Schrijfoefeningen bij Brief
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.

Echt zeker weten

Echt zeker weten, dat kwam door een detail.
Want zeg nou zelf, alleen een vrouw
laat mannen over water lopen, toch?
Echt zeker weten dat kwam door een detail.
Herken je deze zin voor iets uit je eigen leven of uit je omgeving? Maak er een verhaal van.

3.

Welkom God

Welkom God, doe wat
elke aangedane vrouw kan doen:
•

Het gedicht blijkt een brief aan God. Wat heb jij met God te bespreken? Beantwoord de
volgende vragen in steekwoorden:

•

o

Welke drie dingen wil je aan God vragen?

o

Welke drie dingen wil je aan God vertellen?

o

Welke drie dingen wil je met God zwijgen?

Maak vanuit deze aantekeningen op jouw manier luchtpost voor God. Je hoeft niet alles te
gebruiken.

‘

4.

Veel liefs

heb lef, heb lief
veel liefs.
•

Je hebt deze dagen al zoveel geschreven. Het is tijd om eens iets te ontvangen. Van wie zou
je graag een brief krijgen? Dat kan echt van iedereen zijn. Weet je het niet meteen, maak
dan als tussenstap een lijstje en kies dan.

•

Schrijf van deze brief aan jou eerst de eerste drie regels en dan de laatste drie regels. Schrijf
daartussen drie regels die de kern bevatten.

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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