Xavier Roelens

Wat gedichten schrijven vermag bij het leren van een taal
Taal benoemt de dingen. Taal helpt elkaar begrijpen. Taal is muziek, is ritme en klank. Taal biedt
structuur, een manier om naar de wereld te kijken. Elke taal doet dit tegelijkertijd en elke taal doet
dit op haar eigen manier.
Het is jouw uitdaging als lesgever om al die zaken aan te brengen. Soms kun je op één aspect
focussen: nieuwe woorden aanleren, grammaticale regels en uitzonderingen aanbrengen. Maar alle
onderdelen van taal samen spelenderwijs integreren kan uitstekend door te werken met (het
schrijven van) gedichten. De cursisten zijn op een creatieve manier met de Nederlandse taal bezig.
Ook ontstaat er een ongedwongen gesprek over de resultaten. Maar hoe pak je dat aan?
Drie fases

Brainstormfase

Les

Selectiefase

Haiku

Kwatrijn

Redactiefase

Al jaren jaag ik op mijn jongensdromen
Ik duik in zeeën, klauter hoogste bomen
Ik ga en ga, reis naar Antarctica
ook daar valt aan de dood niet te ontkomen
Rondeel

Les

ik was jong, vol plagerijen
liep door een wei met een vijver aan de rand
ik ging dikkoppen en salamanders vangen
koeien verjagen en de boer plagen
ik lachte en riep: 't is om te lachen
dat werd mijn grootste leuze
ik was jong, vol plagerijen
als ik vandaag kinderen zie spelen
denk ik terug aan toen, aan mijn plek
van gelach, plezier en deugnieterijen
ik vergat wat ik at, onthield enkel dat ik
liep door een wei met een vijver aan de rand
ik was jong, vol plagerijen

Vrije oefening

Groepsgedicht

Les

Ik verlaat mijn paleis in het schemerlicht van een
op het kleinste vlammetje gedraaide petroleumlamp.
De zetel zweeft nog even aan het venster.
De rugzak is gevuld met water en hoop.
'Je bent een trekvogel zonder nest’, zingt mijn moeder.
'wat moet ik doen met een paleis zonder prins?'
Ik verlaat mijn paleis, ik open het zeil naar nieuwe zeeën.
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