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STAP 1
Een hoop onzin ...?
Ik ben de blauwbilgorgel
Mijn vader was een porgel
Mijn moeder was een porulan
raban, raban, raban
Ik ben de blauwbilgorgel
Als ik niet wok of worgel
Dan ...

(C. Buddingh’)

1. Spreek jij blauwbilgorgels? Ja? Vertaal het gedicht dan eens, dan begrijpen wij er
ook iets van.
2. Probeer de vreemde woorden met hun vertaling te rangschikken. Hoe pak je dat
aan?

STAP 2
En nu jij ...
1. Hieronder vind je enkele nonsenswoorden
kwoest - boezelen - schrijp - gebonkel - plurkig - fwiepen - roebelijk - zwung
2. Gebruik elk nonsenswoord in een zin. Het speelt geen rol wat je met de woorden
uitspookt. Je mag ze veranderen zoveel je wil. Schrijf elke zin op een briefje.
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3. Noteer apart in je schrift de woordenboekverklaring die je aan elk nonsenswoord
zou geven.
4. Als we alle briefjes bijeengooien, krijgen we een heleboel zinnen. Ga in vier groepjes bij elkaar zitten. Groep één verzamelt alle zinnen met kwoest en boezelen,
groep twee die met schrijp en gebonkel, groep drie die met plurkig en fwiepen en
groep vier die met roebelijk en zwung.
5. Je hebt voor elk woord wel veel zinnen. Probeer een systeem te vinden om ze in
kleinere groepjes te rangschikken. Breng alle gegevens samen en werk je systeem
uit in kolommen.

Samengevat

Oefening
1. Vul de kolommen van stap 2 aan met de vet gedrukte woorden uit de oefening.
Een rockfestival heeft iets van een circus. Eerst is er gewoon een wei. Plots strijken horden
handige mannetjes neer en bouwen podiums, geluidstorens, lichtbruggen en omheiningen.
Met affiches over heel het land hebben ze een groots spektakel aangekondigd. Duizenden
jonge mensen komen eropaf. Jongelui applaudisseren voor hun idolen die goochelen met
luide gitaar-riffs en ze worden stil als hun helden behendig balanceren op de dunne lijn tussen ballad en hardrock. Ze laten zich opzwepen door de muzikale clowns tot iedereen uit de
bol gaat.
De betovering duurt tot middernacht. Dan gaat iedereen weer naar huis, moe en tevreden.
De handige mannetjes breken alles netjes af en de volgende dag is de wei weer gewoon een
wei.
(Uit ID)
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