
 

 

Schrijfoefeningen bij Strandpaal 22 

 

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. Daar spraken we af 

 

Daar spraken we af, zandstraalden elkaar 

lang en diep. We sliepen tot het zeepeil 

van oude wanen. We herhaalden ons. 

 

• Strandpaal 22 lijkt voor de ik in het gedicht een plek met herinneringen. Daar spraken we af, 

staat er. Maak een lijstje met drie plekken waar jij bijzondere afspraken had. Afspraken 

waar een herinnering aan vast zit. Die kunnen met een relatie te maken hebben, maar dat 

hoeft niet. Maak bij elke plek wat aantekeningen. 

 

• Kies nu een van de plekken uit. Maak een lijst met minstens 10 woorden die bij die plek 

horen. Bij Strandpaal 22 horen bijvoorbeeld zeepeil, golven, meeuwen en verzanden. Bij de 

Eifeltoren of een wachtkamer zou je een ander lijstje maken.   

 

• Maak nu een verhaal of gedicht over jouw afspraak. Gebruik de woorden op je lijstje als 

inspiratiebron. 

 

 

3. Drieluik 

 

Lees de tekst die je net schreef nog eens door. Zie deze tekst als het middenpaneel van een 

drieluik. Schrijf een paar regels die antwoord geven op de vraag: Wat gebeurde ervoor? Schrijf 

een paar regels die antwoord geven op de vraag: Wat gebeurde erna? Dat kan in dezelfde stijl 

als in de vorige opdracht maar dat hoeft niet.  

 

  

https://www.monicaboschman.nl/zeerslag/strandpaal-22/


 

 

4. We herhaalden ons 

 

Valt er wat te vervoegen? Kijk of je aan elke regel iets kunt toevoegen.  

 

Ik herhaalde ……………………………………………………... 

Jij herhaalde ……………………………………………………... 

Hij/zij herhaalde …………………………………………………. 

Wij herhaalden …………………………………………………… 

Jullie herhaalden ………………………………………………… 

Zij herhaalden ……………………………………………………. 

 

 

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.  

© Monica Boschman – info@monicaboschman.nl - www.monicaboschman.nl 

 

Zeerslag (2018), Monica Boschman, Poëziefonds Open, Uitgeverij U2pi, Den Haag 

Schrijfoefeningen bij de gedichten uit Zeerslag (2021), Monica Boschman, www.monicaboschman.nl 

mailto:info@monicaboschman.nl

