Schrijfoefeningen bij Verklarende woordenlijst
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.

Woordenlijst

Vrouwentranen:
meer water dan aarde
op onze planeet.
Op het gedicht Vindplaats (afdeling Jachtsneeuw) heb je een pantoum geschreven bij een thema
dat je bezighoudt. Welke woorden horen bij dit thema. Bedenk er minsten vijf en maak er een
verklarende woordenlijst van, geïnspireerd op dit gedicht. Als je liever een ander thema kiest,
dan mag dat ook. Maak het zo zwaar of zo licht als je zelf wilt.

3.

Vervoeging

•

Adopteer een van de samengestelde woorden uit de kopjes. Bijvoorbeeld kindbruid,
eerwraak of vrouwentranen. Kijk of je dit woord kunt samenvoegen met een ander
samengesteld woord. Voorbeelden met ander woorden zijn:
Stoelpoot - pootaardappel - stoelpootaardappel.
Vissenkom - komkommer - vissenkomkommer.

•

Schrijf een korte tekst waarin jouw unieke samenstelling volledig uit de verf komt.

4.

Amen

Amen:
zo is het, tot wij besluiten
zo was het.

Geef adem aan het woord Amen. Schrijf zinnen op die voor jou mogen eindigen op dit woord.
Speel en schuif tot er een soort gebed ontstaat. Je mag Amen daarin zo vaak gebruiken als je zelf
wilt.

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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