Schrijfoefeningen bij Alsof
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.

Speel nu de wind, de zon de maan

Speel nu de wind, de zon, de maan.
Ik deed in elk geval alsof.
Ook jij mag doen alsof je de wind, de zon, de maan bent. 3 x 3 regels, een witregel ertussen,
zoals in de vorm hieronder. Kijk na het schrijven of je een titel wilt toevoegen.
Ik ben de wind ………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Ik ben de zon ……………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Ik ben de maan …………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

3.

Meer doen alsof

Doen alsof, wie is er niet groot mee geworden? Loop je leven eens door op het thema ‘doen
alsof’. Begin op een leeftijd onder de 6 en voeg daarna telkens 7 jaren toe. Bijvoorbeeld:
Toen ik 3 was, deed ik alsof ……………………………
Toen ik 10 was, deed ik alsof ………………………….
Toen ik 17 was, deed ik alsof ………………………….

Vul telkens iets in. Ga door tot je huidige leeftijd of zelfs verder: Wanneer ik 90 ben, doe ik
alsof…
Bij het bepalen van de leeftijden kun je ook een dobbelsteen gebruiken, dat maakt het
verrassingseffect groter.

4.

Mijn diploma

Gepeld en gehakt
door leden van de commissie
kreeg ik mijn diploma.
•

Wat heeft het leven jou zoal geleerd? Vandaag krijg je je diploma voor levenskunst. Schrijf
een aantal zelf bedachte vakken op, liefst dingen van het leven waar jij goed in bent
geworden, met daarbij het cijfer dat jij verdient.

•

Van wie zou je dit diploma graag ontvangen? Elke persoon is mogelijk, ook iemand die
overleden is of die je nog nooit hebt ontmoet. Schrijf de eerste of laatste alinea’s van de
toespraak die deze persoon houdt bij de uitreiking van het diploma. Natuurlijk spreekt deze
persoon jou daarin persoonlijk aan.

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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