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Autobiografi sch schrijvenWaarnemen en beschrijven
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Stap 6

SCHRIJFOEFENING 6A 
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.

Ervaringen van dag . . 20
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SCHRIJFOEFENING 6B 
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.

Jaar:

Jaar:

Jaar:
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Jaar:

Jaar:

Jaar:
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SCHRIJFOEFENING 6C 
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…

Ik herinner me…
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Ik herinner me…

Ik herinner me…
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Ik herinner me…

Ik herinner me…
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SCHRIJFOEFENING 6D 
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 losschrijfsessie (zie Stap 1: beginnen met schrijven) 
hoe de deur langzaam opengaat en wat je vervolgens ziet in de ruimte die zichtbaar 
wordt.
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SCHRIJFOEFENING 6E
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 
centraal thema uit.
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SCHRIJFOEFENING 6F 
Vul de volgende zinnen aan met minimaal drie alinea’s tekst die betrekking hebben 
op het centrale thema dat je in de vorige schrijfoefening 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.

Toen ik drie jaar was…



Stap 6

Toen ik negen jaar was…
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Toen ik zeventien jaar was…
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Toen ik vijfentwintig jaar was…
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SCHRIJFOPDRACHTEN STAP 6: AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN 

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:
• Biedt de ontstane opzet voor een biografie, of het geschreven fragment genoeg 

authentieke details en aansprekende beschrijvingen?
• Kan een lezer zich voldoende vereenzelvigen met het hoofdpersonage? Waarom 

wel, waarom niet?
• Is er sprake van een uniek perspectief?
• Is er een centraal thema te onderscheiden?

SCHRIJFOPDRACHT 1
Als je nog geen keuze hebt kunnen maken uit je lijstje met centrale thema’s of dingen 
uit je leven, maak dan eerst een shortlist en kies de drie belangrijkste uit. Schrijf 
vervolgens over ieder van die drie thema’s één A4 vol, volgens de losschrijfmethode 
zoals uitgelegd in Stap 1: beginnen met schrijven.

Thema 1:
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Thema 2:



Stap 6

Thema 3:
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SCHRIJFOPDRACHT 2
Lees je drie teksten door. Onderstreep in elke tekst het belangrijkste woord en 
schrijf naar aanleiding van ieder van de drie woorden opnieuw één A4 vol met wat 
er maar in je op wil komen, volgens de losschrijfmethode, zoals uitgelegd in Stap 1: 
beginnen met schrijven.

Herhaal dit nog eens en desnoods een maand of langer opnieuw, tot je één 
overkoepelend thema voor je leven te pakken hebt.

Woord 1:
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Woord 2:
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Woord 3:
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SCHRIJFOPDRACHT 3
Deel je leven in tijdvakken in die samenhangen met je gekozen centrale gegeven.

Voorbeeld: als vriendschappen een centraal thema in je leven vormen, dan zou je 
je leven in kunnen delen aan de hand van de vriendschappen die bepalend waren 
voor verschillende perioden in je leven. Zijn het auto’s die een centrale rol in je leven 
spelen, dan begin je misschien met de Renault 4 waar je moeder je van je vierde tot 
je zevende jaar in naar school bracht.

Breng dit overzicht in kaart met de tijdlijnen.

SCHRIJFOPDRACHT 4 
Vul de verschillende tijdvakken in de tijdlijn steeds verder in met beschrijvingen 
van de herinneringen die raken aan je centrale thema. Schrijf bij elke periode, 
of waar dat van toepassing is, een bespiegelend stuk waarin je terugblikt op de 
herinnering of gebeurtenis en waarin je schrijvend nadenkt over de betekenis ervan 
voor jou.
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SCHRIJFOPDRACHT 5
Kies titel en hoofdstuknamen die samenhangen met het centrale thema van je 
autobiografi e. Je hebt nu een eerste ruwe versie voor een autobiografi e waar je op 
eigen gelegenheid op kunt voortborduren.

Titel:

Hoofdstuknamen:




