Schrijfoefeningen bij Overlaat
Je leest het gedicht hier
1.

Opening

Welk woord of welk zinsdeel in dit gedicht raakt iets in je aan? Schrijf dit woord of zinsdeel over
en vul het aan met 3 eigen regels. Die hoeven niets met het gedicht te maken te hebben.

2.

Dagen met drie keer een brug

Ik vertel je van dagen met drie keer
een brug. Dat het telkens anders is.
•

Heb jij dagen waarin je een of meer bruggen overgaat om ergens te komen? Beschrijf zo’n
reis op de manier die jij wilt.

•

Heb jij dagen waarin je figuurlijk een of meer bruggen overgaat om ergens te komen?
Beschrijf ook zo’n reis op de manier die jij wilt.

3.

De Maas, de Waal, de Rijn

De Maas, de Waal, de Rijn.
Met namen koop ik afstand.
•

Bij/in/op welke rivieren heb je herinneringen liggen? Schrijf enkele rivieren op, met een paar
steekwoorden erbij.

•

Werk een van de herinneringen uit. Je kunt gewoon schrijven hoe het was. Je kunt ook een
briefje schrijven aan de rivier en haar vertellen wat jij daar deed en hoe dat was.

4.

De Wolga

Jij zegt dat al die rivieren
de Wolga zijn.
•

Waar staat de Wolga voor jou voor? Schrijf dat in een paar woorden op.

•

Je vaart van een rivier in de buurt naar jouw Wolga. Welke waterwegen neem je om daar te
komen? Je reis kan door sloten, kreken, kanalen, rivieren, meren, zeeën gaan. Bedenk zelf
namen, bijvoorbeeld de zee van gedrevenheid, de baai van wijsheid en de onderstroom.
Maak een routebeschrijving, ook al is die onnavolgbaar.

5.

Van waarde

Welke teksten hebben deze oefeningen jou gebracht? Kijk er nog eens naar. Welk woord of welk
zinsdeel is het meest waardevol of het meest verrassend? Schrijf dit woord of zinsdeel over en
vul het aan met 3 regels tekst.

Gebruik en bronvermelding
Met dit materiaal laat ik zien dat poëzie uitnodigt tot lezen én tot schrijven. Ik wens je veel plezier met
de oefeningen. Gebruik je de gedichten en oefeningen in workshops of lessen, zorg dan voor
vermelding van de bron. Wil je gedichten of oefeningen overnemen op websites of in gedrukt
materiaal, neem dan contact met me op.
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