
 

 

Schrijfoefeningen bij Doortocht 

 

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. De mythen sterk verslavend 

 

het splitsen van de Rode Zee, gezang van Sirenen  

in nevelen de Vrouwe van het Meer. De mythen 

sterk verslavend en in genen aangelegd. 

 

Bijbelse verhalen, mythes, sagen en legenden, sprookjes. Welk verhaal draag jij al (je leven) lang 

met je me mee?  Het kan een verhaal zijn dat veel indruk maakte of dat bij een bepaalde 

gebeurtenis hoort.  

Schrijf een briefje aan een van de hoofdpersonen uit dit verhaal. Wat wil je hem of haar 

vertellen? Je kunt je briefje ook richten tot een voorwerp uit het verhaal, het verhaal zelf of de 

plaats waar het zich afspeelt.  

 

 

3. Vruchtwater 

 

Buiten het vruchtwater – een melkfles vol –  

en wat bloed, kwam er weinig vocht te pas  

aan mijn uitdrijving. 

 

• Waar brengt het woord ‘vruchtwater’ je? Schrijf het woord vruchtwater in het midden van 

een woordspin. Zet daaromheen woorden die in je opkomen. De losse woorden hoeven 

niets met elkaar te maken te hebben.  
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• Maak een tweede woordspin. Zet een treffend of verrassend woord uit de buitenrand van 

de eerste woordspin in het midden van deze nieuwe woordspin. Schrijf daar de woorden 

omheen die nu in je opkomen.  

 

• Maak een derde woordspin. Zet een treffend of verrassend woord uit de buitenrand van de 

tweede woordspin in het midden van deze nieuwe woordspin. Schrijf daar de woorden 

omheen die nu in je opkomen. 

 

• Kijk naar je 3 woordspinnen. Kies tussen de opdrachten hieronder:  

o Schrijf een gedicht of verhaal over een herinnering of gedachte die je op het 

spoor bent gekomen door de woordspinnen.  

of 

o Maak 3 blokjes van 3 regels. Elk blokje is geïnspireerd op één van de 

woordspinnen. De losse woorden hoeven niet terug te komen, het mag wel.  

 

 

4. Herboren 

 

waardoor ik het als heldendaad in boeken zet:  

voorbij de hellehond ben ik herboren. 

 

• Wanneer voelde of voel jij je herboren? Dat kan gaan over grote gebeurtenissen 

(bijvoorbeeld na een ziekte) of over kleine dingen (bijvoorbeeld na een duik in koud water). 

Kijk of je één eigen ‘hergeboorte’ in een verhaal of gedicht kunt beschrijven als een 

mythische gebeurtenis. Dus: overdrijven mag. 

 

• Vat deze hergeboorte nu samen als een six-word-story. Dat is een volledig verhaal in slechts 

6 woorden.   

 



 

 

 

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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