
Lesleidraad 
Radio Babel



Lesleidraad Radio Babel  
1. Wat?  

 
Het concept: met Radio Babel wil stadsdichter Maud Vanhauwaert de veelheid aan talen 

die rondzingen in de stad, doen weerklinken. Er zijn drie luiken aan het project:  

 In het torentje van Babel nodigt Maud gasten uit met een andere moedertaal dan 

het Nederlands om er een gedicht, songtekst, verhaal, … in die taal te vertellen en 

er een gesprek over te voeren.  

 Er wordt op www.radiobabel.be aan een online toren gebouwd: anderstaligen 

kunnen zelf een filmpje uploaden waarin ze iets voordragen. Elk filmpje vormt een 

bouwsteen in die toren. 

 Ten slotte wil Radio Babel volgende zomer ook een echte, grote toren bouwen, 

waarin alle gesprokkelde teksten en talen weergalmen. Het team dat Radio Babel 

daarvoor zoekt wil ze even divers als haar resultaat. Alle info hierover vind je in de 

bijlagen!  

 

Deze lesleidraad is een introductie, een 

kennismaking met het project. Het wil 

cursisten stimuleren tot een deelname aan 

het torentje van Babel, maar evenzeer tot het 

opnemen van een filmpje waarin ze iets 

voordragen in hun eigen moedertaal. 

 

2. Voor wie? 
 

Deze lesleidraad is voor docenten NT2 en hun volwassen cursisten, met 

mogelijkheden voor diverse niveaus, afhankelijk van de oefeningen. De lessen zijn 

allicht evenzeer een leerproces en ontmoeting voor de docenten als voor de cursisten. 

De leidraad wil immers graven naar datgene wat ons allemaal verbindt; een 

gemeenschappelijke intelligentie; i.e. het zoeken naar verbanden, het verbeelden, het 

proberen begrijpen van de ander, via zowel verbale als non-verbale communicatie. 

Interactie staat bijgevolg centraal, steeds met een bijzondere aandacht voor het 

leerproces van de cursisten van Open School.  

 

 

 

http://www.radiobabel.be/
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3. Doel 
 

Cursisten motiveren tot een deelname aan Radio Babel. De concretere output is:  

 cursisten aanzetten tot het opnemen van een filmpje voor op de Babelsite  

 kandidaten vinden die in het torentje willen komen voorlezen 

Waarom? Omdat Radio Babel in haar eenvoudige essentie een ontmoeting tussen twee 

mensen met elk een andere moedertaal is. En hoe vervolgens, ondanks de taalbarrière, 

een begrijpen tussen hen ontstaat. Ook al is dat in een woordeloze taal; in beelden, 

in beweging, in klanken… Die vormen van communicatie proberen we in deze lessen 

te verkennen. Poëzie krijgt in het project een hoofdrol toebedeeld en wil de brug 

tussen mensen vormen, maar ook andere vormen van vertellingen zijn welkom. 

 

4. Verloop 
 

Deze lesleidraad kan gespreid worden over twee lessen. In les 1 wordt het begrip 

‘poëzie’ in heel ruime zin verkend en willen we de cursisten stimuleren om elkaars taal 

te ontdekken. In les 2 wordt vervolgens met de gedichten, verhalen of liedjes gewerkt 

die de cursisten meebrengen naar de les, om tot een ‘polyfonie’ van hun stemmen en 

bewegingen te komen. 

Belangrijk voor beide lessen is dat er een veilig klimaat gecreëerd wordt. Dat kan door 

de klasopstelling te veranderen, koffie en thee te voorzien, kussens in de klas te leggen, 

…  

Zowel in les 1 als 2 worden er varianten op oefening aangeboden, of mogelijkheden 

om op te bouwen indien de klas al wat kan lezen/schrijven. Ook hopen we hiermee de 

docent vrij te laten in zijn/haar aanpak, omdat elk leerproces en elke klas anders. We 

zien deze leidraad dan ook eerder als een ‘aanzet tot’, dan als een perfect didactisch 

geheel: de docent kan oefeningen schrappen, toevoegen, variëren, … Ook het toelaten 

van andere tekstvormen dan poëzie zoals strofes, verhalen en liedjes is een keuze 

waarin we de docent volledig vrij willen laten.  

Tot slot vragen we de docent om feedback te geven over elke les aan de hand van een 

kort evaluatieformulier (zie bijlage), omdat we heel benieuwd zijn naar wat er gecreëerd 

zal worden, en omdat we er graag uit willen leren. 

We hopen heel erg dat dit voor de hele klas een aangenaam en boeiend proces mag 

worden, waar iedereen aan mee kan bouwen, en waar veel plezier mee beleefd wordt, 

want “het is in onze sprakeloosheid dat wij het elkaar het best verstaan”!  
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 Les 1 
 

- Wat? Introductie van het project. Kennismaking met poëzie, verhaaltjes of 

liedjes en de Toren van Babel. 

- Doel? De cursisten (kortweg ‘csn’) vertrouwd maken met gedichtjes, liedjes, etc. 

en hen in staat stellen tegen les 2 zelf iets mee te kunnen brengen.  

- Tijdsduur? 1 les (3 keer 60’ met pauze).  

 

Opwarmer: begroetingsspel in verschillende talen 

Opstelling: klassikaal, in een kring 

Duur: 20 min 

Materiaal: evt. een ondersteuningsprent “Welke taal spreek jij?” 

De cursisten vormen een kring en ontdekken wie welke moedertaal heeft. Een cursist 

zegt luidop welke taal hij/zij spreekt en geeft dat door aan iemand anders in de kring. 

Die moet de taal herhalen, vertellen welke taal hij/zijzelf spreekt en dat vervolgens weer 

doorgeven. Dat zou zo kunnen klinken:    

“Nederlands – Nederlands, Tamil – Tamil, Turks – Turks, Dari –  … “ 

Daarna begroeten de csn elkaar in ieders moedertaal, op dezelfde manier. Een cursist 

zegt luidop een eenvoudige begroeting –bv. ‘hallo’- in zijn/haar taal en geeft dat door 

aan iemand anders in de kring, die het herhaalt en antwoordt in zijn/haar moedertaal, 

etc. De oefening kan eventueel nog eens gespeeld worden met een ander woord/zin, 

zoals ‘hoe gaat het?’. De docent kan in het Nederlands beginnen om telkens het 

voorbeeld te geven. 

Er kan hier nog verder opgebouwd worden! Zo zouden cursisten die elkaars taal 

kunnen spreken, in koor kunnen antwoorden wanneer ze die taal horen.  

 

Wat is poëzie? 

Opstelling: klassikaal 

Duur: 15 à 30 min 

Materiaal: filmpjes (via www.radiobabel.be, of …), evt. foto’s van verschillende gevoelens 

In deze oefening willen we het concept ‘poëzie’ benaderen, ook al lijkt dat geen 

evidente opdracht. We denken dat het de moeite waard is om de mogelijkheid toch te 

grijpen, te experimenteren met methodes, en proberen een passende werkvorm te 

vinden. Hier reiken we alvast twee voorstellen aan, één voor respectievelijk mondeling 

sterke klassen, en één voor minder sterke klassen (wie nog verder in de klas met poëzie 

aan de slag wil gaan en cursisten zelf wil stimuleren tot schrijven, kan inspiratie opdoen 

via www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-categorie/babbel-en-poezie. Dit 

valt weliswaar buiten het bestek van deze lesleidraad, maar het kan misschien 

interessant zijn): 

http://www.radiobabel.be/
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-categorie/babbel-en-poezie
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De docent toont een of meerdere filmpjes (afhankelijk van de klassamenstelling) van 

Radio Babel waarin een gedicht voorgelezen wordt, om vervolgens de csn te vragen 

wat ‘poëzie’ is. De docent mindmapt op het bord de elementen van ‘poëzie’ die de csn 

aanreiken, in beelden (bv. kort, mooi, muziek, woorden, lezen, verdriet, …)! Sommige 

csn zullen het gedicht kunnen verstaan en hebben daarmee een streepje voor op de 

rest. Zij kunnen extra betrokken worden en de klas helpen. Interactie en het samen 

zoeken staan hier centraal. Belangrijk is dat de csn zelf tot een antwoord komen, maar 

de link met muziekteksten of verhaaltjes mag zeker ook gelegd worden, waarmee de 

csn binnen hun eigen taal allicht meer mee in aanraking komen (poëzie ligt vaak 

ingebed in een orale traditie). 

Een variant hierop (voor klassen die mondeling minder sterk zijn): de docent toont 

filmpjes van gedichten in verschillende talen (de Radio Babelsite is een handige 

databank hiertoe, maar er kan uiteraard ander materiaal gebruikt worden). Enkele 

voorbeelden: 

- https://radiobabel.be/Esad-Turks 

- https://radiobabel.be/Sanoj-Nepalees 

- https://radiobabel.be/Alhadi-Arabisch 

Alle drie de filmpjes zijn zeer expressief, en zelfs muzikaal. De docent kan de csn telkens 

de vraag ‘Wat voel je erbij?’ stellen, en de csn kunnen ondersteund worden met foto’s 

van verschillende emoties.  

 Bedoeling is dat de docent de vraag stelt of de csn ook poëzie (in ruime zin!) in 

hun eigen taal kennen en hen de opdracht geeft tegen volgende les zelf iets 

‘mee te nemen’ (iets wat ze uit het hoofd kennen, zoals een wiegeliedje, een 

songtekst, een rijm, een zegswijze, …).  

 

 

Elkaars taal leren kennen 

Opstelling: zie oefeningen 

Duur: ca. 20 min, maar neem vooral de tijd 

Net zoals de opwarmer en het verkennend gesprek rond poëzie, willen we verdergaan 

met het ontdekken van ieders taal. Uit de onderstaande oefeningen kan gekozen 

worden om hier verder rond te werken. 

a. Klankenmachine: de klas gaat samen op zoek naar klanken die in het 

Nederlands niet voorkomen, maar wel in andere talen bestaan (deze oefening 

is allicht voor csn die in zekere mate geletterd zijn in hun eigen moedertaal).    

De klas staat in een kring. Iedereen denkt na over een klank die eigen is aan 

zijn/haar taal. Vervolgens komt iedereen een voor een aan bod met die klank. 

Deze oefening kan opgebouwd worden door steeds sneller de cirkel af te gaan, 

https://radiobabel.be/Esad-Turks
https://radiobabel.be/Sanoj-Nepalees
https://radiobabel.be/Alhadi-Arabisch
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of door iemand als dirigent aan te stellen. Hij/zij maakt dan een compositie van 

klanken door de csn in een bepaalde volgorde aan te duiden. 

b. ABC’s: de csn komen te weten hoe hun naam eruit ziet in een ander alfabet 

(deze oefening is voor csn die in zekere mate geletterd zijn in hun eigen 

moedertaal). De docent stelt groepjes van twee/drie samen, waarvan hij/zij weet 

dat de csn een ander alfabet hebben dan hun partners. Ze schrijven elkaars 

naam in het alfabet van hun moedertaal.  

c. Dialoog in gebarentaal: dit is een variant op de opwarmingsoefening, maar 

dan in gebarentaal (die ook cultureel gebonden is!). De csn begroeten elkaar, 

zonder woorden, herhalen en geven door.  

d. Volksliederen zingen: waarom geen koor aan volksliederen vormen? De klas 

kan hier al een soort polyfonie creëren door allen tegelijk het volkslied van hun 

thuisland te zingen. Het interessante hieraan is dat elk lied een zekere 

theatraliteit met zich meebrengt. Volgend filmpje kan hiertoe ondersteunend 

zijn:  https://www.youtube.com/watch?v=szFrHKoD1GE&t=180s  

e. Jabbertalk: gooi alle kennis van talen overboord! In deze oefening spelen de 

csn in groepjes kleine, herkenbare situaties (zoals een brood bestellen bij de 

bakker, een vriend tegenkomen op straat, …) in ‘jabbertalk’: taal die baby’s 

spreken, en die dus gewoon uit willekeurige klanken bestaat. De cursisten 

oefenen daarmee voornamelijk hun intonatie, én het levert grappige dialogen 

op. Ook hier kan een inleidend filmpje gebruikt worden:  

https://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY&t=19. Een variant: de 

docent speelt een situatie met de cursist. De docent gebruikt jabbertalk, de 

cursist spreekt zijn/haar eigen taal. 

f. … 

 

Pauze  

 

Radio Babel 

Opstelling: klassikaal 

Duur: 20 à 40 min 

Materiaal: teaser via https://vimeo.com/285843328/b5ab6b5844, foto’s van Radio Babel via 

www.radiobabel.be 

De docent vertelt nu over het opzet van de lessen en over Radio Babel: dat hetzelfde 

torentje als in de teaser naar Atlas komt en dat de cursisten uitgenodigd worden er 

een gedicht, tekst, lied, … voor te dragen, en er even kort over te babbelen. Cursisten 

die niet in het torentje willen, maar wel iets willen voordragen in hun taal, kunnen zelf 

een filmpje maken of laten opnemen door iemand anders.  

Mocht er nog tijd over zijn, kan de docent verder ingaan op ‘Babel’. Een vraag zoals 

‘Herken je die naam?’ zou de aanleiding kunnen vormen tot het vertellen van het 

https://www.youtube.com/watch?v=szFrHKoD1GE&t=180s
https://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY&t=19
https://vimeo.com/285843328/b5ab6b5844
http://www.radiobabel.be/
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verhaal van de Toren van Babel (we deden een poging in eenvoudige taal, in bijlage) 

en een bijhorend klasgesprek.  

Daarin zouden volgende vragen gesteld kunnen worden: 

- Wat gebeurt er in het verhaal? 

- Wat willen de mensen doen? 

- Wat doen ze fout? 

- Worden ze gestraft? 

… om zo tot het onderwerp van de spraakverwarring te komen, tenslotte de rode 

draad doorheen het project: 

- Hoeveel talen denk je dat er in de wereld zijn? 

- Wat is goed/slecht aan zoveel talen? 

- Vind je het een belangrijk verhaal? 

- … 
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 les 2 
 

- Wat? Werken naar een ‘polyfonie’, een koor/canon/compositie van de teksten, 

en het verzamelen van beeldmateriaal (indien mogelijk). 

- Doel? In groep durven spreken. Gebruik maken van beelden en intonatie om de 

essentie van een gedicht over te brengen. Ontmoeting en vertrouwen creëren. 

- Tijdsduur: 1 les (3 keer 60’ met pauze). 

 

Vertrouwensoefening  

Opstelling: per twee 

Duur: 10 min 

De csn vormen groepjes van twee. Ze gaan rug aan rug op de grond zitten. Wanneer 

de docent het teken geeft, proberen ze per twee recht te komen, enkel door hun benen 

te strekken en daarbij tegen elkaar te leunen. De groepjes kunnen wisselen.  

Aanraking kan gevoelig liggen, dus enkel de cursisten die willen, kunnen proberen. 

 

talenweb 

Opstelling: klassikaal, in een kring, een iemand in het midden 

Duur: 40 min 

In deze oefening proberen we de opdrachten zo op te bouwen om naar een ‘talenweb’, 

een weefsel van culturen in de klas, te kunnen evolueren. 

Eerste fase: de csn gaan in een ruime kring staan, een iemand staat in het midden. Die 

persoon vertelt iets over zichzelf. Wie met de cursist de eigenschap deelt, roept ‘Ik 

ook!’ en gaat bij de cursist in het midden staan. Het is nu aan de volgende cursist in de 

kring om in het midden te gaan staan en iets te vertellen (als het actief vertellen te 

moeilijk is, kan de docent thema’s of zinnen aanreiken om mee te werken, zoals ‘Ik hou 

van…’). Ga de kring af tot iedereen aan bod gekomen is en alle csn in het midden staan.  

Tweede fase: de csn doen hetzelfde, maar moeten nu hun zinnen beginnen met ‘Ik 

spreek …’, aangevuld door een taal die ze kunnen. Degenen die de taal ook spreken, 

roepen ‘Ik ook!’ en gaan bij de cursist in het midden staan door hem/haar aan te raken. 

Probeer de zin ‘Ik spreek Nederlands’ zo lang mogelijk uit te stellen, want telkens als 

de csn een taal horen die ze kunnen, moeten ze de persoon aanraken die de uitspraak 

deed. Ook hier kan aanraking gevoelig liggen, maar kan ruim genomen worden: het 

aanraken van elkaars schoenen, een schouder, een sjaal, horloge, …  

Laatste fase: hier wordt het web gecreëerd. Alweer dezelfde oefening, maar de zinnen 

moeten nu met ‘In mijn land is er …’ beginnen. De csn zeggen niet meer ‘Ik ook’, maar 

verplaatsen zich enkel; de beweging en aanraking moeten voor zich spreken. Ook hier 

moet, telkens wanneer een cursist iets hoort dat ook voor zijn/haar land geldt, hij/zij 
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de persoon die de uitspraak deed, aanraken. Waar de csn eerst nog ruim uit elkaar 

stonden, zullen zij nu naar elkaar toe moeten bewegen. Iedereen mag meerdere keren 

aan bod komen, tot het web haar maximum aan bewegingen heeft bereikt.   

 

Pauze 

 

Polyfonie = allemaal samen 

Opstelling: zie oefeningen 

Duur: 70 min 

Met de gedichten die in de hoofden van de cursisten leven wordt aan de slag gegaan 

en toegewerkt naar een klassikale polyfonie, in verschillende fasen. Foto’s, filmpjes of 

geluidsopnames hiervan kunnen leuk zijn, enkel indien ze de vertrouwenssfeer niet 

doorbreken.  

Eerste fase: in groepjes van twee dragen de csn hun tekst aan elkaar voor (zingen mag 

en kan zeker ook!). Hier moet hun spreekdurf gestimuleerd worden: kleine oefeningen 

zoals ‘zeg nu het gedicht op alsof je boos/blij/triest … bent’ zijn ludiek en spelen met 

intonatie.  

Tweede fase: de csn oefenen het luidop en klassikaal voordragen van hun gedicht. De 

docent duidt hen in een welbepaalde volgorde aan. Dit is een eerste ‘polyfonie’, want 

de csn praten hier al met z’n allen door elkaar. 

Derde fase: er wordt nu een ‘woordeloze’ polyfonie gecreëerd. De csn krijgen de 

opdracht het thema van hun gedicht (liefde, moeder, oorlog, kindertijd, dood,…) aan 

elkaar uit te leggen, niet door woorden, maar gebaren te gebruiken. Hoe kunnen ze de 

essentie van hun gedicht vertalen naar de klas toe? Uiteindelijk wordt er een beeld 

gekozen dat de csn vasthouden en door iedereen tegelijkertijd uitgevoerd wordt. De 

docent kan csn met dezelfde thematiek groeperen, of kan de csn zelf laten raden wie 

bij welk thema past (! deze oefening kan vrij tijdsintensief zijn voor minder sterke 

groepen). 

Laatste fase: de csn gaan verspreid in de klas zitten en sluiten hun ogen. Een cursist 

start met het voordragen van zijn/haar gedicht. De volgorde van spreken ligt hier niet 

vast; het is de bedoeling dat de csn zelf aanvoelen of ze kunnen invallen, puur op basis 

van de intonatie en klanken van hun medecursist(en). Belangrijk is wel dat hun 

stemmen samen klinken, en niet elk apart.  

Alternatief op de laatste fase: probeer luid, zacht, snel, traag, … en andere manieren 

om de polyfonie te dirigeren. Men zou de csn ook kunnen rangschikken, vb. van jong 

naar oud, van groot naar klein… om op basis daarvan in te vallen.  
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5. Bijlagen 
 

verhaal toren van babel 

 

Vroeger, lang geleden, spraken alle mensen op de wereld één taal. Alle mensen 

begrepen elkaar. Ze woonden samen in het Oosten van de wereld.  

Op een dag zeiden de mensen: "Laten we een toren bouwen! Een hele grote toren. Een 

toren zo hoog als de lucht, tot aan god. Dat zal ons sterk en bekend maken. We zullen 

beroemd zijn!" 

De god van de mensen keek naar onder, naar de wereld. Wat hoorde hij daar? Wilden 

de mensen een toren bouwen? De god zag de mensen stenen stapelen, hout kappen, 

steeds meer, steeds hoger. 

Een toren bouwen? Zo hoog als god zelf? Nee, dat kon niet. Dat kon niet! Er kon maar 

één iemand de grootste zijn! En dat was god! 

God werd kwaad. Hij wilde de toren niet. Hij wilde de grootste zijn. Hij moest de 

mensen stoppen! 

Hoe moest hij dat doen? Al snel had god een straf: hij gaf alle mensen van de wereld 

een andere taal. Waarom? Dan kon niemand elkaar nog verstaan. Dan konden de 

mensen geen toren samen bouwen. Ze konden geen steden meer bouwen, als ze elkaar 

niet konden begrijpen. Dat gebeurde ook: de mensen stopten met bouwen. 

Daarna verspreidde de god alle mensen die in het Oosten leefden over de hele wereld. 

Er gingen mensen naar het koude Noorden. Er gingen mensen naar het Zuiden, waar 

de zon altijd was. Er reisden mensen naar het Westen, over de grote zee. En sommige 

mensen bleven in het Oosten. 

Zo namen de mensen hun talen mee, over de hele wereld. Ze vormden landen met 

steden en grenzen. En elke mens die ooit naar een ander land zou gaan, zou een nieuwe 

taal horen. Een taal met andere zinnen, andere klanken, andere huizen, andere mensen: 

dat was wat god had gedaan. Vanaf dan leek de wereld groter dan ooit.  
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Evaluatieformulier 1 

 

1. a. Welke oefeningen gingen goed?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b. Waarom, denk je? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. a. Welke oefeningen gingen minder goed?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b. Waarom, denk je? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. a. Vond je les 1 te lang/te kort/goed?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b. Wat vond je van de opbouw van de les? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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4. Wat was de reactie van de cursisten? Waren ze enthousiast, gemotiveerd, 

ongeïnteresseerd, verward … Kon je gedurende de les een evolutie in hun gedrag 

waarnemen?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. Heb je nog opmerkingen?   

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Bedankt!  
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Evaluatieformulier  2 

 

 

1. a. Welke oefeningen gingen goed?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b. Waarom, denk je? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. a. Welke oefeningen gingen minder goed?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b. Waarom, denk je? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. a. Vond je les 2 te lang/te kort/goed?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b. Wat vond je van de opbouw van de les? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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4. Wat was de reactie van de cursisten? Waren ze enthousiast, gemotiveerd, 

ongeïnteresseerd, verward … Kon je gedurende de les een evolutie in hun gedrag 

waarnemen?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. Hoe beoordeel je de twee lessen samen? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6. Heb je nog opmerkingen?   

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Bedankt!  
 

namens het hele Babelteam 
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info toren van babel 

 

Een inkijkje in onze plannen voor het bouwen van een gigantische polyfonische toren, 

midden in de stad! Iedereen is welkom om mee de handen uit de mouwen te steken. 

We zouden de docenten dan ook willen vragen om deze oproep te verspreiden in hun 

klassen, om zo tot een diverse en enthousiaste crew te komen!  

  

    



    
            

 
 
Ons plan in een notendop: gedurende 3 maanden willen wij een reusachtige toren van 10 meter diameter en 20 meter hoog optrekken, uit 
een basis van bamboe en hout, op een openbare plek in Antwerpen. We willen de Toren van Babel een ontmoetingsplek laten zijn, een 
laboratorium, een superdiverse smeltkroes, een plek waar alle talen samenklinken tot een machtige polyfone symfonie. 

  
Op basis van een unieke CONSTRUCTIE 

Er wordt een basisconstructie bedacht voor een functionele stabiliteit in bamboe en hout; de 
vorming van gangen, kamers, bruggen en trappen zijn afhankelijk van de ontmoetingen en de 
processen met de participanten en van de inbreng van de bouwers die de crew tijdelijk vervoegen.  
De gebruikte materialen zijn zoveel mogelijk gerecycleerd; verschillende bouwmaterialen worden 
geïntegreerd in het bouwproces.. We willen superdiversiteit symboliseren door vormgeving en 
materiaalkeuze in een eclectische vorm. De toren is flexibel en aanpasbaar in de ruimte en tijd, net 
zoals een stad ook altijd veranderlijk is, en organisch meebeweegt met haar bewoners en 
passanten. 
Bram Rombouts en Kito Sino begeleiden dit creatieproces en bewaken de esthetiek van de totale 
vormgeving.  

Plaats maken voor meertalige POËZIE 
We zien de Toren van Babel als een ode aan de meertaligheid van de multiculturele stad. We willen 
er dan ook poëzie in vele talen laten rondzingen. Stadsdichter van Antwerpen Maud Vanhauwaert 
verzamelt nu al heel ijverig gedichten via het aanlooptraject Radio Babel (www.radiobabel.be).  
In haar zendtorentje, dat door de stad reist, ontvangt ze mensen die gedichten voorlezen in hun 
moedertaal. 
Op basis van die gedichten gaat ze in gesprek. Maud ziet de poëzie als een medium om de ander 
te ontmoeten, en intense, hartverwarmende, gesprekken aan te gaan. 

http://www.radiobabel.be/


 
Niets is zo onvertaalbaar als poëzie, en net in het verlangen 
naar begrip, kan je elkaar vinden. 
Er wordt intens samengewerkt met Atlas, die anderstalige 
nieuwkomers wegwijs maakt. In Radio Babel willen we de focus 
leggen op de kracht van hun meertaligheid.  
Het idee is om alle verzamelde gedichten samen te brengen in 
de grote Toren van Babel. Je kan de toren zien als een 
immense audio-installatie van waaruit op gezette tijden een 
compositie van anderstalige gedichten weerklinkt, als uit een 
minaret die de omwonenden oproept. Met het groeien van de 
toren zal ook een nieuw imposant stadsgedicht van de 
stadsdichter zichtbaar worden op de toren. 

In een groot PARTICIPATIEPROJECT met 
een Diverse crew   

 
Via eenvoudige sjor en knooptechnieken kan iedereen die wil 

meebouwen aan de toren.  De basiscrew wordt samengesteld uit een 
mengeling van artiesten en ambachtsmannen van diverse afkomst.    

•Bram Rombouts en Kito Sino zijn gespecialiseerd in het bouwen van 
eclectische installaties met recyclage, met een ontwerp dat 
procesmatig groeit.  
•Sara Dandois en Carolina Maçiel de Franca staan in voor organisatie, 
participatie en communicatie met de partnerorganisaties en 
deelnemers.  
•Maud Vanhauwaert cureert en begeleidt de performatieve momenten 
en de literaire activiteiten, en gebruikt de toren als canvas voor een 
nieuw stadsgedicht.  
•Alec De Bruyn registreert, monteert en beheert de technisch-artistieke 
audio.  
•Aline Verbeke (stagaire van Antwerpen Boekenstad) is productie-
assistente  en beheert de communicatie met de partnerorganisaties 
tijdens de preproductiefase.   
•Laminne Diouf leidt het weefkunst atelier, waarbij weeftechnieken van 
verschillende origine worden onderzocht en aangeleerd, gedeeld en 
toegepast.   
•Gedurende de drie maanden geven we onszelf de kans om te 
experimenteren en te evalueren. Trial en error maakt deel uit van het 
proces. We gaan op zoek naar wat er nodig is om verschillende 
doelgroepen te betrekken en veiligheid te bieden, ondersteuning en 
erkenning. 
 
 
 

 



Diverse activiteiten 
 
We hopen rond de toren een waar festival te organiseren. We willen dagelijks koken op de site en samen eten; we willen alle participanten 
een gratis maaltijd aanbieden. De toren mag als een dorp zijn met een open keuken met een oven voor pizza’s of brood en vuren voor 
tajines, en een podium voor performances. We willen een sfeer creëren waarin iedereen wat kan leren van elkaar, en zoveel mogelijk werken 
vanuit de talenten van de participanten.  
In de toren wordt iedereen uitgenodigd om te luisteren naar de verzamelde gedichten in andere talen, of er zelf nog aan toe te voegen. Er 
worden ook vertaalworkshops georganiseerd en elke zondagmiddag willen we een ‘Droesem’ organiseren.  
Een ‘Droesem’ is een wekelijks publiek moment, een revue van de week, gemodereerd en gecureerd door Maud Vanhauwaert. In dat uurtje 
worden vertaalde gedichten voorgelezen, interviews gehouden, gastsprekers en muzikanten uitgenodigd, en samen wordt er gefantaseerd 
over de verdere ontwikkeling van de toren. De Droesems vormen een feestelijke round-up van de week, en willen de toeschouwers prikkelen 
om mee te stappen in het project.  

Volgens een haalbare Planning  
 
Januari-mei: Preproductiefase 
locatie bepalen, basisvorm uitwerken, inplanning 
van de participanten samen met de 
partnerorganisaties, communicatie opstarten en 
uitwerken, gerecycleerde materialen verzamelen, 
stabiliteitsberekeningen. 
Juni: bouwen 
Basiscrew bouwt het basiskamp op de werf: 
veldkeuken, slaapunits, sanitair, atelier, stock en 
de basisconstructie van de toren, waarin de 
eerste ontmoetingszaal vervat zit. 

Juli- augustus- september: Babelfestival! 
Vanaf juli worden via onze partners groepen met participanten uitgenodigd om deel te 
nemen aan de kook-, bouw- of poëzie- ateliers. Sommigen kunnen doorstromen en 
een groter engagement aannemen in het bouwproces. Vanuit de doelgroepen wordt 
kennis gedestilleerd om toe te passen in het bouwproces.  
De Droesems worden opgestart half juli als openbare presentatiemomenten voor 
bezoek van buitenaf. Vanaf dan worden er ook 2 open inloopmomenten voorzien 
waarin losse participanten kunnen komen meebouwen.  
Het belang van de ontmoeting tussen mensen, over de taalgrenzen heen, staat 
steeds centraal.  
Half september: Feest 
Groot openingsfeest en onthulling van het stadsgedicht van Maud Vanhauwaert. 
Einde december: Einde 
Eindfeest en afbouw van de toren 
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