
 

 

Schrijfoefeningen bij Redderen 

 

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 waren mijn zusje en ik goed in 

 

Dieren redden uit het buitenbad 

daar waren mijn zusje en ik goed in.  

 

• Waar was jij goed in als kind? Maak een lijstje met daarop 3 concrete dingen.  

• Kies een onderwerp van je lijstje en werk dit uit. Beschrijf heel precies wat je deed, met wie 

en hoe.  

• Vul waar jij goed in was in:  

Op een bepaalde manier ben ik nog steeds aan het ….  

In het gedicht zou er bijvoorbeeld staan: Op een bepaalde manier ben ik nog steeds aan het 

redderen. Vul het aan, met een paar regels. Het kan een metafoor zijn voor het leven nu. 

 

3. Het is lang geleden 

 

Het is lang geleden  

toen we nog geen journaal keken 

en beelden zagen zonder bloed.  

 

Er zijn heel veel ‘lang geledens’. Toen mijn oma nog leefde, toen ik nog handstand tegen de 

muur deed, toen ik….  Maak zelf, geïnspireerd op de dichtregels een eigen het-was-lang-

geleden-gedicht van 3 regels, in vrije vorm. Het hoeft niet te rijmen.  

Schrijf als het je aanspreekt nog meer ‘lang geledens’.  

  

https://www.monicaboschman.nl/zeerslag/redderen/


 

 

4. Eendagsvleugels 

 

Wij sliepen met eendagsvleugels  

droegen daden door de nacht  

wonnen de nobelprijs voor de vrede: 

 

• Je krijgt een set eendagsvleugels. Je mag ermee doen wat je wilt. Stel het je voor en 

beantwoord de volgende vragen in korte antwoorden. Maximaal 10 woorden per antwoord. 

In het antwoord hoef je de vraag niet te herhalen.  

 

a. Hoe zien je vleugels eruit? 

b. Hoe voelen ze aan jouw lichaam? 

c. Waar vlieg je heen? 

d. Wat doe je daar?  

e. Welk gevoel geeft vliegen? 

f. Aan wie vertel je over jouw vlucht? 

g. Wat bepaalt dat je terugkeert? 

h. Wat gebeurt er met de vleugels? 

i. Welke herinnering bewaar je? 

j. Waar laat je de foto die gemaakt is? 

 

• Kies de 5 antwoorden die je het meeste aanspreken. Maak van die regels een rondeel met 

het werkblad op de volgende pagina.   

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Werkblad rondeel 

 

Kies uit de 5 korte zinnen je belangrijkste zin. Zet daar een ▲ bij.  

Kies een zin die bij de belangrijke zin past. Zet daar een ☼ bij.  

 

1. Schrijf de zin met ▲ hieronder op de regels waar ▲ staat.  

Dat is 3 keer.  

2. Schrijf de zin met ☼ hieronder op de regels waar ☼ staat. Dat is 2 keer.  

3. Schrijf bij en  en  losse zinnen op. Die staan er maar 1 keer.  

4. Schrijf een titel boven je gedicht.  

5. Lees het gedicht voor aan jezelf. 

  

 

▲ ……………………………………………………….……………………………………………………….  

 

☼ ……………………………………………………….……………………………………………………….  

 

 ……………………………………………………….……………………………………………………….  

 

▲ ……………………………………………………….……………………………………………………….  

 

 ……………………………………………………….……………………………………………………….  

 

 ……………………………………………………….……………………………………………………….  

 

▲ ……………………………………………………….……………………………………………………….  

 

☼ ……………………………………………………….……………………………………………………….  

 
 

 

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

