Achtergrond
Laurens van der Zee schrijft en presenteert gedichten,
educatief theater, teksten in opdracht, korte verhalen en
columns, en geeft workshops poëzie. Als voorlichter en
cultureel antropoloog organiseert hij lezingen en schrijft hij
teksten voor diverse media over internationale
samenwerking en de VN-organisatie UNESCO.
Met zijn partner Anneke Rot richtte hij de V.O.F.
Muzemakers (Wageningen) op voor activiteiten op het
gebied van tekst en muziek. Zijn ervaring in presenteren
ontleent hij ook aan zijn werk als uitvoerend muzikant, als
solist en in combinatie met anderen. Met zijn partner
brengt hij educatief theater voor de zorgsector, en maakt
hij onder meer muziek op recepties, bij proeverijen en
andere bijeenkomsten. Met de groep Folkcorn speelt hij als
troubadour bij historische festiviteiten en maaltijden.
Als Dodge Dichter treedt hij op met
zijn fotogenieke Dodge pick-up, een
truck uit 1942.

De boodschap van uw organisatie
in een sterke tekst

Laurens van der Zee
Tel. 0317-418338, 06-29221659
Wilhelminaweg 22, 6703 CD Wageningen
www.laurensvanderzee.nl, info@laurensvanderzee.nl
-----------------------------------------------------------------[…]
Kijk en huiver om je sterfelijkheid en om de flits waarin jouw unieke
bestaantje zich voltrekt! In deze tentoonstelling worden we met onze
neus op de feiten gedrukt. Al in de prehistorie gingen de mensen dood
en daar is al met al nog geen spat verbetering in gekomen! Dag in dag
uit rijden de lijkwagens; bijna met de snelheid waarin wij met z’n allen
nieuwe maken leggen ze de ouden onder de grond. […]
Speech bij de opening van de expositie Begraven in Wageningen, in
museum De Casteelse Poort, 1 februari 2008.

Laurens van der Zee
tekstschrijver, dichter

U wilt iets overbrengen. U wilt relaties, klanten, collega’s,
of het publiek boeien. Overtuigen. Of amuseren.
Zijn uw teksten effectief?
Zijn uw ideeën verrassend genoeg?
Laurens van der Zee (1948) is tekstschrijver, dichter en
communicator.
Een mooie combinatie voor sterke communicatie.
Hij heeft jarenlange ervaring in het creëren en presenteren
van teksten en ideeën, op het podium, op exposities, in
educatieve materialen, in folders en op het internet.
Hij is snel in het analyseren van teksten en plannen.
Komt met oplossingen, in overleg met u.
Uw boodschap in een rapport of bij een campagne, uw
thema bij een jubileum, herdenking of manifestatie …
•
•
•
•
•

in een heldere tekst
in een motto of leus
in een persoonlijk gedicht
dat de kern raakt
in een verbeterde versie
van uw bestaande tekst
gedragen door een origineel advies

-----------------------------------------------------------------[…]
Hij stroomt en stroomt
en geeft en woedt en
wrikt en schept en stuurt
en dankt het lot dat hem zoveel
lief leven geeft om zich heen.
[…]
Gedicht in opdracht bij de 50ste verjaardag van de dynamische directeur
van een farmaceutisch bedrijf

[…] Elk mens voelt op z’n klompen wat een positieve leefomgeving is
en wat niet – de een toont zijn ongenoegen door een bushokje te
slopen, de ander door te maken dat ie wegkomt. Een positieve
leefomgeving heeft alles te maken met kansen, kwaliteit en diversiteit.
Kansen op een zinvol bestaan, een opleiding, een inkomen, een woning.
Kwaliteit van de openbare ruimte, van de mensen om je heen. […]
Column ‘Enkele vleugelslagen’ (2009), op www.cultuurinwageningen.nl
ALWEER EEN ODE AAN MIJN VROUW
Dit zijn de besten: Die automatisch heilig zijn.
Mijn vrouw – zij kan niet anders.
Zij biedt mij van haar hapjes aan, en drank,
alsof ik niets gehad heb
en zij baadt in ’t genoeg.
Oh heilige – uw heupen,
uw lach, uw warme mond!
Nee, nooit heb ik genoeg!
RIJDEN
De heer Z. reed in gedachten verzonken. Hij zag desondanks dat hij
tegen reserve reed en zocht het eerstvolgende tankstation op. Daarna
reed hij verder. Als je hem had gevraagd of hij onderweg nog gestopt
was, had hij nee gezegd.
Uit: Araun Gordijn “Alle Benzinestations”, 2009.
KENNISSTAD WAGENINGEN
1 Inderdaad frappant hoeveel van mijn kennissen in Wageningen wonen!
2 Ja, de bomen zijn de longen van de aarde: Ze zetten zuurstof om in sap
en pompen dat de grond in.
Uit aforismen en one-liners, gepubliceerd in diverse edities van de
Kunstagenda.
VOEDING4JE
Voeding vier je / als je met trek bij de slager staat/ en maar
dóórbestelt. / Of als je als vegetariër/ fluitend slagers voorbij loopt.
Uit sandwichborden, festival Food4You 2008, Wageningen.
Vertaling van motto Food4You en toepassingen © Laurens van der Zee

