Schrijfoefeningen bij Audiorondleiding
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.

Er schijnt schaamte door

geef ons een heden
dat gisteren verdraagt.
(…)
de huid blijft gaaf
er schijnt schaamte door.
(…)
om stiksels te bevrijden
de gaatjes blijven zitten.
Hierboven staan drie fragmentjes uit het gedicht.
Schrijf bij elk fragmentje een eigen strofe of alinea.

3.

Lachend, nostalgisch, bezwerend

[Lachend]
Achter het raam
vind je geen meisjes
maar messen.
Boven elke strofe staan aanwijzingen: lachend, nostalgisch, bezwerend etc. Beschrijf één
voorwerp naar keuze – los van het gedicht - op verschillende manieren. Kies daarvoor steeds
een andere stijl. Van verveeld tot twijfelend, van zoetsappig tot cynisch, van advertentie tot
nieuwsbericht.

4.

Weer bij elkaar

Dit zijn het fileermes, het hakmes,
het uitbeenmes, het mes met de kartels
het mes met de baard.
Al die messen richten een hoop schade aan. Wat is nodig om alles wat gedeeld en versneden is
weer bij elkaar te krijgen of zelfs heel te maken. Schrijf daarover een minisprookje.

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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