Schrijfoefeningen bij Vuurmond
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.

Op het slagveld

Dit is het, de strijd voor niets
van niemand. Op het slagveld
nog zoveel anderen
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De strijd voor niets van niemand. Nooit en nergens hadden er ook nog bij kunnen staan.
Kijk of je in één tekst alle woorden uit de tabel kunt gebruiken. Alles kriskras door elkaar, rij voor
rij of kolom voor kolom.

3.

Delen die zij liever voor zichzelf houden

met infuus, implantaten
en delen die zij liever
voor zichzelf houden.
•

Denk aan delen die jij liever voor jezelf houdt? Schrijf ze op in de buitenrand van een
woordspin.

•

Wat is het verbindende woord van deze delen. Zijn het meerdere woorden, kies er dan één
uit en zet dit in het midden.

•

Onderzoek dit kernwoord door er een woordgedicht van te maken.

4.

Morgen wisselen we van rol

Morgen wisselen we van rol.
Ik de aanslag, jij het kermen
in een kinderblik.
•

We hebben allerlei rollen. Docent en leerling, gever en vrager, ouder en kind, verteller en
luisteraar. Schrijf een aantal setjes rollen op die je goed kent uit je eigen leven. Kies een
setje uit dat je op dit moment het meest aanspreekt of bezighoudt.

•

Vul in en schrijf door:
Jij de/het (rol), ik de/het (rol). Morgen wisselen we van rol.
Schrijf verder, niet door te gaan denken, gewoon wat in je opkomt.

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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