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IMITATIO
We gaan een imitatio schrijven. Dat is een eigen variant (poëzie of proza) gebaseerd op de structuur en boodschap
van een bestaande tekst.
Beginnen:
1. Neem een dier of een landschap in gedachten waar je wat mee hebt. In de zin van dat je er blij van wordt,
dat het indruk maakt of juist dat je er ontzag voor hebt. Of misschien heb je er wel een bijzondere
herinnering aan.
2. Schrijf dit dier in het midden van een leeg blad en omcirkel het woord.
3. Maak nu een associatiespin rondom dit dier met alle invallen, gevoelens en herinneringen die je er aan/over
hebt. Probeer dit breed uit te werken. En noteer je eerste invallen in steekwoorden, omcirkel ze en verbind
ze met het kernwoord (zie voorbeeld 1).
4. Kies nu een zelfstandig naamwoord uit de associaties van je associatiespin, dus een woord waar de, het of
een voor kan staan. Als voorbeeld: stel je had een paard in gedachten en je hebt vrijheid in je spin staan. De
vrijheid. Schrijf dit zelfstandige naamwoord op en onderstreep het.
5. Zoek het gedicht van Toon Tellegen op: Bloem en druk dit gedicht af.
6. Streep nu in het gedicht het woord BLOEM door en verander dit in je eigen zelfstandige naamwoord. Dus in
het bijvoorbeeld vrijheid: als ik vrijheid was of de vrijheid, dat mag je zelf weten.
7. Doe dit voor het hele gedicht, steeds BLOEM doorstrepen en je eigen zelfstandige naamwoord er voor in de
plaats.
8. Lees nu je eigen variant hardop voor en verander wat er veranderd moet worden om het te laten kloppen.
Het kan dus zijn dat je meerdere woorden/zinnen verandert. Blijf wel in de buurt van het originele gedicht,
probeer hierbij de structuur zoveel mogelijk te volgen, gebruik alleen waar nodig andere woorden. Je kunt
spelen met beelden en mooie, misschien bijzondere woorden. Kijk of je door de veranderingen een
betekenis aan je gedicht kunt geven. Met andere woorden, sleutel net zolang aan je eigen variant met
poëtische elementen zoals klank, rijmvormen, regel afbreken, herhaling, ritme tot je tevreden bent.
9. Meer informatie over poëtische elementen
10. Veel schrijfplezier en succes!
Hartelijke groet
Marjan Leunissen
P.S.

Als je het leuk vindt, mag je mij het gedicht mailen zodat ik het op de facebookpagina kan plaatsen van
Schrijfcreaties.

Voorbeeld 1
Associatiespin

