan het slot 
van haar familiekroniek Labyrint van de wereld. 

De eeuwige fantast Roald Dahl was een verteller 
in hart en nieren. Alles was voor hem materiaal 
voor een verhaal. Ook zijn eigen leven. Daarbij 
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nam hij het niet nauw met de grens tussen fictie 
en realiteit. In zijn autobiografie Boy beschrijft hij 
zijn jeugd waarin nogal wat fantasie is verwerkt. 
Het vertellen van een goed verhaal had voor hem 
een hogere prioriteit dan het weergeven van de 
letterlijke werkelijkheid.

Dagboek als fictie De dagboeken van Adrian 
Mole zijn geheel verzonnen. Maar schrijfster Sue 
Townsend zou haar boeken nooit hebben kunnen 
schrijven zonder haar eigen puberteitservaringen. 
Of zonder die van haar zoon Sean, die zelf zegt 
‘bang te zijn dat het personage Adrian grotendeels 
op hem is gebaseerd.’

Ook Dagboek van een loser is fictie. In een 
interview zegt schrijver Jeff Kinney:

‘Ik had een vrij normale jeugd, maar er 
gebeurden intussen toch veel grappige dingen. 
Het was mijn bedoeling om een boek te schrijven 
dat mensen aan het lachen maakt. Dus besloot 
ik een boek te schrijven over hoe het nu echt is 
om een kind te zijn, althans hoe het voor mij 
was. Bijna alle gebeurtenissen uit ‘Het leven 
van een Loser’ heb ik zelf meegemaakt. Ik ben 
bijna vier jaar bezig geweest om me al die 
grappige ervaringen en ontmoetingen voor de 
geest te halen en op te schrijven. Het boek is geen 
letterlijke vertaling van mijn jeugd, maar in 
zekere zin zijn de gebeurtenissen wel ‘waar.’
Bron: www.hetlevenvaneenloser.nl / Uitgeverij De Fontein|Tirion

EIGEN ERVARING IS ALTIJD JE 
BASISMATERIAAL
Eigenlijk maakt het niet uit of je nu een 
waarheidsgetrouw beeld van je leven wilt 
scheppen, of een fictief verhaal wilt schrijven 
dat grotendeels gebaseerd is op jouw leven. Het 
behoort tot de macht van de schrijver om de 
realiteit te liegen dan wel de leugen als realiteit 
voor te schotelen.

Ongeacht het genre dat je beoefent, is het 
belangrijk jezelf, je leven, je ervaringen te 
onderzoeken. Immers, al je meningen, gevoelens 
en fantasieën en wie je bent zijn een product van 
het leven dat je hebt geleid en de dingen die je hebt 

meegemaakt. Je eigen ervaringen zullen altijd het 
basismateriaal vormen voor wat je ook schrijven 
wilt. Of je nu een avonturenroman schrijft, een 
essay of een liefdesverhaal. Het steunt allemaal op 
eigen ervaringen.

Alleen eigen ervaringen kun je van binnenuit 
beschrijven en dus op een oorspronkelijke manier 
verwoorden. Daarnaast stoelt de manier waarop je 
in het leven staat op wat je hebt ervaren, dus ook 
de personages die je eventueel gaat bedenken. Als 
je wilt schrijven, kun je niet om jezelf heen. Hoe 
fictief je ook denkt te schrijven.

Herinneren Herinneringen komen en 
verdwijnen volgens een eigen plan. Je hebt  
er weinig invloed op wat je je kunt herinneren  
en wat je vergeet. Het geheugen is niet 
systematisch geordend. Het ligt niet op alfabet  
of op chronologische volgorde. Toch is er wel  
een ordening te bespeuren in de manier  
waarop herinneringen opgeslagen zijn in onze  
hersenen. 

Associatieve ordening Herinneringen vormen 
ketenen met elkaar. Indrukken, geheugenflitsen 
en gedetailleerde herinneringen zijn associatief 
met elkaar verbonden, dat wil zeggen, ze zijn met 
elkaar verbonden door soms kleine, schijnbaar 
onbelangrijke, overeenkomsten. ‘Lijkt op’ schijnt 
het geheugen regelmatig te zeggen en bergt een 
herinnering vervolgens op in de nabijheid van een 
incident waarin een blauwe sjaal voorkwam. Of 
een zelfde geur van vanille en brood.

Sowieso is geur een hele belangrijke prikkel bij 
het herbeleven van wat we vergeten waren. Denk 
daarbij aan het verhaal van de Franse schrijver 
Marcel Proust. Bij de geur van een koekje gedoopt 
in lindebloesemthee zag hij zijn hele jeugd als aan 
een draad naar boven getrokken worden.

Ook slachtoffers van een trauma kunnen sterke 
herbelevingen ervaren als ze een miniem detail 
uit die ervaring in hun huidige leven opnieuw 
tegenkomen. Het hele verhaal speelt zich weer 
voor hun ogen en hun andere zintuigen af. Door 
een enkele geur, een enkel geluid.



Autobiografisch schrijven

JE GEHEUGEN PRIKKELEN
Herinneringen zijn niet naar believen uit te wissen 
of op te roepen. Dus hoe doe je dat? Hoe ga je 
op zoek naar de herinneringen die je je op dit 
moment niet te binnen willen schieten? Er is geen 
register dat je door kunt bladeren. Maar net als een 
visser kun je wel gaan hengelen op de plek waar je 
de meeste vis vermoedt. 

Door om te beginnen de herinneringen op te 
schrijven die je wel te binnen schieten, is de kans 
groot dat daar weer andere vergeten herinneringen 
aan vast zitten die tegelijk mee naar boven komen.
Noteer gewoon de gebeurtenissen of momenten 
die je op dit moment te binnen schieten. Dat  
kan een belangrijk moment zijn, zoals een 
diploma-uitreiking of de dag dat je je partner 
ontmoette. Maar vaker zijn het de kleine 
momenten die je te binnen schieten. Een moment 
dat je om de een of andere reden nog heel helder 
voor ogen staat.

Hecht belang aan de kleinste 
voorvallen Waarom we ons bepaalde dingen 
herinneren, is lang niet altijd te achterhalen. Maar 
juist die kleine momenten tussendoor kunnen 
heel veel sfeer met zich mee dragen. En veel 
belangrijker zijn dan je in eerste instantie voor 
mogelijk houdt.

Het moment dat je als achttienjarige uit je raam zat 
te staren van je eerste kamer. Of het stukje worst 
dat je als kind van de slager kreeg, kan in een later 
en groter verband ineens een doorslaggevende 
betekenis krijgen.
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Vertrouw erop dat er vanzelf wel het een en 
ander naar boven komt. Zet je pen neer en 
schrijf zonder je pen stil te houden. (Zie ook 
Stap 1: beginnen met schrijven.)

Vul de volgende zin zes keer aan met minimaal 
één alinea tekst:

‘Ik herinner me…’

Ga je dagboek na Als je als kind een dagboek 
bijhield, kan dat een enorme bonus zijn. Misschien 
stond je dagboek vol met allerlei details die je 
nu niet veel meer zeggen. Stel jezelf in dat geval 
vragen. Wanneer schreef je dit? Weet je nog wat  
er toen aan de hand was? Misschien weet je nog 
waar je zat, toen je dit schreef. Beschrijf die plek. 
Vaak triggert de ene herinnering weer een  
andere. Vertrouw erop dat wat niet meteen aan  
de oppervlakte ligt, na verloop van tijd naar boven 
komt.

Sla je fotoalbum open Een goede manier om  
aan herinneringen te komen is om je fotoalbum  
er weer eens bij te halen. Hoe lang ligt die al onder 
het stof?

Aan welke foto’s heb je zelf nog een herinnering? 
Kopieer die foto’s, plak ze in een schrift en  
schrijf erbij. Kijk allereerst heel goed wat er 
allemaal te zien is en beschrijf dat heel concreet. 
Nog zonder conclusies of verklaringen te geven 
voor wat je ziet. Schrijf dan pas de herinnering  
op. Door zelf te snel met verklaringen te komen, 
sluit je soms interessante vragen af, voor je de 
echte antwoorden hebt gevonden.

Zoek ervaringen van vroeger op Kijk 
oude films, beluister de platen die je vroeger 
uitentreuren speelde. Koop de dropveters van  
toen en proef weer hoe dat smaakte. Koop dat 
flesje parfum dat je oma altijd in haar tas had. 
Ruik eraan en kijk wat er in je gebeurt. Speel 
weer eens het pacmanspelletje en hoor opnieuw 
dat geluid als het happertje de balletjes opslokt. 
Wandel eens door je oude buurt. Zie hoe groot 
de bomen zijn geworden. Ruik weer de geur van 
populieren in de herfst. Verbaas je erover hoe klein 
het plein nu is waar je hebt gespeeld. Luister naar 
het eerste fluiten van een merel. Wanneer lag je  
net zo in je bed te luisteren?
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Denk aan de deurknoppen die je in je leven 
hebt aangeraakt. Leg in je verbeelding opnieuw 
je hand erop en draai of druk. Hoe voelt dat? 
Welk geluid hoort erbij?

Beschrijf door middel van een losschrijf  - 
sessie (zie Stap 1: beginnen met schrijven) 
hoe de deur langzaam opengaat en wat je 
vervolgens ziet in de ruimte die zichtbaar  
wordt.

Lees autobiografieën van een ander Al lezend 
in de levensverhalen van anderen schieten je 
ongetwijfeld eigen herinneringen te binnen of 
vragen hoe dat bij jou is gegaan. Schrijf als je 
dingen herkent in een ander leven. Schrijf citaten 
over en reageer erop door zelf te schrijven wat er 
door je heen gaat bij dit citaat. Herken je dit of 
juist niet?

Heel inspirerend zijn de vragen die iemand 
zich stelt. Of de manier waarop iemand naar 
zijn eigen leven kijkt. In het volgende fragment 
beschrijft Vladimir Nabokov zijn eerste bewuste 
herinnering:

‘Op dat ogenblik drong scherp tot me door  
dat het zevenentwintigjarige wezen in zacht  
wit en roze dat mijn linkerhand vasthield  
mijn moeder was, en dat het drieëndertigjarige 
wezen in hard wit en goud dat mijn rechter- 
hand vasthield mijn vader was. Terwijl zij  
gelijkmatig voortstapten, trippelde ik tussen  
hen in, nu eens parmantig, dan weer op een 
drafje, van zonneplek naar zonneplek, over  
het midden van een pad dat ik nu nog 
gemakkelijk herken als een laan met siereikjes  
in het park van ons landgoed Wyra, in de 
vroegere provincie Sint-Petersburg in  
Rusland.’
Uit: Geheugen, Spreek van Vladimir Nabokov

Welke herinneringen komen er in jou op bij het 
lezen van dit fragment?

MENSEN VAN TOEN
Zoek mensen op van toen. Mensen die, doordat 
ze wat afstand hadden tot de gebeurtenis, juist 
wat meer kunnen vertellen. Een buurvrouw. Het 
meisje dat oppaste als je ouders er niet waren. De 
juffrouw van je kleuterklas. Een leraar door wie je 
je gezien voelde.

Maak een lijst en zoek ze op. In de meeste gevallen 
zul je welkom zijn. Veel mensen vinden het alleen 
maar fijn om te vertellen. Je bezorgt hen een 
gezellige middag en zelf krijg je soms veel meer te 
horen dan je ooit geweten hebt.

Herinneringen van een ander Ook van jou 
bestaan er vast foto’s of verhalen waar je geen eigen 
herinnering aan hebt. Foto’s van een moment waar 
je niets meer van weet. Of verhalen die al jaren de 
ronde doen over jou als kind, maar waar je geen 
weet van hebt. Wat doe je daarmee? Kun je die ook 
gebruiken? Hoe ga je daarmee om?

Interview een familielid Iedereen kent het.  
Er zijn van die vaste verhalen die in je familie  
de ronde doen. Ze zijn zo bekend dat niemand  
zich meer afvraagt of het ook werkelijk zo is 
gebeurd.

Nu kun je ervoor kiezen dat verhaal gewoon te 
behouden zoals het is. Een goed verhaal is immers 
een goed verhaal. Maar je kunt ook op onderzoek 
uit gaan. Ga te rade bij familieleden, stel alle 
vragen en schuw daarbij de domme vragen niet. 
Wanneer was dat? Wat gebeurde er? Was het echt 
zo spannend of zo grappig als ze zeggen? 

Wat door iedereen voor waar aangenomen wordt, 
herbergt vaak een versie die veel interessanter 
is dan de officiële. Tien tegen een dat je oom of 
nicht, als je hem of haar echt vraagt, een eigen kijk 
hebben op de zaak en nieuwe dingen aan het licht 
brengen.

Als contact moeilijk verloopt Voor sommige 
informatie ben je afhankelijk van anderen uit 
je familie of je naaste omgeving. Sommige van 
die contacten zijn moeilijk te leggen. Een bezoek 
aan huis of een ontmoeting kan dan meer op een 
confrontatie lijken.
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Gelukkig zijn er andere, minder directe manieren 
om iemand te benaderen. E-mail is in dat  
geval een perfecte manier om iemand te 
benaderen. Het is minder indringend dan de 
telefoon. Iemand kan je bericht negeren, laten  
liggen en op een geschikter moment beantwoor- 
den. 

Schrijf een brief. Geef iemand de tijd om erover 
na te denken. En ga vooral bij jezelf na waar je 
grenzen liggen. Als je eerlijk geïnteresseerd  
bent in je eigen leven en in de ander, dan zal  
dat altijd doorklinken en zullen mensen je vaak 
toch te woord willen staan. Immers, iedereen 
koestert ergens wel de wens zijn kant van de  
zaak te belichten. Leg ze uit wat je wilt doen.  
Wees oprecht.
En vraag altijd aan het eind van het gesprek  
of je nog eens terug mag komen als je nieuwe 
vragen hebt. Dat maakt de drempel lager  
om dingen achteraf nog eens extra na te  
gaan.

ALS HET VERLEDEN MOEILIJK IS
Er zijn nogal wat levens die niet over rozen zijn 
gegaan. Juist die levens leveren het beste materiaal 
om over te schrijven. Tijdens je onderzoek moet 
je soms pijnlijke vragen stellen. Moeilijke dingen 
onder ogen zien. Of je stuit op materiaal dat voor 
jou gevoelig ligt.

Zorg ervoor dat je een achterwacht hebt met wie 
je je ervaringen kunt delen. Een vriendin, een 
familielid. Een therapeut. Iemand die goed kan 
luisteren en een goed invoelend vermogen heeft. 
Iemand die je helpt de vragen te stellen die  
inzicht geven en verlichting brengen. In jezelf  
of in je schrijfproces. Want die twee gaan hand  
in hand.

Pas op de plaats Als je het gevoel krijgt dat je 
teveel hooi op je vork hebt genomen, neem dat 
dan serieus en maak een pas op de plaats. Laat 
het schrijven even voor wat het is. En sta jezelf 
toe je aandacht een tijd op andere dingen te 
richten. Of ga met iemand praten. Juist tijdens 
zulke rustperioden wordt er heel veel ‘schrijfwerk’ 
verzet. 

Over jezelf schrijven is altijd 
therapeutisch Over een ding hoef je je nooit 
zorgen te maken. Schrijven heeft een ingebouwde 
therapeutische werking. Daar hoef je niet extra 
over na te denken of je best voor te doen. Door  
de dingen nog eens te herbeleven, te ordenen  
en te verwoorden ruim je op en verrijk je jezelf.  
Op eigen kracht en zonder hulp van een  
therapeut.

Maar haal nooit meer overhoop dan je aankunt. 
Doe het dus rustig aan. In kleine stapjes. Die 
tussentijd is nooit verloren, want tijdens de 
rustperioden kunnen de dingen bezinken en 
vinden ze vaak een eigen ordening.

AANTEKENINGEN MAKEN
Welke notitiemethode voor jou het handigst is, 
moet je een beetje zelf ervaren. Vragen via e-mail 
hebben het voordeel dat je de antwoorden meteen 
digitaal tot je beschikking hebt.

Bij oudere mensen levert telefoneren of langsgaan 
vaak betere resultaten op. Vraag altijd of ze er 
bezwaar tegen hebben als je een opname maakt 
van je gesprek. En merk je dat het gesprek 
stroef verloopt of dat je persoon geregeld op je 
opnameapparaat zit te letten, zet die dan uit en 
maak aantekeningen. Of luister alleen maar en 
vertrouw erop dat je de belangrijke dingen meteen 
naderhand nog wel kunt oplepelen. Je kunt altijd 
teruggaan om exacte feiten na te vragen.

Schrijf sowieso naar aanleiding van elk onderzoek 
je bevindingen op. Maak aantekeningen en 
schrijf alles op wat je te binnen schiet. Ook vage 
gevoelens van ongemak of twijfel − eenmaal 
verwoord − geven je soms nieuw inzicht. (Zie ook 
Stap 1: beginnen met schrijven.)

Ga bij jezelf na wat het allemaal met je doet, welke 
vragen het bezoek aan je oma of oom bij jou 
oproept. Welke mooie uitspraken doet hij of zij? 
Zorg er altijd voor dat je meteen na je ontmoeting 
ergens rustig op kunt schrijven wat je hebt 
gehoord en ervaren. Vertrouw erop dat je je echt 
wel herinnert wat belangrijk is. 
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EEN VERHAAL VAN JE LEVEN MAKEN
Afhankelijk van het moment waarop je je 
indrukken of herinneringen opschrijft, zullen  
je andere dingen te binnen schieten. Op die 
manier zou je nog heel lang door kunnen gaan  
met het verzamelen van herinneringen. Maar  
een heleboel herinneringen maken nog geen 
verhaal. 

Een moeras van herinneringen Tot nu 
toe heb je al heel wat geschreven, maar dat 
was vooral voor jezelf. Om herinneringen te 
beschrijven, om aantekeningen te maken. Het 
was vooral vooronderzoek naar de geschiedenis 
die achter je ligt. En naar de voorvallen die je 
was vergeten. Alleen jij kunt wijs worden uit 
de haastig neergeschreven alinea’s of de lijstjes 
met opsommingen. Het geschrevene is nog lang 
niet geschikt om aan een ander te laten lezen. 
Het is nog een brei van herinneringen, data of 
dagboekaantekeningen. 

Als schrijver bekruipt je vroeg of laat het gevoel 
dat je je in een moeras bevindt waar geen begin  
is en waar geen eind aan komt. Er valt zoveel  
te vertellen dat je door de bomen het bos niet  
meer ziet. Op zo’n moment kun je er baat bij 
hebben om je materiaal een poosje te laten  
liggen. 

Leren selecteren Je kunt ook proberen om  
een eerste selectie te maken. Die selectie zal je 
namelijk helpen om een lijn te bepalen waarlangs 
je je verhaal kunt gaan schrijven. Het helpt je  
ook om onderscheid te maken tussen wat er wel  
en wat er niet in je autobiografie moet komen.  
Kiezen wat je wel beschrijft en wat je weglaat, kan 
net zo moeilijk zijn als het schrijven zelf, maar het 
is een eerste noodzaak om tot een verhaallijn  
te komen.

Een autobiografie is nooit volledig Je zult nooit 
in staat zijn de gehele werkelijkheid te vertellen. 
Altijd ontbreekt er van alles aan je verhaal.  
Door jouw schrijversbril blijft de ervaring en  
wat je buiten beeld laat, een subjectieve weergave 
van de werkelijkheid. Al was het maar omdat je  
je van je eerste levensjaren weinig meer kunt 
herinneren.

Natuurlijk kun je te rade gaan bij wat anderen nog 
van je weten. Of je vult de gaten op met hulp van 
je eigen voorstellingsvermogen. Ook dan blijft het 
volstrekt onmogelijk om je hele leven in beeld te 
brengen. Dat hoeft ook niet. Sterker nog, voor een 
autobiografie is het zelfs noodzakelijk om je te 
beperken en om keuzes te maken in wat je vertelt 
en wat je weglaat uit je verhaal. Jouw subjectiviteit 
en beperktheid is nu juist wat het tot jouw verhaal 
maakt.

Durf weg te laten Er gebeurt nogal wat in een 
mensenleven en veel van die gebeurtenissen 
zijn voor jou of je naasten misschien wel leuk 
om te lezen. Voor een groter lezerspubliek is dat 
waarschijnlijk niet interessant. 
Met het oog op je publiek moet je dus een keuze 
maken tussen de ervaringen die je wel in je boek 
zet en de ervaringen die er buiten vallen. Maar hoe 
maak je die keuze?

Zoek samenhang Een hoop losse herinneringen 
maakt nog geen verhaal. Voor een verhaal moet 
er een eenheid bestaan wat betreft thema of 
ontwikkeling. Je leven wordt pas een autobiografie 
als er een samenhang is tussen de verschillende 
ervaringen en gebeurtenissen in dat leven. Zonder 
die samenhang blijft het een verzameling losse 
anekdotes zonder ontwikkeling. 

Om een echt interessante autobiografie te schrijven 
moet je dus op zoek gaan naar samenhang. Er 
moet sprake zijn van een overkoepelend thema. 
Een onderwerp, een verbindend element dat 
gedurende je leven met je is meegereisd.

Een centraal thema De samenhang in je 
autobiografie wordt gevormd door het ding, 
de persoon, het gegeven of thema dat een 
overkoepelende betekenis heeft in jouw leven.  
Dat onderwerp van centrale betekenis bepaalt 
meteen welke gebeurtenis binnen of buiten het 
kader van je autobiografie moet vallen. (Het  
is dus denkbaar dat er over hetzelfde leven 
meerdere autobiografieën geschreven kunnen 
worden.)

Een centraal thema distilleren uit de veelheid 
van indrukken die je uit je leven hebt bewaard, 
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is misschien wel het moeilijkste facet van de 
autobiografie. Immers, er is zoveel te vertellen, 
zoveel zijlijnen en anekdotes die ook interessant 
zijn om te vertellen. En je staat zo dicht op je eigen 
leven dat je de afstand mist om een grotere lijn 
te onderscheiden. De volgende oefening kan je 
daarbij helpen.
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Maak een lijst van thema’s, voorwerpen, 
mensen, gegevens of dingen die een belangrijke 
doorlopende rol in je leven hebben gespeeld. 
Dat kan van alles zijn: planten, films, je oma, 
leraren, honden, ziektes, moederschap, de 
huizen waar je hebt gewoond of het ringetje  
dat je je hele leven gedragen hebt en dat je drie 
keer hebt laten vergroten.

Schrijf een week lang op wat je nog te binnen 
schiet.

Kies na verloop van tijd één thema uit.

Welke herinneringen weglaten? Naarmate 
het overkoepelende thema in je leven zich 
uitkristalliseert, wordt ook duidelijk welke 
ervaringen je moet schrappen. Een verhaal 
mag wendingen hebben, maar moet wel globaal 
hetzelfde spoor blijven volgen. Afhankelijk 
van de vraag of jouw autobiografie gaat over 
de verschillende mislukte relaties tot je die ene 
partner tegenkwam met wie het wel lukte, of  
dat je werk in een dagopvang centraal staat in 
je verhaal, zul je de ervaringen die buiten het 
centrale thema vallen moeten schrappen. De lezer 
mag wel even op adem komen van die vijfde man 
in je leven, terwijl je over een dag in Amsterdam 
met je vriendinnen beschrijft, maar dan moet je 
toch weer terug naar die bovenwoning waar hij  
op de bank zit met de afstandsbediening in zijn 
hand.

Je zal dus moeten kiezen wat het allerbelangrijkste 
is binnen het gekozen thema en daar nooit te ver 
van afdwalen.

LEREN ORDENEN
Als je eenmaal een centraal thema hebt gekozen, 
dan biedt dat je de beperking die je nodig hebt 
voor het schrijven aan de uiteindelijke tekst. Een 
tekst die ook door een ander gelezen kan worden. 
Een tekst met een begin en een eind. Er zijn 
verschillende manieren om volgorde in je verhaal 
aan te brengen.

Ordeningsprincipes Er zijn verschillende 
levenslooptheorieën die elk een eigen 
ordeningsprincipe aanhangen. Zo gaat de 
antroposofie er bijvoorbeeld van uit dat er 
in een mensenleven steeds sprake is van 
ontwikkelingsfasen van zeven jaar. Dit 
uitgangspunt biedt een overzichtelijke manier  
om je leven te bekijken en in te delen.

Als je gelooft in reïncarnatie of in het belang  
van de invloed van je voorouders, dan kun je, 
net als de Amerikaanse schrijfster Marguerite 
Yourcenar, voor je geboorte beginnen en zelfs  
de mogelijkheid van een leven na je dood 
beschrijven.

Of je kunt de opeenvolgende decennia als  
leidraad nemen en je ervaringen plaatsen in hun 
culturele en politieke klimaat. Je zou je leven aan 
de hand van de ziektes en andere ervaringen  
van je lichaam kunnen beschrijven.

Of aan de hand van de kleren die je gedragen hebt. 
Het speelgoed of de vriendschappen die een rol 
speelden in je ontwikkeling. Je school en verdere 
opleiding.

Je keuze voor een ordeningsprincipe hangt ook 
weer samen met het centrale thema van waaruit  
je je leven wilt beschrijven. 

Chronologie De meest voor de hand liggende 
en meest gebruikte ordening is die van de 
chronologie, het volgen van de loop van de tijd.  
Je begint bij je eerste herinneringen en eindigt  
met de meest recente gebeurtenissen uit je  
leven.
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Vul de volgende zinnen aan met minimaal 
drie alinea’s tekst die betrekking hebben 
op het centrale thema dat je voor je 
autobiografie gekozen hebt. Doe dat volgens 
de losschrijfmethode besproken in Stap 1: 
beginnen met schrijven.
• Toen ik drie jaar was…
• Toen ik negen jaar was…
• Toen ik zeventien jaar was…
• Toen ik vijfentwintig was...

Als je je niets herinnert, kun je nog altijd 
schrijven: ‘Van mijn vijfde jaar herinner ik 
me niks. Waar was ik toen? Wat deed ik toen? 
Woonden we toen al in dat huis met die grote 
ramen? Had ik toen al interesse voor kleding? 
Et cetera… Ook dergelijke vragen vormen al 
materiaal en kunnen naderhand tot realisaties 
leiden. Of tot nieuwe vragen.

Overzichtslijnen Door op een meer 
systematische manier naar je leven te gaan kijken, 
diep je weer extra materiaal op. Daarnaast leer 
je om de losse gebeurtenissen in een groter 
kader te plaatsen. Op die manier kun je het puur 
anekdotische overstijgen en kun je beginnen om 
de rode lijn in je leven te ontwaren. Het geeft  
je overzicht over de terugkerende thema’s in  
je leven.

Door eerst een globale ordening aan te brengen en 
een tijdlijn te tekenen waarop je de verschillende 
leeftijden en gebeurtenissen plaatst, houd je 
overzicht over het geheel en kun je vervolgens  
ook weer dieper in de verschillende momenten 
duiken.

HOE WAARHEIDSGETROUW MOET 
JE ZIJN?
De grens tussen fantasie en werkelijkheid is 
minder groot dan we over het algemeen denken. 
Vraag drie kinderen uit hetzelfde gezin naar hun 
weergave van een zelfde gebeurtenis waar ze alle 
drie getuige van zijn geweest en je krijgt drie 
verschillende verhalen.

Onze ervaring van de dingen is al een vertaling 
van wat er in werkelijkheid gebeurd is. In een 
autobiografie of levensverhaal gaat het vooral om 
jouw subjectieve werkelijkheid. Zoals we gezien 
hebben in de eerdere voorbeelden van Marguerite 
Yourcenar of Roald Dahl, kun je de dingen die je 
niet weet, invullen met je eigen voorstelling van 
hoe het geweest kan zijn.

Tenslotte vindt zelfs de meest fantastische 
werkelijkheid zijn oorsprong in de ervaringen en 
verwerking daarvan door de schrijver.

Nog meer inspiratie en schrijftips krijg je via de 
audio-schrijftraining van Stap 6: autobiografisch 
schrijven. Deze vind je op de USB-stick. Het  
mp3-bestand kun je beluisteren via je computer en 
iedere mp3-speler. Tip: beluister de schrijftraining 
voordat je aan de schrijfopdrachten begint.

De schrijfopdrachten van Stap 6 vind je in het 
werkboek vanaf pagina 137.

Veel plezier met het schrijven van jouw boek!

Notities 
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