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Bij laagtaalvaardige ouders is het educatief thuismilieu vaak niet
krachtig, met alle gevolgen voor het schoolsucces van de kinderen.
Dit is de zogenaamde 'cirkel van laaggeletterdheid'.
Hoe kan die doorbroken worden?

Door participatie versterken ouders
hun maatschappelijke kennis en
vaardigheden. De taal is echter
vaak een drempel om betrokken
te zijn en te participeren. De
ontwikkeling van taalvaardigheid is
dan ook een relevante voorwaarde
voor ouderbetrokkenheid. En
taalontwikkelend lesgeven is een
opdracht voor elke leerkracht.



Simulatieoefening
& herinneringseducatie

‘Mijn vader was een zwervende
Arameeër. Hij is met een klein aantal
mensen naar Egypte gegaan en terwijl
hij daar als vreemdeling verbleef...’
(Deut 26,5)



zöld
särga
piros
barna
kék
szürke





‘een Babylonische
spraakverwarring’

De toren van Babel
(Gen 11,1-9)



EEN RELEVANT VERSCHIL !

Alfabetiseren



1. Sitz im Leben VERHAALTIJD
2. Literair genre SCHRIJFTIJD
3. Recontextualisering LEESTIJD

(acroniem)



Het ‘eerste’ (oude) testament

Ps 137, M. Myers



1-11 12-50
universeel specifiek

Schepping
Zondeval

Zondvloed
Babeltoren

Abraham
Isaac
Jacob
Jozef

Genesis (1-50)

THORA / PENTATEUCH

Exodus
(weg uit Egypte met Mozes)



1-5 6-11

Start (water)
Promesse (Eden)

Opdracht (vruchtbaar)

Nieuwe start (water)
Promesse (Noach)

Opdracht (vruchtbaar)

Adam & Eva
Faiblesse
Opdracht
Promesse

Noach
Faiblesse
Opdracht
Promesse

Nageslacht
Faiblesse (Kaïn...)

Opdracht
Promesse

Nageslacht
Faiblesse (Babel)

Opdracht
Promesse

Genesis 1-11



De Bijbel getuigt van realisme en is niet naïef, de ervaringen en
verhalen zijn geworteld in de menselijke dualiteit van ‘faiblesse’ en
‘promesse’, van angst en vreugde, van verraad en trouw, van gruwel en
schoonheid, van verderf en edelmoedigheid, van ontmoediging en
hoop...

Mensen moeten niet bang gemaakt worden, ze zijn het vaak al, maar de
Bijbelse mens blijft ondanks alle ‘faiblesse’ vertrouwen dat ‘de
promesse’ het laatste woord krijgt... ‘en toch, en toch, en toch...’‘en toch, en toch, en toch...’

Dimitri Verhulst heeft
dit juist aangevoeld
maar niet begrepen



EN TOCH...

VERHAALTIJD – SCHRIJFTIJD - LEESTIJD



Verwantschap met oude mythologische
tradities bij Azteken, Chinese Hmong,
Indische Karbi, Noord-Amerikaanse
Chahta-indianen...

Overal, altijd...

Ergens, ooit ???



Auteur Louis Couperus (1901)
Maciejowski bijbel (1260) 

Maarten Van Valckenborgh (1595)

Alex Sulin (2008)Regisseur Alejandro Inarritu (2006)
Politicus D.J. Eppink (2010)

VELE INTERPRETATIES...



Existentiële ervaring
van verschillen,
diverse mogelijkheden
om ermee om te gaan...

1. ‘Balal’ בלבול (verwarring)’



Marduk In die tijd spraken alle mensen
op aarde één taal en
gebruikten dezelfde woorden.
Nadat ze uit het Oosten
weggetrokken waren vonden
ze een vlakte in Sinear en
vestigden zich daar. Zij zeiden
tot elkaar: ‘Kom, laten wij
tegels maken...’ (Gen 11,1-3)

2. ‘Babylon’ (eenheidsideologie & nivellering)

,maqom) עיר .3
bewaakte kampplaats )

Nu zeiden ze: ‘Laten we een stad
bouwen met een toren...’ (Gen 11, 4a)

Morahalom (Hongarije)



4. ‘Bab-el of bab-ili (poort der goden)

ziggurat

... een toren waarvan de spits tot in de
hemel reikt... (Gen 11, 4b)

(sjam/sjeem) שם .5
... dan krijgen wij naam en worden wij niet over
de aardbodem verspreid... (Gen 11, 4c)

Kuroi Ame (Black rain)



(dabar/saphah) דָ ָבר .6

Toen Jahwe afdaalde om de stad en
de toren die de mensen bouwden te
zien, zei Hij: ‘Nu zijn zij één volk en
spreken zij allen dezelfde taal. Wat
zij nu doen is nog maar een begin,
later zal geen enkel van hun plannen
meer te stuiten zijn... (Gen 11, 5-6) Toni Zenz

1. Verbaliseren
2. Negeren
3. Isoleren
4. Attaqueren

(materiaal,fysisch
en psychisch)

5. Elimineren



7. Het echte ver-staan
(ver-huizen)

‘Laten wij afdalen en verwarring brengen in hun taal,
zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt.’
En Jahweh dreef hen vandaar naar alle kanten de
hele aardbodem over, en er kwam een einde aan
de bouw van de stad. (Gen 11, 7-8)

Welke optie, dynamiek?

Pieter Bruegel De Oude (rond 1563)



Daarom noemt men die
stad Babel, want Jahweh
heeft daar verwarring
gebracht in de taal van de
mensen en hen vandaar
over de hele aardbodem
verspreid. (Gen 11, 9)

8. Faiblesse – Opdracht - Promesse

De Bijbelse God kiest voor
het verschil, tegen de
‘onverschilligheid’ in en
tegen de neiging om wie
niet aan de norm
beantwoordt (door uiterlijk,
taal, cultuur, geaardheid,
religie...) uit te sluiten.



Gen 11, 1-4 Gen 11, 5-9

Laat ons een stad bouwen... Laten wij gaan kijken...

een toren met de spits tot in
de hemel...

toen Jahweh afdaalde...

dan krijgen wij naam... daarom noemt men die stad
Babel...

zodat we niet over de
aardbodem verspreid

worden...

over de hele aardbodem
verspreid

Faiblesse
‘af-zonde-ring’

(excommuniceren)

Opdracht
‘Gen 1,26-27’

(communiceren)

Marc Chagall
(1973)

Jacob’s ladder
(gevecht met

de engel)

La promesse (Sem/toehoorder)



VERHAALTIJD

LEESTIJD
Etymologische
verscheidenheid
anno 2015:
meer dan 6800
talen (ongeveer 20
taalfamilies)
over 200 landen
verspreid



Il sogno, la promessa...



Voor deze ‘urban opera’ Babel sloegen auteur Frank Adam en componist Sam
Vloemans de handen in elkaar. We maken kennis met een plaats waar honderden
talen door elkaar gesproken worden en waarin toch samengeleefd wordt. Een plaats
die telkens opnieuw uitgevonden wordt. Babel is een ruimte vol vriendschap en liefde
waar mensen elkaar ontmoeten. Maar het is onvermijdelijk ook een haard van
conflicten, ruzies, discussies en jaloezie.
Een ontroerende muziektheaterproductie met het Kinderkoor van Opera Vlaanderen,
in een taal die niemand begrijpt en daardoor het universele verhaal van een
samenleving vertelt. Vol volle woorden en lege zinnen, vol lege woorden en volle
verhalen. Vol muziek en humor.

Voorstellingen in december 2015 & januari 2016 (info@operaballet.be)

Welkom in Babel,
de stad waar niemand iemand verstaat

maar iedereen wel graag iedereen begrijpt.

Dat kan dankzij het Babels. In het Babels wordt
helder gebrabbeld, teder gescholden, hartelijk
gevochten, wreed graag gezien. In het Babels
worden Babelaars dromers, bouwers, helden en
zelfs goden. In het Babels reikt Babel tot de hemel
overdag, tot de sterren tijdens de nacht.



PINKSTEREN

Een vreemde combinatie?

Handelingen 2, 1-13



Handelingen van de apostelen

VERHAALTIJD - SCHRIJFTIJD

Het eerste boek dat ik geschreven heb,
Théophilus, ging over alles wat Jezus gedaan
en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij zijn
opdracht gaf aan de apostelen... (Hand 1,1-2a)



Handelingen der
Apostelen

Het ‘tweede’
(nieuwe) testament

‘De geliefde
geneesheer
Lucas en ook
Demas laten
u groeten’.
(Kol 4, 10-14)

1

2



Marcus Logiën
Quelle

Matteüs Lucas



Πεντηκοστή

שבועות

Sjawoe'ot, het Joodse
Oogst- of Wekenfeest
wordt 7 weken na
Pesach gevierd
(7 x 7 = 49)

Pinksteren 7 x 7 + 1



Toen de dag van
Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één
plaats bijeen. Plotseling
kwam er uit de hemel een
gedruis alsof er een
hevige wind opstak, en
heel het huis waar zij
gezeten waren, was er
vol van. (Hand 2, 1-2)

Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en
dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van
hen neerzette. (Hand 2, 3)



Zij werden allen
vervuld van de
heilige Geest en
begonnen in
vreemde talen te
spreken,
naargelang de
Geest hun te
vertolken gaf.
(Hand 2,4)

ἔνθεος

Geestdrift
Genade

Charisma
In-zicht

Enthousiasme

Geïnspireerd
Beziel(en)d

Begeester(en)d
Vurig

Openend



‘Inderdaad, door mensen met
een onverstaanbare tongval,
en in een vreemde taal, richt
Jahwe zich tot dit volk.’
(Jes 28,11)

Maar hier gebeurt wat
door de profeet Joël
gezegd is: ’Het zal
geschieden in de laatste
dagen,’ zegt God, ‘dat ik
mijn Geest zal
uitstorten over alle
mensen, uw zonen en
dochters zullen
profeteren, uw jonge
mannen visioenen zien,
de ouderen onder u
zullen droomgezichten
ontvangen...
(Hand 2,17-18)

Pinkstervuur (Lien Van der Schee)



1 Parten, 2 Meden en 3Elamieten, bewoners van 4Mesopotamië,
5Judea en 6Kappadocië, 7Pontus en 8Asia, 9Frygië en 10Pamfylië,
11Egypte en het 12Libische gebied bij Cyrene,

de Romeinen die hier wonen, Joden zowel als proselieten,
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’

(Hand 2,5-11) vriend vijand

geboorte bekering

eilanders vasteland

Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen
afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat
geluid opkwam, liep de menigte te hoop en vol
verbazing hoorde ieder hen spreken in zijn eigen taal.
Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar
spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons
hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal?

Iedere
persoon,
elke cultuur
mag God
vinden en
ontdekken in
zijn eigen
taal en
wereld



Brian HorrayAlexander Sadoyan

‘Let’s hold
the light burning, the
fire burning, dry your

eyes, open up
your heart.
Dream baby

dream…’
(Bruce Springsteen)

Hoe dit verstaan? Niet één supertaal,
wel eenzelfde Geest ‘in verscheidenheid’...



Medellin, de 2de grootste stad van Colombia is de
stad van de eeuwige lente. De mensen zijn er
vriendelijk en gastvrij. Jammer genoeg heeft de
stad ook een duistere zijde. Daar zwaaien
armoede en geweld de plak. Mensen worden er
samengedrukt in onmenselijke sloppenwijken.
Tussen hen leef en werk ik.
(Sister Gladys Calderon Rivera)



‘Those who know can not explain,
those who don’t can not understand.’ (A. De Wit, p. 137)

Allen waren buiten zichzelf, wisten
niet wat ervan te denken en zeiden
tot elkaar: ‘Wat zou dit betekenen?’
Maar anderen zeiden spottend: ‘Ze
zitten vol wijn.’ (Hand 2,12-13)



Pinksteren is luisteren naar alles
wat nieuw en anders is. Luisteren
tot je het waaien van de wind
verstaat, hoewel niemand weet
waar die vandaan komt. Omdat
zij (ruach) de merkwaardige
eigenschap heeft te waaien
vanuit de meest onverwachte
hoeken: daar waar de kleinen
schuilen, waar de zwakken
beschutting en asiel zoeken,
gevangenen naar verlossing
hunkeren, bedroefden uitkijken
naar troost, hongerigen naar
brood, ontheemden naar een
thuis. De Geest waait waar hij
wil, hij laat zich niet annexeren.

(G. Dedecker)



De Geest van Pinksteren geeft de durf en het
vertrouwen om de deuren open te gooien en
naar buiten te komen.
Het nachtslot van de angst gaat eraf en we
worden weggeroepen uit de cenakels van
onbegrip en vooroordelen.
Onophoudelijk worden we aangespoord tot
eenheid in verscheidenheid, tot ontmoeting
en dialoog, tot een heilzame en vruchtbare
wisselwerking tussen culturen en religies...

(G. Dedecker)

Realiteit of visioen?
Het is aan ons
om er werk van te maken...



Kështu, ndërsa
ishin atje, asaji
erdhi koha të
lindë. Dje ajo
lindi djalin e saj
të parëlindur, e
mbështolli me
pelena dhe e
vendosi në një
grazhd, sespe
në han nuk
kishte vend për
ta.

1

Egeïsche Zee,
4 november 2015



2

Zij bracht haar zoon ter wereld, haar
eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en
legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen
geen plaats was in de herberg. (Lc 2,7)



Ieders ‘dialectos’ (omgangstaal) wordt altijd bepaald door de
eigen maatschappelijke, culturele en religieuze context, door een
eigen en specifiek referentiekader. Dat heeft ook gevolgen voor
het visuele...



Betlehem (Lc 2,4) Jeruzalem (Hand 2,5)

Romeinse overheersing

Keizer Augustus (Lc 2,1-3)

Romeinse overheersing
(Hand 2,10)

Landvoogd Pilatus (Lc 18-19)

Herberg gesloten (Lc 2,7) Afgesloten in huis (Hand 2,2)

Geboorte van het kind Jezus
(Lc 2,7)

Ontvangen van de Geest
(Hand 2,3)

Vreugdevolle boodschap
(Lc 2,9-14)

Enthousiasme
(Hand 2,4)

Verkondiging aan de herders
(Lc 2,15)

Verkondiging aan heel het volk
(Hand 2,5.9-11)

Verwondering (Lc 2,18) Verbazing (Hand 2,6-7)

VERHAALTIJD - SCHRIJFTIJD



Vervolging door
Joodse koning

Herodes (Mt 2, 3.7.12)

Vervolging door
Joodse overheid

(Hand 4,1-21.5,17-18,21b-vv)

Kindermoord (Mt 2, 16) Marteldood van Stefanus
(Hand 7,54-8,1a)

Vlucht naar Egypte
(Mt 2, 13-15)

Vlucht naar platteland
van Galilea en Judea

(Hand 8,1b)

LEESTIJD Niet ‘mis te verstaan’...!

EN TOCH...



Toen en nu en telkens weer
komt de vraag tot ieder van ons
‘Ik sta aan de deur en ik klop.’ (Op.3,20)

In het gelaat van de minste, de vluchteling,
de vreemde, de dwarsligger, de angsthaas,
de zoeker, de onruststoker, iedere passant ...
spreekt Hij ons aan.

Blijft de herberg gesloten
of wagen we de uitdaging en dialoog
in de Geest van Pinksteren,
de angst voorbij...?

Zimbabwe, kleitegel bij Lc 2,7 (1990)

Vlucht naar Egypte (Giotto)



EGELEIDING met taalondersteuning !

EN TOCH...?
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FEEDBACK

www.zanzu.be



Master in de Taal- en Letterkunde Lauranne Harnie (VUB)
deed onderzoek naar de ‘ taalmotivatie’ van jongeren met
een migratieachtergrond t.a.v. het Nederlands en het
Frans. Enkele van haar conclusies zijn:

1. Een enthousiaste en sterke leerkracht doet er toe, zoniet is hij de
‘missing link’. Van belang is dat hij inzet op een positieve
interactie.

2. ‘Taalvrijheid’ op de speelplaats heeft een positief effect op het
welbevinden van leerlingen en zo ook op hun bereidheid om de
‘schooltaal’ te leren. Als leerlingen zich aanvaard voelen met hun
thuistaal en –context stellen ze zich veel loyaler op tegenover de
schooltaal en –cultuur.

3. Scholen die inzetten op een consequent taalbeleid en diverse
vormen van taalondersteuning aanbieden, maken wel degelijk
het verschil.

Voor meer info zie www.scriptiebank.be en
www.wtnschp.be/taal_literatuur/belgie-een-doolhof-van-taalbarrieres.





(Aangeleerde) schooltaal Thuis- of moedertaal

Spelling & woordenschat Beleving & expressie

Abstract
Begrippen en denkkaders

Dagelijkse leven
Concrete ervaring

Rationeel Identiteit (bezieling)

Toetsen & evaluatie Communicatie
Grammatica Persoonlijke ontwikkeling

Kansen tot ‘meer-taligheid’ en complementariteit...




