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Van literaire beleving naar zelf schrijven met de Wablieft-boeken
Wablieft (www.wablieft.be) vraagt voor de Wablieft-boeken aan auteurs om speciaal voor onze lezers een nieuw boek te schrijven. Dat heeft de voorbije jaren een heel aanbod aan heel mooie en
verschillende boeken opgeleverd. Wablieft-boeken worden vaak gebruikt in lessen Nt2. De boeken
zijn er op verschillende niveaus, waardoor Nt2-cursisten op verschillende niveaus met deze boeken in aanraking kunnen komen.
Lesgevers grijpen vaak de beleving van de (literaire) tekst aan om hun cursisten beperkte en creatieve schrijfoefeningen aan te bieden. In dit artikel exploreren de auteurs graag; je kunt toewerken
naar een persoonlijke tekst vanuit de beleving van een (literair) fragment.
We geven in dit artikel graag enkele voorbeelden, die ook door lesgevers in de praktijk al getest
werden. Vooral de laatste lessuggestie sluit aan bij het thema van de Schrijfprijs Nt2: Ontmoeten,
hoe mijn wereld veranderde.
Zin in meer lestips bij de Wablieft-boeken?
www.wablieft.be/boeken/lesmateriaal
Voorbeeld 1: creatief
schrijven bij Milan is alleen
– Ilona Plichart (Wablieft,
2013)
www.wablieft.be/boeken
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Voorbeeld 2: creatief schrijven
bij De taart van Tamid – Ria
Massy (Wablieft, 2014)

Dag zoon,
Stil in huis
omdat jij er niet bent
is veel stiller
dan stil in huis
voor jij er was.

Deze werkvorm is eenvoudig mee te nemen naar
andere teksten. Een voorbeeld:

Als Ivan en Marina niet thuis
zijn, is het stil in het gebouw.
Hij houdt niet van stil.
Stil is het moment na de bom.
Als het leven stopt

Schrijfprijs NT2

2/4

Stichting Les

Twee nachten
als alle mensen op de wereld
echt allemaal en tegelijk
dezelfde kant op lopen
tolt de aarde dan
iets sneller rond
en mijn hoofd wat minder
ik wil dat graag
omdat ik veel te lang moet wachten
tot ik je overmorgen weer zal zien
ik weet
twee nachten duurt twee nachten
maar het lijken er wel tien
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Voorbeeld 3: creatief
schrijven bij Nu niet. Nog
niet – Siska Goeminne
(Wablieft, 2010)

“De lucht smaakt naar het
zuiden.”

ilona.plichart@wablieft.be
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