
Beschrijving 
 
Het is een mooie dag in mei. Het gras op de weilanden is lichtgroen. De lucht is 
blauw, zó prachtig blauw… Zulk blauw kun je in geen verfdoos vinden. Het jonge riet 
schiet op tussen de oude taaie stengels die kaarsrecht langs de slootkant staan. Er is 
geen wind. De wereld is warm en goed. Het water in de sloot glanst in het licht van 
de zon en over het water rennen kleine torretjes heen en weer. Soms rennen ze 
recht en soms in mooie bochtjes. Het is of ze letters in het water schrijven. Letters, 
woorden… een verhaal.  
In het riet staat een huisje, een lief huisje van wit geschilderd leem met een rieten 
dak, en precies op het moment dat het verhaal begint gaat de deur open. 
( Eiber, Sjoerd Kuyper) 
 
Wat je hierboven leest, is een beschrijving. De schrijver beschrijft wat hij in zijn hoofd ziet. Is 
het gelukt, heb jij nu ook het plaatje in je hoofd? 
Nu mag je zelf ook zo’n beschrijving maken. Je mag het helemaal zelf bedenken, maar als je het 
moeilijk vindt, kun je dit doen: 
 

1. kijk uit het raam 
2. schrijf op wat je allemaal ziet 
3. zet elk ding/mens/dier op één regel 
4. schrijf bij elk ding/mens/dier een zin 
5. ‘plak’ die zinnen aan elkaar tot een verhaal 

 
Bijvoorbeeld:  
 
Ik zie: 
huizen,  
een man die de hond uit laat,  
de zon  
een paar struiken die gesnoeid zijn.  
 
Dit wordt: 
 
“ik zie een rij huizen aan de overkant van de straat. Er voor loopt een man met een hond. Het is 
zo’n maffe poedel” enzovoorts… 
 
Je kunt ook verzinnen wat je zou zien als je uit het raam kijkt van een vreemd huis. Of wat je 
ziet als je op het station op een bankje zit. Of als je op het strand zit. Of… 
 
 
 


