
 

 

Schrijfoefeningen bij De dingen 

 

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. Een vaas vraagt niet om bloemen 

 

Een vaas vraagt niet om bloemen. Het kussen  

neemt een plooi voor lief, het dienblad lege glazen.  

 

• Kijk eens om je heen, gewoon op de plek waar je nu bent. Schrijf tien voorwerpen op die je 

ziet.  

 

• Schrijf, geïnspireerd op de tweede strofe van het gedicht, van ten minste vijf van die dingen 

op wat ze doen of niet doen.  

 

• Maak een gedicht waarin je een paar van je vondsten combineert. Of werk één voorwerp uit 

in een langere tekst.  

 

 

3. Ze zijn echt, net als wij 

 

Ze zijn echt, net als wij. Ze hebben  

schaduwen, soms een wil. 

 

Keer nog eens terug naar het lijstje dat je net maakte. Kies er één voorwerp uit met een 

letterlijke of figuurlijke schaduw. Schrijf daar een korte tekst over. 

Of 

Als de voorwerpen echt zijn, net als wij, dan kunnen ze vast ook praten. Laat twee voorwerpen 

in de kamer een gesprekje voeren over jou. Een dialoog met een aantal beurtwisselingen.  

 

 

  

https://www.monicaboschman.nl/zeerslag/de-dingen/


 

 

4. Ze weten waar het begon 

 

De dingen kennen hun plaats. Ze weten 

waar het begon. Ze weten waar het begint. 

 

De dingen weten waar het begon. Ze weten waar het begint. Dat is nogal wat. Maak het concreet 

voor een van de voorwerpen op je lijstje. In twee stappen:  

Deze/dit (voorwerp) weet waar het begon  

(3 regels) 

Deze/dit (voorwerp) weet waar het begint  

(3 regels) 

 

 

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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