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Het juiste perspectiefWaarnemen en beschrijven

 STAP 9 



Stap 9

SCHRIJFOEFENING 9A
Dit is een mondelinge opdracht.

Kies een voorwerp of een klein tafereel. Leg je hand over je ene oog en bekijk het. 
Probeer daarbij te vergeten naar welk voorwerp je kijkt. Kijk enkel naar de vorm en 
de omvang van de verschillende lijnen en vlakken alsof het een abstract samenspel is 
van vorm. Beschrijf mondeling zo precies mogelijk wat je ziet.

Wissel dan van oog en kijk opnieuw. Wat zijn de verschuivingen? Welke vlakken 
zijn veranderd van vorm en hoe? Zijn ze smaller of breder geworden? Welke 
verhoudingen zijn er veranderd? Beschrijf het weer mondeling. Doe nu hetzelfde, 
nadat je vijf stappen opzij hebt gezet.

SCHRIJFOEFENING 9B
Stel je een alledaagse gebeurtenis voor: een vrouw sluit ’s avonds de gordijnen 
voor het raam van haar huis. De vrouw die de gordijnen sluit, is net thuis uit het 
ziekenhuis met haar pasgeboren kind, en gaat dus haar eerste nacht met de nieuwe 
baby tegemoet.

Beschrijf de handeling vanuit een man die in een donkere straat de gebeurtenis 
waarneemt. Heel concreet, zonder uitleg of interpretatie.

Beschrijf dezelfde alledaagse gebeurtenis, maar nu vanuit een man die in een 
donkere straat de gebeurtenis waarneemt en ervan overtuigd is dat de vrouw net 
haar echtgenoot heeft vermoord. Wees zo subtiel mogelijk en kijk met welke concrete 
details je de lezer op het verkeerde been zou kunnen zetten.

Beschrijving 1:
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Beschrijving 2:
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SCHRIJFOEFENING 9C
Ga de verschillende vertellers (ik-verteller, personale verteller, auctoriale 
verteller) een voor een na en kijk welke je aanspreekt voor jouw verhaal. Kies een 
tekstfragment dat bij die verteller staat. Imiteer dat tekstfragment met betrekking 
tot je verhaal en ‘schrijf ’ één pagina ‘los’ aan dit fragment (zie Stap 1: beginnen met 
schrijven voor uitleg over ‘losschrijven’). Kijk wat dit je oplevert aan inzichten voor je 
verhaal. En voor de beste verteller voor je verhaal.
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SCHRIJFOPDRACHTEN STAP 9: HET JUISTE PERSPECTIEF
Bij de volgende opdrachten ga je experimenteren met verschillende soorten 
perspectief. Het is niet alleen een goede manier om het juiste perspectief voor je 
verhaal te vinden. Het helpt je ook om een hoop nieuw materiaal op te diepen.
Wijd vervolgens steeds een pagina ´losschrijveń  aan het beantwoorden van 
de vragen bij opdracht 4. (Zie Stap 1: beginnen met schrijven voor uitleg over 
‘losschrijven’.)

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 gekozen perspectief consequent toegepast?
• Wat voegt het gekozen perspectief toe aan het verhaal?
• Is het gekozen perspectief goed doorgevoerd en invoelbaar voor de lezer?

SCHRIJFOPDRACHT 1
Kies een reeds geschreven fragment of scène uit je boek of verhaal en lees dat 
zorgvuldig na. Door wiens ogen heb je dit geschreven? Kies nu een ander personage 
uit je verhaal en herschrijf dezelfde scène vanuit zijn of haar beleving (perspectief).
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SCHRIJFOPDRACHT 2
Doe nu hetzelfde, maar kies het perspectief van een waarnemer van buiten het 
verhaal. Dat mag een mens zijn, maar ook een dier of een ding (een boom, een muur, 
een trouwring…).
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SCHRIJFOPDRACHT 3
Als je een fragment in de ik-vorm hebt geschreven, herschrijf dat dan nu in de 
derde persoon (de hij- of zij-vorm). Als je een fragment in de derde persoon hebt 
geschreven, herschrijf dat in de eerste persoon (de ik-vorm).
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SCHRIJFOPDRACHT 4
Stel jezelf al ‘losschrijvend’ onderstaande vragen naar aanleiding van elke 
schrijfopdracht:
• Wat verandert er aan het psychologisch aspect?
• Wat verandert er aan het fysieke standpunt?
• Wat verandert er aan het verhaal?
• Wat levert dit alles je op? (Een beter perspectief voor je verhaal?)
• Welk nieuw verhaalmateriaal is er aan het licht gekomen?

Gebruik de nieuwe invallen tijdens het schrijven om tot een nieuwe tekst te komen.

Lossschrijfsessie schrijfopdracht 1:
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Lossschrijfsessie schrijfopdracht 2:
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Lossschrijfsessie schrijfopdracht 3:




