Schrijfoefeningen bij Bestaansgrond
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.

Ik hoor het je zeggen

Ik hoor het je zeggen: Eén spade diep
aan wortels lucht geven
Ik hoor het je zeggen…
Wat hoor jij iemand nog zeggen, terwijl die persoon er niet meer is?
Schrijf een dialoog tussen jou en die ander, alsof jullie samen om de keukentafel zitten.
Hoe zou je nu reageren?

3.

Water en lavendel

Met je schop breek ik de grond
de droge aarde zuigt het niets op.
De wond krijgt water en lavendel.
De ik in het gedicht plant lavendel. Wat is een plant, struik of boom die jij graag zou planten
voor de persoon uit de dialoog. Vertel over de betekenis ervan voor jou. Schrijf waar je de plant
neerzet, hoe je dat doet, etc.

4.

Op het kaartje

Op het kaartje: houdt van zon
diep terugsnoeien in maart
kan dertig jaar worden.

Schrijf een kaartje bij de plant uit opdracht 3. Het kan een boodschap zijn voor de ander, voor
de plant of voor jezelf.

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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