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De Babylonische spraakverwarring

genesis 11:1–8

Carlien Geelkerken

Denkend aan een mogelijke Bijbeltekst waarover ik in deze bundel kon schrijven, 
kwam steeds opnieuw de Babylonische spraakverwarring op. De reden is 

simpel; een theoloog, erger nog een systematisch theoloog, en een jurist zijn de afge�
lopen jaren op zoek gegaan naar een eenheidstaal. Zoals wel vaker bij meertaligheid, 
kozen wij voor een voor beiden vreemde taal: de taal van de onderwijskunde. Door 
verandering van functie en daarmee van de inhoud van de gesprekken, voldeed die 
taal niet meer. Gevolg is soms een Babylonische spraakverwarring, maar in tegen�
stelling tot de mensen in het verhaal — ja, want daar in vers 1 wordt met ‘aarde’ de 
aardbewoners, de mensen bedoeld (Selms, 160) — komen wij er gelukkig wel weer 
uit.

‘De spraakverwarring te Babel’, kopt het geraadpleegde commentaar (Selms, 160). 
‘Der Turmbau zu Babel’ een ander commentaar (Westermann, 707). En omdat mijn 
wortels nu eenmaal in het Calvinisme liggen, kan ik het niet laten ook Calvijns 
commentaar er op na te slaan. In het Engels. Frans of Latijn en ik hebben nooit echt 
vrienden kunnen worden.

Alleen al de voorbereidingen op dat waarover geschreven moet worden, vragen 
mij om drie talen te kunnen verstaan. Hoe heerlijk zou het zijn als God daar in 
Genesis 11 niet gedacht had: “Dit is één volk en ze spreken één en dezelfde taal (…) 
en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt 
nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen 
teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan.” We hebben het er anno 2012 
maar mee te doen.

Mijn eerste gedachte na het lezen van de Bijbeltekst — in het Nederlands, mijn 
kennis van het Hebreeuws is beperkt tot het herkennen van de tekens — was: 

‘wat een nare God’. Het lezen van de commentaren en mijn eigen overwegingen bij 
tekst en commentaar nopen mij er nu toe deze gedachte wat te nuanceren.
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Uit de verhalen uit de kinderbijbel is bij mij het beeld blijven hangen van de stoute, 
zo u wilt zondige, mensen daar in Babel. Zij verdienden straf en kregen die dan ook. 
De spraakverwarring. Nu, als volwassene, in een wereld vol huizen en torens, een 
wereld waarin ik via internet en telefoon iedereen altijd kan bereiken en een wereld 
waarin die ‘toren tot in de hemel’ een zendmast is, denk ik: ‘Wat deden die mensen 
verkeerd?’ Ze bouwden huizen van steen (vs 1) en een toren. Een toren tot in de hemel, 
maar dat is vast, net zoals bij onze wolkenkrabbers, beeldspraak. God moest immers 
naar de aarde komen om die toren te kunnen zien (vs 5). Dus tot in de hemel reikte 
de toren in ieder geval niet.

Calvijn geeft als legitimatie voor de spraakverwarring dat het beroemd willen 
worden (vs 4) aan onsterfelijk willen worden grenst. ‘[…] they wish to have an 
immortal name on earth; and thus they build, as if in opposition to the will of God. 
(…) To erect a citadel was not in itself so great a crime; but to raise an eternal monu�
ment to themselves, (…) was a proof of headstrong pride joined with contempt of 
God.’ (Calvijn, 324f).

In het Biblischer Kommentar van Westermann las ik al dat Calvijn dit alleen zo 
kon stellen, omdat hij vanuit een middeleeuws denkkader redeneert en het verhaal 
daarmee loszingt van de cultuurhistorische positie die het (ook) inneemt (Wester��
mann, 727–730). Westermann schrijft: ‘Der Erzähler deutet durch nichts an, das die 
Absicht sich einen Namen zu machen als solche verwerflich sei.’ (Westermann, 729).

Theologie is net rechtsgeleerdheid. De meningen lopen uiteen. Tijd om dat te doen 
wat de mensheid al sinds mensenheugenis doet: een derde, onafhankelijke raad�

plegen. De jurist stapt dan naar de rechter. Naar wie gaat de theoloog?
Pakt de theoloog een derde commentaar, bijvoorbeeld dat van Van Selms, dan 

loopt hij de kans opnieuw tegen de zonde van het naam en faam maken aan te lopen 
(Selms, 165f). De spraakverwarring wordt dan een vingerwijzing van God. Iets als: 
‘Mij komt die eer toe, niet jullie mensen. Ik heb jullie net tien hoofdstukken geleden 
geschapen, zijn jullie nou helemaal!’

Van deze God, de God die riekt naar de God der Wrake, heb ik afscheid genomen. 
Ik voel mij dan ook meer thuis bij het Kommentar van Westermann, niet in de laatste 
plaats vanwege de taal waarin dit commentaar vervat is.

Ik snap ze wel, die mensen daar in Babel. Natuurlijk wilden zij samen bouwen aan 
een stad. Ze trokken waarschijnlijk al een tijd met elkaar op, ze trouwden, kregen 
kinderen en wilden elkaar niet meer los laten. Zij wilden gekend worden, een naam 
krijgen (Westermann, 730). Zoals Neeltje Maria Min dicht: ‘Noem mij, bevestig 
mijn bestaan. (…) noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik liefheb wil ik heten.’ 
(Min, 5). En stel je voor, die groep mensen loopt door Babylonië en ziet het leven 
uit duizend–en–een nacht (Westermann, 730). Voelden zij zich gekend? Herkend? 
Erkend? Met een stad en een toren, daar ontstond een zichtbare, een herkenbare 
gemeenschap.



26

En dan God. Hij daalt af om de bouw in ogenschouw te nemen. En Hij overweegt, 
‘(…) wat ze nu doen is nog maar het begin.’ Maar Hij breekt de toren niet af. God 
denkt: ‘(…) niets is meer onmogelijk alles ligt nu binnen hun bereik.’ 

God steekt dáár een stokje voor.
De mens krijgt grenzen, barrières gepresenteerd. Taalbarrières.
Westermann koppelt de spraakverwarring niet direct aan zonde of schuld. Bij hem 

zie ik alleen het ‘laat God God zijn en de mens mens’ terug (Westermann, 734). Dat 
idee geeft ergens wel rust. Ik hoef niet het onmogelijke te doen, ik hoef slechts mens 
te zijn. Ik hoef geen toren tot in de hemel te bouwen om gezien te worden, God komt 
heus af en toe wel kijken. Ik hoef geen naam te maken om gekend te worden, ik word 
al gekend.

En de taalbarrière? Ach, in mijn werk kan ik die prima slechten. De theoloog leert 
er af en toe ‘jurists’ bij en de jurist wat ‘theoloogs’. Zolang partijen van goede wil zijn 
en zich bewust zijn van mogelijke barrières, eindigt iedere Babylonische spraakver�
warring met een knipoog en een glimlach.
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