
Na decennia van theologisch optimisme over de religieuze en culturele diversiteit vol-
trekt zich nu een theologische kentering. Het optimisme lijkt verdwenen, het geloof
in de dialoog duidelijk geminderd. Het zoeken naar interreligieuze overeenkomsten
was wellicht naïef en de pleitbezorgers van de interreligieuze dialoog zijn al te snel
voorbij gegaan aan de reële verschillen en tegenstellingen tussen de religies. Religies
gaan niet allemaal min of meer over hetzelfde en de interreligieuze verschillen kun-
nen niet afgedaan worden als slechts secundair. Nu steeds duidelijker wordt dat het
water tussen de religies een stuk dieper is dan werd aangenomen, krijgt ook de hele
onderneming van de interreligieuze dialoog af te rekenen met een behoorlijke portie
scepsis.

In de theologie wordt deze scepsis vooral gevoed door de zogenaamde cultureel-
linguïstische religietheorie.1 Deze religietheorie doet de theologische slinger bewegen
van openheid en dialoog naar particulariteit en identiteit.2 Voorbij het dialogisch idea-
lisme leert deze religietheorie dat religies incommensurabel zijn. Indien er al gelijke-
nissen bestaan tussen religies dan zijn die oppervlakkig.3 Het interreligieuze misver-
stand is eerder regel dan uitzondering. Gelovigen die behoren tot verschillende religies
spreken in een veelheid van tongen, zodat ze elkaar niet verstaan.4

Deze situatieschets doet denken aan de bijbelse mythe over de toren van Babel,
die als een cultureel symbool van verwarring in het collectieve geheugen staat
geprent.5 Wat bepaalde kritische hedendaagse theologen opmerken, lijkt aan te slui-
ten bij wat deze eeuwenoude Bijbelse mythe altijd heeft verteld. Zo bekrachtigt de
‘vloek van Babel’ de groeiende theologische scepsis ten opzichte van de haalbaarheid
van de interreligieuze dialoog. Daarenboven wordt, omwille van het paradigmatische
karakter van dit bijbelse verhaal over diversiteit, ook het zoeken naar een interreligi-
euze theologie op de helling gezet.6 Of niet?
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In de recente exegese plaatsen enkele interpreten kritische kanttekeningen bij de
klassieke interpretatie van het verhaal over ‘de toren van Babel’. Ondermeer de idee
dat de talige en culturele diversiteit een straf van God is voor de menselijke hybris,
wordt op goede gronden betwijfeld. Een kritische theologische hermeneutiek van
Genesis 11,1-9 toont aan dat het verhaal helemaal niet gaat over de hoogmoed van
de torenbouwers. Daarom kan er ook niet gesproken worden over een straf van God.
Tot slot blijkt de Babelse spraakverwarring en volkenverspreiding geen vloek te zijn,
maar wel een zegen.

De opzet van dit artikel is aan te tonen hoe deze hernieuwde exegese nieuw licht
kan werpen op het recente theologische discours over de incommensurabiliteit van
religies en het einde van de interreligieuze dialoog. Mijn hypothese is dat zowel de
klassieke hermeneutiek van Babel als de cultureel-linguïstische religietheorie meer
zeggen over het onvermogen van de mens om om te gaan met veelheid en diversi-
teit dan over de wijze waarop God de diversiteit waardeert.

Ik bouw mijn argumentatie in drie stappen op. Eerst analyseer ik de cultureel-lin-
guïstische religietheorie en haar impact op de interreligieuze dialoog. Ik toon aan hoe
deze religietheorie interreligieuze verschillen uitvergroot met als uitkomst de beves-
tiging van de babelse vloek. Vervolgens knoop ik aan bij het bijbelse verhaal van
Babel dat vertelt over de verspreiding van de volken, de verwarring van de taal en
het ontstaan van de culturele diversiteit. Ik lees het verhaal van Babel tweemaal. De
eerste keer volg ik de klassieke hermeneutiek, de tweede keer sluit ik aan bij de recente
exegese en plaats ik het klassieke schema van menselijke hoogmoed en diversiteit als
straf van God onder kritiek. Tot slot keer ik terug naar de theologische reflectie over
de religieuze pluraliteit en onderzoek ik wat de nieuwe lezing van Babel met het oog
op de interreligieuze dialoog leert.7

1. Van openheid naar identiteit: 
de impact van de cultureel-linguïstische religietheorie op de interreligieuze dialoog

De religieuze pluraliteit vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor de contem-
poraine theologie. Christenen worden geconfronteerd met de vraag hoe zich op een
gepaste wijze te verhouden tot gelovigen die behoren tot een andere geloofstraditie.
In deze context speelt vooral het zoeken naar een juiste balans tussen enerzijds de
openheid voor de religieus vreemde en anderzijds de eigen religieuze identiteit. Het
is aan de theologische reflectie om te verhelderen waarom christenen zich moeten of
net niet mogen openstellen voor andersgelovigen. Of christenen zich mogen 
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openstellen voor andersgelovigen, waarom deze openheid al dan niet gepast is en
hoe deze openheid voor de geloofsovertuiging van de ander zich verhoudt tot het
geloofscommitment, zijn stuk voor stuk vragen die een antwoord krijgen vanuit de theo-
logische reflectie over en interpretatie van de religieuze diversiteit.

Gedurende de laatste decennia van de voorbije eeuw was de meest courante 
theologische houding er één van openheid, ingegeven door de idee dat de religieuze
veelheid een verrijking is. Vooral de zogenaamde pluralistische theologie nam het
voortouw als pleitbezorger van de interreligieuze dialoog.8 Volgens het pluralisme
vormen de religieuze tradities “verschillende manieren om de relatie met een ultieme
goddelijke Realiteit die al onze beelden overstijgt, te ervaren, voor te stellen en te bele-
ven.”9 Elke religie biedt een waardevol, doch historisch-cultureel bepaald en dus
beperkt perspectief op het Ultieme. De eigen religieuze identiteit wordt niet bedreigd
maar veeleer gesticht door de verrijkende ontmoeting met de religieuze ander. De
interreligieuze dialoog ontvouwt zich als een plaats van zin: nieuwe perspectieven
openen zich en tot nog toe ongekende facetten van de (transcendente) werkelijkheid
tonen zich.

De pluralistische hypothese, die elke religieuze aanspraak op superioriteit verwerpt
en stelt dat de religies min of meer gelijkwaardige heilswegen zijn, belichaamt de libe-
rale tijdsgeest, die wars van elke vorm van hiërarchisch en doctrinair denken, gelooft
in de maakbaarheid van de eigen religieuze identiteit. De gelovige staat bevrijd ten
opzichte van symbool, rite, doctrine en traditie. Gelovig zijn is een persoonlijk gebeu-
ren dat zich afspeelt in het diepste wezen van de gelovige. Het geloof wordt gevoed
door diepte-ervaringen die pas in tweede instantie door allerlei culturele en religieuze
prakrijken, rituelen, doctrines en verhalen aangekleed worden.

Zo bekeken beschouwt het pluralisme de woorden, gebeden, rituelen, enzovoort
van een religie slechts als haar ‘buitenkant’, of beter, als haar ‘(be-)kleding’.10 Wat
echt telt is het ‘naakte geloof’, de diepste religieuze ervaring. Een volwassen geloofs-
houding impliceert een zekere onthechting ten opzichte van de culturele bekleding
van het naakte geloof. Kleren kan je immers uitdoen en in de kast leggen. Je kan
andere kleren aandoen of nieuwe combinaties maken. Natuurlijk kan je op een
bepaalde wijze gehecht zijn aan een particulier kledingsstuk, maar uiteindelijk zijn
kleren vervangbaar.11 Waar nodig wordt de eigen religieuze identiteit herschreven,
want wat echt telt, is het ‘binnen’, dit is de religieuze ervaring en de geloofsrelatie tot
het ultieme. Wanneer gelovigen van verschillende tradities zich voorbij het ‘buiten’
richten op wat echt belangrijk is, met name het ‘binnen’, wordt de interreligieuze 
dialoog een plaats waar het eigen geloofsperspectief verruimd kan worden.12
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De laatste jaren is het enthousiasme voor het pluralisme in theologische middens danig
afgenomen en worden de pluralisten vanuit verschillende hoeken bekritiseerd. De 
kritiek die daarbij steeds terugkeert, betreft het onvermogen van de pluralisten om recht
te doen aan de particulariteit van religieuze tradities en geloofscommitments. De pluralis-
ten gedragen zich als donjuans die iedere religie het hof maken en flirten en dwepen met
‘exotische’ religieuze verschillen. Aangezien “een leven lang vaak al te kort is om de vol-
ledige tocht naar de diepten van het eigen geloof te voltooien, is wat gaan rondscharre-
len in de andere religies eerder oppervlakkig.”13 In reactie op het pluralisme 
ontwikkelt zich vandaag binnen de theologie een positie die de particulariteit van geloofs-
commitments als uitgangspunt neemt. Ik noem deze positie daarom het particularisme.

Wanneer particularisten spreken over religieuze identiteit, gaat het niet zozeer over
een persoonlijke gelovige identiteit, maar veeleer over een religieus toebehoren aan
een particuliere religieuze traditie. De idee is dat gelovigen nooit religieus zijn ‘in het
algemeen’, maar altijd ‘in het bijzonder’.14 Anders dan het pluralisme peilt het parti-
cularisme niet naar de dieperliggende gemeenschappelijke interreligieuze structuren of
ervaringen, maar wel naar wat het in concreto betekent christen, jood, boeddhist,
hindoe,… te zijn. In dit perspectief wijzen particularisten er op dat het religieuze
object en het ultieme heilsdoel binnen de verschillende tradities zeer verschillende
invullingen krijgen. De gelovige richt zijn leven op een ‘concreet’ ultiem doel (heil,
rechtvaardiging, nirvana, verlichting,…) en stemt zijn hele levenswijze af op het berei-
ken van dat doel, en dit op ethisch, spiritueel, ritueel en doctrinair vlak. De hande-
lingen die gelovigen op weg moeten helpen in de richting van dit Ultieme doel zijn
erg verschillend.15 Dit toebehoren is bepalend voor concrete, alledaagse of niet-alle-
daagse, keuzes en beslissingen: “keuzes tussen waarheid en onwaarheid, tussen vriend
en vijand, leven en dood.”16 De verschillen tussen de religies zijn niet louter formeel,
maar zijn substantieel van aard.17 Immers, je eigen religieuze traditie vormt het kader
van waaruit je in de wereld staat en concrete keuzes en beslissingen neemt. Wat je
belangrijk vindt, hoe je je leven inricht, welke waarden je nastreeft en welke deugden
je tracht te vormen en uiteindelijk wie je als gelovige tracht te zijn en te worden, is
binnen elke religie inhoudelijk erg anders. Dit betekent ook dat het buiten, dat 
volgens pluralisten in religieus opzicht secundair is, volgens de particularisten consti-
tutief is voor het particuliere geloofscommitment. De ‘weg’ is nooit slechts de ‘bekle-
ding’ die kan afgelegd worden eenmaal het ‘gemeenschappelijke doel’ bereikt is. De
religieuze weg en het uiteindelijke heilsdoel zijn nauw met elkaar verbonden. Wat
voor buitenstaanders als bijkomstig of (historisch/cultureel) relatief gezien wordt, is
voor de religieuze mens zelf vaak van wezenlijk ‘belang’.18
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Ten grondslag aan het particularisme ligt een religietheorie die religies verstaat naar
analogie met talen en culturen. Daarom ook spreekt Lindbeck, die deze religietheo-
rie voor het eerst formuleerde, van de cultureel-linguïstische religietheorie. De cultu-
reel-linguïstische religietheorie vergelijkt de wijze waarop mensen ‘religieus’ worden
met de wijze waarop mensen zich een taal eigen maken en zich een cultuur toe-eige-
nen. Ook vergelijkt deze theorie de impact van religie op de identiteit van de gelovi-
gen met de wijze waarop taal en cultuur het denken en handelen van mensen bepa-
len. Gelovig worden is een lang interiorisatieproces, waarin de persoon in kwestie zich
de taal toe-eigent en de gebruiken, praktijken en rituelen op een gepaste wijze leert
uitvoeren. De cultureel-linguïstische veronderstelling is dat ervaringen gevormd,
gekneed, ja zelfs gesticht worden door culturele en linguïstische vormen. Pas door de
toe-eigening van een omvattend religieus patroon worden betekenisvolle ervaringen
mogelijk.

Het cultureel-linguïstisch model impliceert een belangrijke kritiek op de pluralisti-
sche religietheorie die stelt dat religies historisch en cultureel bepaalde expressies zijn
van een ervaring van het Ultieme. De kritiek luidt dat het pluralisme de verhouding
tussen het ‘binnen’ en het ‘buiten’ van religies verkeerd opvat. Niet het ‘binnen’ gaat
vooraf aan het ‘buiten’, maar omgekeerd: het ‘buiten’ gaat vooraf aan het ‘binnen’.
We hebben, met ander woorden, niet eerst een religieuze ervaring, die we dan ver-
volgens uitdrukken in een taal. Er is eerst taal en pas dan ervaring. De vorm heeft
prioriteit over de ervaring, aangezien ervaring zich enkel kan voordoen binnen een
vormend schema.

Het gevolg is dat die ervaringen zeer uiteenlopend zijn naargelang de religie waar-
toe men behoort. De wereld waarin men leeft is anders, afhankelijk van de particu-
liere levensvorm. Het cultureel-linguïstisch model sluit de mogelijkheid uit dat
dezelfde ervaring ten grondslag ligt aan de verschillende religies. De gelovigen van
verschillende religies hebben, eenvoudig gesteld, verschillende ervaringen.

Tegenover het formele karakter van de interreligieuze verschillen, de relativiteit
van de geloofsovertuigingen en de idee van interreligieuze complementariteit, wordt
hier precies de niet-inwisselbaarheid van het geloofsengagement, het absolute karak-
ter van geloofsovertuigingen en dus ook de exclusiviteit van het commitment bena-
drukt. Pluraliteit gaat gepaard met conflict en onverzoenbaarheid. Religies verhouden
zich dus niet tot elkaar als yin en yang, of als verschillende, elkaar wederzijds aanvul-
lende perspectieven op de ene werkelijkheid. Uitspraken over het aanvullen van de
eigen identiteit met aspecten van andere religies doen geen recht aan het traditiespe-
cifieke karakter van deze elementen en het feit dat deze niet zomaar losgeweekt 
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kunnen worden uit hun traditie. Precies vanuit de focus op wat het betekent toege-
wijd te zijn aan een bepaalde traditie, stellen de particularisten zich vragen bij een te
‘gemakkelijke’ openheid, zoals die in de context van de interreligieuze dialoog gere-
geld wordt verwoord. De uitkomst is de incommensurabiliteit van de religies. Er is
geen gemeenschappelijk kader, waarbinnen het mogelijk is de religies te vergelijken.
Zelfs wanneer religies ‘dezelfde’ categorieën hanteren, zoals God, liefde, vrede of
rechtvaardigheid, zullen deze woorden iets anders betekenen, precies omdat ze hun
betekenis ontlenen aan de particuliere religie waarbinnen ze functioneren. Zeggen
dat alle religies uiteindelijk over hetzelfde gaan, namelijk liefde, is totaal nietszeggend.
Indien er al gelijkenissen en overeenkomsten zijn, dan zijn die oppervlakkig.

De cultureel-linguïstische religietheorie laat zo weinig ruimte over voor betekenis-
overlappingen tussen de religies dat het geloof in de zinvolheid en mogelijkheid van
de interreligieuze dialoog op de helling wordt gezet. De enige oplossing die de cul-
tureel-linguïstische religietheorie met het oog op de interreligieuze dialoog aanreikt,
is tweetaligheid, dit is het leren van een tweede eerste taal. Maar echte tweetaligheid
is zo uitzonderlijk, dat de moeilijkheden voor de interreligieuze conversatie eigenlijk
behouden blijven. En dus stelt Lindbeck dat zijn cultureel-linguïstische religietheorie
leidt tot een “balkanisering”19 van de dialoog. “[De religies] delen niet langer een
gemeenschappelijk thema, zoals het heil, maar de gedeelde gesprekswereld bedacht
om dat thema te bediscussiëren valt ook uiteen. […] Diegenen waarvoor de dialoog
de sleutel is om interreligieuze problemen op te lossen, zullen ongetwijfeld teleurge-
steld zijn.”20

Terecht bekritiseert de cultureel-linguïstische religietheorie de pluralistische feno-
menologie van het gemeenschappelijke, maar de particularistische focus op verschil-
len is eveneens problematisch. Dat er geen grote gemene deler is die de verschillen
tussen de religies kan beslechten, betekent immers nog niet er tussen de religies geen
of quasi geen overlap bestaat. De cultureel-linguïstische religietheorie leidt tot een te
statische interpretatie van de verhouding tussen de religies die voorbij gaat aan de rea-
liteit. De religieuze tradities verhouden zich niet op een statische wijze tot elkaar, zij
zijn willens nillens in interactie.21 “Het plurale levensbeschouwelijke veld is volop in
beweging. De vele particuliere verhalen staan niet zomaar naast elkaar. Ze zijn daar-
entegen onderling in een dynamisch spel van uitdaging, bevraging, confrontatie,
bedreiging en conflict gewikkeld.”22 Lindbecks stelling dat als er overlappen bestaan,
deze steeds oppervlakkig zijn, lijkt op zijn minst gezegd even voorbarig als de stel-
ling dat alle religies historisch-cultureel bepaalde uitdrukkingen van hetzelfde zijn.23
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Het cultureel-linguïstische model geeft ruimte aan particulariteit, maar zonder de
mogelijkheid om de interreligieuze dialoog open te houden. Op die manier draagt
deze religiebenadering de “onvermijdelijkheid in zich van een op zichzelf bestaande
wereld, gescheiden van andere culturen met andere waarden, overtuigingen, gevoe-
lens en gewoonten: een mensheid in discontinue blokken verdeeld, een andere cul-
tuur als een andere planeet.”24 De uitkomst van het particularisme is de bevestiging
van de vloek van Babel: er is een veelheid van religieuze talen en dus verstaan de gelo-
vigen die tot verschillende religies behoren elkaar niet.

2. Leven in een Babelse wereld: diversiteit als vloek of als zegen?

Net als het pluralisme enige decennia geleden, lijkt ook dit particularistisch pleidooi
voor een terugkeer naar ‘verworteling in de eigen religieuze traditie’ ingegeven door
de tijdsgeest. Het is niet moeilijk om in de theologische herwaardering van ‘identi-
teit’ een parallel te zien met het huidige maatschappelijke discours over de multicul-
turele samenleving, waarin eveneens vraagtekens geplaatst worden bij het initiële
enthousiasme over de culturele diversiteit. Zo stelt de fenomenoloog Rudi Visker in
dit perspectief het volgende vast: “En toen was er plots, na 9/11, na Madrid, na Van
Gogh, een op het eerste zicht totaal andere boodschap: we waren te ver gegaan in
het ons openen, op den duur waren we zo open van geest geworden dat onze her-
sens eruit getuimeld waren […] Het komt er voortaan op aan wat meer ‘commitment’
te tonen, etnocentrist in de goede zin van het woord te zijn, door in de profetische
woorden van Paul Scheffer te gaan doen “wat elk immigratieland doet, namelijk
nadruk leggen op de overdracht van taal, historisch besef en rechtscultuur”, hetgeen
natuurlijk veronderstelt dat men zelf weet wat dat inhoudt – men herkent de oproep
tot een bezinning op de eigen ‘normen en waarden’ die in Nederland, na de moord
op Van Gogh, van alle kanten weerklonk.”25

Nu moet de theologie inderdaad haar oor te luisteren leggen bij de context en de
tekenen des tijds ontwaren, maar het behoort eveneens tot de opdracht van de theo-
logie om in het licht van de bijbels-christelijke traditie waar nodig wat afstand te
nemen van de huidige tijdsgeest en bakens uit te zetten die de richting aangeven van
een gepast christelijk antwoord op de context van de religieuze pluraliteit. Christe-
lijke theologie is een reflectie op de verhalen over God en mensen die neergeschre-
ven zijn in de Bijbel en verder ontwikkeld zijn in de traditie. Deze verhalen moeten
steeds opnieuw verteld worden, op een manier die voor de lezer verrassend en uit-
dagend is.
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Met het oog op de complexe contemporaine context van diversiteit geeft de 
Bijbel te denken. De Bijbel is de eerste theologische bron om, in dialectiek met de
ervaring, licht te werpen op de enigma’s van het bestaan en de wijze waarop mensen
geroepen zijn zich tot elkaar en tot God te verhouden. De vraag die mij als theologe
in deze context uitdaagt, is of het particularistische discours een gepaste theologische
benadering is om uitdrukking te geven aan het geloofscommitment temidden van de reli-
gieuze diversiteit. Geen betere insteek in deze context dan de mythe van Babel die
vertelt over de verspreiding van de volken en de verwarring van taal en cultuur.26

De vloek van Babel

Gen. 11: 1-9:“[1] Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. [2] Toen
de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar
vestigden ze zich. [3] Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en
die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek
als specie. [4] Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de
hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde
verspreid raken.’ [5] Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de
toren die de mensen aan het bouwen waren. [6] Dit is één volk en ze spreken alle-
maal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin.
Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. [7] Laten wij naar
hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet
meer verstaan. [8] De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de
bouw van de stad werd gestaakt. [9] Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar
bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van
daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.”27

Het verhaal van Babel betreft de menselijke worsteling met het enigma van de
talige en culturele diversiteit. Het lijkt in zekere zin verkeerd dat er mensen zijn zoals
wij, die een taal spreken die we niet begrijpen en tot een cultuur behoren die ons
vreemd is..Waarom zoveel talen? Waarom spreken mensen niet gewoon één taal?
Waarom zoveel culturele verschillen? Wat is de betekenis van die diversiteit? Wat
vertelt dit verhaal ons over deze enigmatische situatie?

In de klassieke christelijke interpretatie van het verhaal van Babel is zowel de geo-
grafische verspreiding als de spraakverwarring een straf van God, omwille van de
vermeende hoogmoed van de mensen die aan God gelijk willen worden. De aan-
dacht gaat daarbij vooral uit naar vers 4a waarin het bouwen van de toren centraal
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staat. “Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel
reikt.’” De slaagkansen van dit grootse project worden versterkt door de talige een-
heid. De taaleenheid verbindt de mensen, schept een wij-gevoel. Deze gemeenschap
schaart zich in verbondenheid achter haar droom: “een toren bouwen die tot in de
hemel reikt”. Het is daarbij ook duidelijk dat de mensen samen willen blijven, want
ze zeggen: “Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde
verspreid raken.” De uitdrukking “een toren die tot in de hemel reikt” wordt dan ver-
staan in termen van het menselijke streven om gelijk aan God te worden en is dus
een uitdrukking van hoogmoed. God gaat in tegen deze hoogmoed en straft de toren-
bouwers. Door zijn interventie maakt Hij een einde aan de idolatrische machtsgreep
van de mens. God verwart hun taal zodat de mensen niet langer in staat zijn elkaar
te begrijpen. Het gevolg is dat de mensen vreemdelingen worden voor elkaar. De
naam Babel drukt veelheid en verwarring uit. Er wordt uitdrukkelijk een verband
gelegd tussen Babel (lbb) en verwarren (llb). Met de pluraliteit van talen en de ver-
spreiding van de volken is het begin gelegd van een pluraliteit van culturen en reli-
gies die zich verspreiden over de hele aarde (Gen. 10). Via de taal geven volken
gestalte aan hun culturele en ook religieuze identiteit.

Doorgaans wordt in de episode van Babel een parallel gezien met het paradijsver-
haal en het verbod te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Met het
overtreden van het eerste verbod worden de mensen verdreven uit het paradijs. De
prijs die de torenbouwers betalen voor hun hoogmoed is die van de Babelse spraak-
verwarring. Babel wordt dan ook de tweede zondeval genoemd.28 Volgens deze lezing
van het verhaal van Babel is ook deze culturele en religieuze verspreiding getekend
door de schuldige hoogmoed. “Als het verloren paradijs overeenstemt met de
beloofde toekomst, dan betekent de belofte de terugkomst van de mondiale, univer-
sele eenheid van mensen en de talen. De ervaarbare historische tijd, die zich kenmerkt
door de veelheid van volken, talen, culturen, religies, staat dan onder het oordeel van
dit ‘jammer genoeg’. Multiculturaliteit, pluralisme, verscheidenheid, andersheid – dat
alles is er dan‚ jammer genoeg, als een straf voor de hybris van Babel.”29 Aansluitend
bij dit betreurde verlies van eenheid, gaat een nostalgische verlangen uit naar het her-
stel van het paradijs vóór de eerste zonde en het herstel van de eenheid van taal.30

Deze nostalgie is ook een nostalgie naar een taal die een ‘volledig’ begrijpen toelaat,
dit is een verlangen naar een transparantie zonder misverstanden.

Dit verlangen naar een herstel van de oorspronkelijke eenheidstaal ligt wellicht
mede aan de oorsprong van verschillende projecten van theologen en filosofen die
de Babelse vloek trachten ongedaan te maken.31 Zo is er onder meer gezocht naar
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de Ursprache, de taal die gesproken werd vóór de spraakverwarring en al in het para-
dijs gebruikt werd. Deze taal stelde mensen niet enkel in staat elkaar te begrijpen en
op een onmiddellijke, perfect transparante wijze met elkaar te communiceren. De
oertaal vertoonde ook een totale overeenstemming met de realiteit.32 De univociteit
van de taal maakte dat elk gegeven uit de werkelijkheid door één woord werd gedekt.

Zowel in de idee dat Babel een vloek is als in de hoop om de paradijselijke taal-
eenheid te herstellen, klinkt de veronderstelling dat een gemeenschappelijk taal nood-
zakelijk is om tot wederzijds verstaan te komen. De veelheid aan talen wordt erva-
ren als een hindernis voor de communicatie. Een eenheidstaal zou dit obstakel
wegnemen en het mogelijk maken elkaar te begrijpen.

Impliciet klinkt deze taalopvatting en visie op communicatie ook door in de cul-
tureel-linguïstische analogie tussen taal en religie. Religie wordt begrepen als een talig
systeem (een levensvorm) dat de gelovigen die ertoe behoren in staat stelt elkaar te
verstaan. Het is de eenheidstaal die de communicatie mogelijk maakt en dus is de
talige pluraliteit problematisch voor de communicatie tussen de verschillende taalge-
meenschappen. “Echte discussie is onmogelijk, en noch overeenkomsten noch
meningsverschillen kunnen met enige diepgang onderzocht worden. […] Zonder een
gedeelde vindingrijke en conceptuele woordenschat en syntaxis kan een maatschap-
pij niet door communicatie samengehouden worden, maar enkel door brute kracht.”33

Zo bevestigt het cultureel-linguïstische model de klassieke lezing van het verhaal van
Babel: de veelheid van talen is een vloek.

Bovenstaande interpretatie van het verhaal van Babel behoort tot de traditionele
christelijke hermeneutiek.34 Enerzijds sluit deze interpretatie aan bij de reële ervaring
van mensen dat gemeenschapsvorming tussen verschillende volken erg moeilijk is en
dat de talige veelheid een hindernis, ja zelfs een vloek vormt voor de communicatie.
Terecht vestigt deze lezing de aandacht op het verwarrende van de talige en cultu-
rele differentie. Het is niet vreemd dat de veelheid van talen en culturen in de wir-
kungsgeschichte van het verhaal van Babel is opgevat als een straf. Het ernstig nemen
van de vloek van Babel is een theologisch uitdrukking van het ernstig nemen van de
ondervindingen van mensen. Toch is de uitsluitende focus op de vloek van de taal-
verwarring theologisch problematisch. Misschien is het belangrijkste probleem wel dat
er iets wringt tussen de Babelse vloek en Gods zegening van de schepping.

Gods handelen in Zijn schepping is gericht op het bevorderen van scheppingsver-
bondenheid. De God van de joodse en christelijke tradities is een relationele God:
een sprekende transcendentie die onafgebroken reikt naar de mensen die hij gescha-
pen heeft.35 Steeds weer gaat hij het gesprek aan met de mensen, die altijd talig, 
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cultureel en religieus gecontextualiseerd zijn. Gods heilshandelen is gericht op het
vormen van communio en hij roept en wekt zijn mensen op om daaraan mee te wer-
ken. De dialoog met de wereld en dus met andere religies behoort tot het hart van
de bijbelse traditie. Zo bekeken is het eerder onwaarschijnlijk dat precies die God een
straf, ja zelfs een vloek zou afkondigen, die zijn plan voor de schepping zou hinde-
ren. De vraag is dan ook of God de Babelse verwarring bedoeld heeft als een straf.
Zou het niet kunnen dat de talige verwarring en de culturele verspreiding vreemd
genoeg in lijn liggen met Gods zegenend handelen in de schepping?36

In wat volgt, ontwikkel ik een theologische hermeneutiek van het verhaal van
Babel, waarin de talige en culturele verspreiding wordt opgevat als een zegen.37 Daar-
bij is het in de eerste plaats belangrijk dat het verhaal van Babel in de ruimere con-
text van Genesis 1-11 wordt geplaatst en opnieuw van nabij wordt gelezen.

God zegent de diversiteit

Genesis 11,1-9 is ingelast in een andere verhaallijn, met name die van de volkenlijst
in Genesis 10 en Genesis 11,12-32. Het verhaal van Babel vormt aldus een onder-
breking. Het is belangrijk de samenhang tussen deze verhalen te zien.38

Genesis 11, over de spraakverwarring, volgt op Genesis 10, de volkenlijst die een
opsomming geeft van de volken zoals ze toen bestonden, verspreid over de aarde en
elk met hun eigen taal. Het is een soort kaart van de wereld zoals die toen gekend
was. In Genesis 10 zijn de spraakverwarring en de verspreiding der volken reeds een
feit. De verschillende volken worden voorgesteld als nakomelingen van de zonen van
Noach: Jafet, Cham, en Sjem. Door deze genealogie wordt nogmaals de fundamen-
tele eenheid van de hele mensheid bevestigd.39 Deze drie zonen liggen aan de oor-
sprong van de bevolking van Azië, Europa en Afrika. In totaal wordt er in dit ver-
haal gewag gemaakt van zeventig stammen die elk “een volk, een stam of gebied
vertegenwoordigen en die daarmee de etnische en linguïstische veelvormigheid repre-
senteren.”40

In Genesis 10 worden de culturele verstrooiing en talige verwarring gewoon vast-
gesteld als aspecten van de condition humaine. Mens zijn is een specifieke taal spreken
en tot een bepaalde cultuur behoren. Meerdere malen wordt in Genesis 10 verwezen
naar de verschillende talen en volken.41 Het gaat om een vaststelling die in geen enkel
opzicht dramatisch is. Het lijkt er zelfs op dat de vermenigvuldiging van de volken
wordt begrepen als een vervulling van de schepping. De culturele volken zijn net als
de schepping gezegend. Ze zijn vruchtbaar en vermenigvuldigen zich.
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Volgend op bovenstaande volkenlijst, lijkt het verhaal van Babel op het eerste
zicht “niet op zijn plaats, aangezien het uitlegt hoe de mensen verspreid zijn gewor-
den over de hele aarde, juist nadat hoofdstuk tien in detail de resultaten van Gods
plan voor de herbevolking [van de aarde] na de vloedgolf heeft voorgesteld.”42 Eigen-
lijk moet Genesis 11, met als beginsituatie één volk, één taal en één plaats, gelezen
worden als een soort flash-back waarin één aspect uit het voorgaande verhaal wordt
gelicht en verder beschreven.43 Het verhaal van Babel keert terug naar de situatie
vóór hoofdstuk 10 en vertelt hoe de verspreiding van de volken en de verwarring van
de taal en cultuur is gebeurd.

Genesis 11, 1-9 wordt gevolgd door Genesis 11,11-32, waarin de volkenlijst van
Genesis 10 verder wordt afgewerkt. Babel is dus werkelijk een inlassing die de ver-
haallijn van de volkenlijst onderbreekt.

Kijken we naar het verhaal zelf, dan springen een aantal zaken in het oog. Ten eer-
ste spreekt het verhaal enkel over ‘de mensen’ en wordt er niemand met naam en toe-
naam genoemd. Het grammaticale onderwerp is ‘zij’. Wie zij zijn, komen we niet te
weten. Wat ze doen, wordt wel verteld. Ze trekken naar het oosten, ze vestigen zich
en ze bouwen een stad met een toren. Wanneer de mensen spreken, doen ze dit in
de aansporende wijs: “laten wij van klei blokken vormen; laten wij bakken; laten wij
een stad bouwen, laten wij ons een naam maken.” Het doel van deze hele onderne-
ming wordt duidelijk in vers 4: “dan zullen wij niet over de hele aarde verspreid
raken.” Het thema van één taal wordt aangevuld met het thema van één plaats.44 Het
menselijk streven lijkt niet gericht te zijn op het ‘gelijk worden aan God’, maar wel
op het samenblijven. Het is op dit moment dat God ingrijpt. De reactie van God op
het voornemen van de mensen om niet verspreid te raken over de hele aarde en op
hun streven naar eenheid van taal en volk, is taalverwarring en verspreiding van de
volken. Dit verhaal gaat over de talige en culturele homogeniteit van de mensen en
het verlangen deze homogeniteit te bewaren. Het is op zijn minst opmerkelijk dat de
klassieke interpretatie van het verhaal voorbijgaat aan de eigenlijk opzet van de men-
sen en de menselijke hang naar homogeniteit op zijn best behandelt als een thema
dat ondergeschikt is aan de menselijke hoogmoed.

Hoe dan ook kan de centraliteit van de toren dus betwijfeld worden.45 God heeft
het niet over het bouwen van de stad of de toren, maar wel over het gegeven dat er
één volk is en één taal. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat in vers 8 zelfs niet
meer gesproken wordt over de toren. Er wordt enkel gezegd dat er niet verder
gebouwd wordt aan de stad. Vanuit dit perspectief lijkt de klassieke focus op de toren,
hoewel duidelijk tot de verbeelding sprekend, niet enkel misplaatst, maar hij leidt ook
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af van de eigenlijke verhaallijn die draait rond eenheid en verspreiding.46 Dit verhaal
wordt dan ook beter niet ‘de torenbouwers’ of ‘de toren van Babel’ genoemd, maar
wel het verhaal over de verspreiding van de volken. Het streven van Jahweh is gericht
op verspreiding en pluraliteit: niet één taal, maar veel talen, niet één volk, maar veel
volken, niet één plaats, maar veel plaatsen. En dit vormt de eindsituatie van het ver-
haal. De tussenkomst van God dient zich niet aan als een straf, maar veeleer als een
handeling die noodzakelijk is voor de schepping.47 De hele aarde moet bevolkt wor-
den en de eenheid van taal, plaats en volk vormt hier een hindernis toe.

De idee van de verspreiding van de bevolking over de hele aarde roept duidelijke
reminiscenties op aan het scheppingsverhaal, waar God zijn schepping oproept tot
vermenigvuldiging. De hele aarde moet bevolkt worden (Gen. 1). Hetzelfde thema
vinden we na het verhaal van de zondvloed. Opnieuw zegt Jahweh dat de mensen
en de dieren vruchtbaar moeten zijn, talrijk moeten worden en de hele aarde moe-
ten bevolken. Genesis 1-11 is het verhaal van de schepping: van scheiding en onder-
scheiding, van vermenigvuldiging en bevolking en van verspreiding. In het licht van
deze thematiek moet Babel gelezen worden. Ingelast tussen de twee volkslijsten neemt
het verhaal van Babel een cruciale plaats in, aangezien het de voorwaarde vervult om
het voortbestaan van de schepping mogelijk te maken, namelijk de verspreiding. En
dus is de verspreiding geen vloek, maar een zegen. Gods bedoelingen voor de schep-
ping worden waargemaakt.48

Het verhaal van Babel leert ons belangrijke lessen over de verhouding tussen een-
heid en diversiteit. Het suggereert dat er verschillende vormen van eenheid en ver-
bondenheid zijn, net zoals er verschillende vormen van diversiteit en verspreiding
zijn. Eenheid op zich is niet het doel van de schepping, net zoals diversiteit en ver-
spreiding op zich niet tot Gods opzet behoren. Zowel eenheid als diversiteit kunnen
teken zijn van een ongehoorzaamheid ten opzichte van God. Eenheid en diversiteit,
verbondenheid en verspreiding moeten gekwalificeerd worden. God verzet zich tegen
een eenheid die uitmondt in een veilige homogeniteit of een zelfbetrokken autonome
eenheid die zich keert tegen heterogeniteit. Babel vertelt dat de opzet van de men-
sen gericht is op een dergelijke eenheid. De mensen willen zichzelf een naam maken.
Ook deze uitdrukking staat niet voor opstandigheid. Deze uitdrukking verwijst veel-
eer naar de opzet een blijvende identiteit te vormen.49 De opzet is analoog aan het
bouwen van de stad: de mensen willen op één plaats blijven. Ze willen bij elkaar 
blijven, en het behoren tot dezelfde cultuur, het delen van dezelfde identiteit en het
spreken van dezelfde taal sluit aan bij deze intentie. “De eenheid van de mensheid
die zich voltrekt ten koste van haar culturele diversiteit is God niet welgevallig.”50 God
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stelt vast dat, als Hij het overlaat aan de mensen, zij erin zullen slagen hun opzet om
samen te blijven in een culturele en talige gemeenschap waar te maken. God maakt
zich niet kwaad, maar grijpt wel in door een veelheid van culturen in te voeren. Hij
doet dit door een veelheid van talen te maken en de volken te verspreiden. Dit is geen
straf noch een vloek.51 Zowel de talige als de culturele pluraliteit is een door God
gewilde en gezegende diversiteit.52

Gods ingrijpen impliceert dat de talige en culturele diversiteit behoort tot de men-
selijke bestaansconditie, die gezegend is door God. Cultuur en taal zijn niet ‘toege-
voegd’ aan het mens-zijn. De mens op zich bestaat niet. Cultuur is “een universele
constitutieve karakteristiek van het menselijke als dusdanig. De mens wordt pas mens
door zich een cultuur eigen te maken. Hij is zowel voor zijn wording als voor zijn
voortbestaan, als soort en individu, afhankelijk van de cultuur.”53

Het is opvallend dat dit verhaal in de klassieke hermeneutiek zo’n eenzijdig nega-
tieve lezing heeft gekregen, waarbij de culturele en diversiteit verstaan wordt als een
vloek en een straf van God voor de menselijke hybris. Dit vertelt veel over de blij-
vende moeilijkheid die mensen ondervinden in het omgaan met diversiteit en anders-
heid. 54

3. Diversiteit als zegen voor de interreligieuze communicatie. 
Een theologische kritiek van het cultureel-linguïstische model

De vraag die ons nu nog rest, is wat de zegen van Babel betekent voor de commu-
nicatie tussen de mensen. Hoe kan de Babelse talige en culturele verwarring tegen de
achtergrond van de verloren taaleenheid als een zegen begrepen worden? Die zegen
kan niet betekenen dat er geen hindernissen zijn in de communicatie. Evenmin kan
die zegen betekenen dat dialoog tussen verschillende talige, culturele en religieuze
gemeenschappen vanzelfsprekend is. De vraag is, waarin bestaat de zegen van Babel
voor wat betreft de communicatie en dan specifiek de interculturele en interreligieuze
gemeenschap? Hoe moeten we die zegen begrijpen, rekening houdend met de erva-
ring dat communicatie tussen mensen die een verschillende taal spreken en/of beho-
ren tot een verschillende culuur/religie, niet gemakkelijk is? Om deze vragen te beant-
woorden, buig ik mij nogmaals over het verhaal. Ditmaal is de joodse bijbelgeleerde
André Neher55 mijn gids.56 Zijn lezing is bijzonder interresant, omdat Babel volgens
hem niet het einde van de communicatie betekent, maar veeleer het begin ervan. Zijn
lezing van het verhaal van Babel betekent, met andere woorden, de omkering van de
klassieke exegese.
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Het ontstaan van het woord: het avontuur van Babel

Het uitgangspunt van Neher is de vaststelling dat er in de eerste tien hoofdstukken
van Genesis geen geslaagde communicatie is; dit is zowel het geval voor de horizon-
tale als de verticale richting. Dit betekent ten eerste dat de Babelse spraakverwarring
niet het einde kan betekenen van de communicatie: er was immers vóór Babel geen
sprake van een geslaagde communicatie. Sterker nog, het woord wordt pas tot dia-
loog bevrijd na de Babelse spraakverwarring. Deze gedachte zal een belangrijk nieuw
licht werpen op de cultureel-linguïstische stelling dat de veelheid van religieuze talen
het einde betekent van de interreligieuze dialoog.

Eén van de belangrijkste woorden in de Bijbel is het Hebreeuwse woord davar. Dit
woord huisvest een veelheid aan betekenissen: spreken, woord, ding, feit, voorwerp,
openbaring, gebod, boodschap, belofte …57 Het vreemde is dat dit belangrijke woord
niet voorkomt in de eerste tien hoofdstukken van Genesis. Het Hebreeuwse davar ver-
schijnt pas op het bijbelse toneel in het eerste vers van het elfde hoofdstuk: “Ooit werd
er op de hele aarde één enkele taal gesproken” (Gen. 11,1). Deze vaststelling is ver-
rassend. Betekent dit dan dat God niet gesproken heeft in de eerste tien hoofdstuk-
ken van Genesis? Betekent dit dat de mens niets gezegd en niets gemaakt heeft vóór
het verhaal van Babel? Neen, de zaken zijn iets gecompliceerder. Volgens Neher heeft
God wel gesproken, maar geen woorden (devariem). Hij heeft geschapen, maar geen din-
gen (devariem). Daar komt pas in het verhaal van Babel verandering in. “Het is alsof
het getimmerte van de eerste hoofdstukken van Genesis niet gemaakt was van het
materiaal dat de menselijke taal pas vanaf dit moment ding, voorwerp zal noemen; alsof
het leven van deze eerste tien hoofdstukken niet doortrokken was van die beweging
die mensen, pas van dit moment af, gebeurtenis, geschiedenis zullen noemen. Het is
alsof gedurende deze tien hoofdstukken van Genesis geen enkel woord gesproken
was, alsof deze tien hoofdstukken een zwijgende inleiding tot het woord vormden, dat
pas van dit moment zou tevoorschijn komen.”58 In de eerste tien hoofdstukken van
Genesis is er slechts gestamel en gestotter, een eerste aarzelende en weifelende aan-
zet die in niets uitmondt, een embryonale poging die mislukt. De tien eerste hoofd-
stukken van Genesis vertellen het verhaal van de “nederlaag van het woord.”59

Wanneer de stilte eindelijk doorbroken wordt in Genesis 11 en het woord davar
verschijnt, kan er echter nog niet gesproken worden van de triomf van het woord.
Immers, het Hebreeuws leert dat de devariem waar in dit verhaal sprake van is, aha-
diem zijn, “wat ons de verbazingwekkende les oplevert dat de devariem ‘gesloten’
waren.”60 Het woord is gesloten, op zichzelf betrokken. De woorden hebben zich nog
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niet tot gesproken woord of spraak kunnen vormen en de dingen nog niet tot voor-
werp, de feiten nog niet tot gebeurtenis.

De reden voor deze mislukking van het woord houdt verband met het mislukken
van de dialoog. In de eerste elf hoofdstukken van Genesis is het woord verhinderd
te rijpen tot haar natuurlijke vrucht: de dialoog. Noch de verticale dialoog tussen
God en mens, noch de horizontale dialoog tussen de mensen slaagt. De communi-
catie stokt en blijft zitten in een monoloog. “Vanaf Adam tot aan dit elfde hoofd-
stuk van Genesis, het hoofdstuk van de toren van Babel, klinkt het woord alleen om
te verdwalen en wordt geen dialoog aangeknoopt dan om vast te lopen.”61 Het mis-
lukken van de communicatie tussen mensen blijkt uit drie verhalen: het verhaal van
Adam en Eva, de broedermoord en Noach.

Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, slaagt er niet in met elkaar te communice-
ren. Man en vrouw praten naast elkaar door. Het enige vers waar er eventueel zou
kunnen gesproken worden van een dialoog tussen man en vrouw is Genesis 2,23.
Daar staat geschreven: “Toen riep de mens uit: Eindelijk een gelijke aan mij, mijn
eigen gebeente, mijn eigen vlees, één die zal heten, vrouw, uit een man gebouwd.”
In deze passage is echter geen sprake van een dialoog. Adam praat niet tot Eva, maar
over haar. Het is een monoloog “die in zijn uitingen schommelt tussen de eerste en
de derde persoon maar de tweede persoon negeert, het jij-zeggen en de aanspraak,
die de enige basis voor de dialoog vormen.”62

Ook Eva spreekt louter in monologen, eerst bij de geboorte van Kaïn (Gen. 4,1)
en dan bij de geboorte van Seth (Gen. 4,25). Er is geen ik-jij gesprek en dus ook geen
interpellatie. Neher merkt op dat Eva de techniek van de dialoog wel kent, “(alleen
de techniek, maar niet de essentie, want zij antwoordt niet in de tweede persoon,
door aanspraak, op aanspraak van haar gesprekspartner), maar zij neemt er alleen
haar toevlucht toe tegenover de slang (Gen. 3,2)! Eva bestemt voor de slang het mid-
del, althans het formele middel van een dialoog die zij haar echtgenoot onthoudt.”63

Het mislukken van de horizontale dialoog zet zich verder met Kaïn. Hier is de stilte
oorverdovend, ja zelfs beangstigend. Abel zegt niets en blijft tijdens al wat zich
afspeelt stom. Kaïn daarentegen spreekt heel veel, maar er is geen sprake van een dia-
loog tussen de twee broers. Kaïn begint wel iets dat op een gesprek lijkt. Letterlijk
vertaald staat er “Kaïn zei tot zijn broer Abel”64. In de Hebreeuwse tekst heeft Kaïns
spreken geen inhoud.65 Het niet-vermelden van de inhoud is van betekenis. Het geeft
immers de leegheid en de inhoudsloosheid van de relatie tussen Kaïn en Abel aan.66

Het vervolg van deze vreemde aanhef is bekend: “Toen ze daar waren, viel hij zijn
broer aan, sloeg hem dood” (Gen. 4,8). Volgens Neher heeft het “er alle schijn van
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dat de blokkering van de dialoog de bron van moord werd. Omdat de broers even-
als hun ouders niet in staat zijn de dialoog uit te vinden, vinden zij iets anders uit,
een vervanging voor het afwezige woord: de dood, die hier voor de eerste maal in
het bijbelverhaal verschijnt.”67

Kijken we naar het verhaal van Babel, dan zien we dat de mensen zich uitdruk-
ken in de eerste persoon meervoud, in de aanmoedigende wijs: “Laten we…” Ook
hier gebeurt geen dialoog. Er is veeleer sprake van demagogie: de collectiviteit spreekt.
Er is geen ruimte voor individualiteit. Het enige wat de mensen kunnen doen in de
context van de demagogie is luisteren en gehoorzamen.68 Het ik-jij van de dialoog is
nog niet tot ontplooiing gekomen.

Niet enkel de dialoog tussen de mensen onderling, maar ook de dialoog tussen
God en mens mislukt. Ook hier geen interpellaties en woord en weerwoord. De
mens verstopt zich voor God, verschuilt zich achter de leugen, verzet zich of zwijgt.
Het ontbreekt de mens aan verantwoordelijkheid, dit is het vermogen om te ant-
woorden. Dit blijkt opnieuw uit de verschillende ontstaansmythen. In het schep-
pingsverhaal richt God zich vanaf de schepping van Adam onafgebroken tot de
mens. Hij spreekt tot de mens, tutoyeert de mens en blijft dat ook doen met de
mensen die volgen na Adam, met name Eva, Kaïn en Abel. Maar de mensen ant-
woorden niet.

God richt zich in een directe stijl tot de mens en zegent hen: “Wees vruchtbaar
en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen
van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rond-
kruipen” (Gen. 1,29). Adam antwoordt God niet. Adam zegt zelfs geen ‘amen’.

In het volgende vers biedt de Heer de mensen de zaaddragende planten en de
vruchtenbomen op aarde aan als voedsel. Opnieuw zwijgt Adam. Er volgt zelfs geen
dankwoord. Hetzelfde zwijgen herhaalt zich wanneer God in de Tuin een verbod
oplegt aan Adam om te eten van de boom van de kennis van goed en slecht. Adam
geeft geen enkele blijk van interesse. “Hij weet bij wijze van echo op de wet niets te
formuleren en niets te zeggen. Niet hij is het die hinnenie, het ‘hier ben ik’ bedenkt
dat Abraham, Mozes en het joodse volk later zullen bedenken om met God de dia-
loog van de mitswa aan te gaan.”69

Bij Kaïn zet het zwijgen zich verder. De Heer spreekt tot Kaïn en vraagt waarom
Kaïn zo boos is. Kaïn antwoordt God niet. In plaats van de dialoog in de verticale
lijn aan te vangen door een weerwoord te formuleren, richt Kaïn zijn woord in de
horizontale richting tot Abel, met de bekende dramatische afloop. Kaïn vermoordt
zijn broer. Niet de dialoog, maar de dood is de uitkomst.

Ethische Perspectieven 18 (2008)1, p. 41

1016-08_EthPersp_03_Moyaert  14-03-2008  14:16  Pagina 41



Neher noemt het derde moment van de stilte het meest aanstootgevende. Noach,
die geldt als plaatsvervanger voor de mensheid en uitverkoren is door God omwille
van zijn rechtschapenheid, slaagt er net zo min als Adam en Kaïn in een zinvol ant-
woord te formuleren op het spreken dat God tot hem richt. God spreekt Noach
meermaals aan. Hij kondigt de zondvloed aan, geeft Noach opdracht de ark te bou-
wen (Gen. 6,13-22), vertelt Noach de laatste voorbereidingen en geeft het tijdschema
voor de zondvloed aan (Gen. 7,1-5), vertelt wanneer ze de boot kunnen verlaten
(Gen. 8,16-17), geeft Noach zijn zegen en een nieuwe wet (Gen. 9,1-7), en hij sticht
een verbond met Noach (Gen. 9,8-17). Maar nooit richt Noach het woord tot God.
“In Noach is de mensheid stom geworden. Deze hoofdstukken van de zondvloed
vormen de gesloten deuren van de verticale dialoog. God put zich tevergeefs uit in
spreken: Hij ontvangt van de mens noch antwoord noch weerklank.”70

Volgens Neher drukt de stilte van Noach een onverschilligheid uit, die te wijten
is aan een ik-betrokkenheid. “Het gesloten huis van de verticale dialoog dat Noach
bouwt, is het symbool van de egocentriciteit, die onverschillig staat tegenover alles
wat niet het Ik is, en klaar staat dit Ik tot in de onderwereld te begeleiden.”71 Het mis-
lukken van zowel de horizontale als de verticale dialoog is voor Neher teken van het
feit dat de schepping opgesloten zit in zichzelf.

En dan verschijnt in hoofdstuk 11 van Genesis eindelijk ‘het woord’ (davar). En toch
betekent het verschijnen van dit woord davar nog niet de triomf van het woord. Het
is in dit perspectief relevant op te merken dat davar zowel woord als ding betekent. In
het verhaal van Babel verstikt de ding-dimensie van davar de woord-dimensie. Het
woord krijgt geen kans, omdat de torenbouwers zo geconcentreerd zijn op de dingen.
De ontdekking van davar brengt dus geen verlossing van de geslotenheid, want de
devariem zijn zelf gesloten. “In de wereld van Babel is het alsof het woord geen lucht
krijgt. [...] Het woord is er tot een economische eenheid geworden, niet van een kwa-
litatieve economie die de waarde van het woord kent en het alleen wil uitspreken als
het de moeite waard is, maar van een kwantitatieve economie die de woorden uitdeelt
naar ratio van hun doelmatigheid en de mechanische noodzaak van hun gebruik.”72

In de eenheidstaal van de torenbouwers hebben de woorden slechts één beteke-
nis, die meteen gegeven is. Het is een nuttige taal die de onmiddellijkheid van het
begrijpen beoogt. Maar in het instrumentele eenheidsstreven wordt het woord ver-
stikt. Er is daar geen geslaagde dialoog, maar slechts een totalitaire demagogie van een
volk dat op zichzelf terugplooit. Niet enkel het woord, maar ook de individualiteit,
het verschil en de transcendentie worden verstikt. Het volk van Babel is volledig op
zichzelf geconcentreerd. De wereld van Babel is de wereld van de anonimiteit.
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Met Neher kunnen we dan ook besluiten dat de situatie vóór Babel niet de situa-
tie van de perfecte taal en de perfecte communicatie is, integendeel! “Telkens weer
wordt het duidelijker dat het hier niet om een echte dialogische communicatie gaat,
maar om een zuiver zelfgesprek, zuivere redundantie. De opgestapelde aansporingen
(negen maal) maken de wijze van ongehinderd spreken duidelijk, desalniettemin bete-
kent communicatie in zuivere consensus de dood van de communicatie, want wan-
neer allen het eens zijn, waarover moet men dan nog spreken?”73 Deze taal is zo
gesloten dat ze de mogelijkheid van de dialoog uitsluit. De dialoog van Babel is een
collectieve monoloog.74

Door de geslotenheid van het woord komt het geformuleerde eenheidsdiscours
enkel tot een egocentrisch spiegelbeeld van de gemeenschap van de torenbouwers.
De toren bereikt niet God, maar buigt steeds terug op de mens. De taal vormt een
gesloten cirkel. Zolang de taal gesloten en op zichzelf betrokken is, zijn ook de men-
sen teruggeworpen op zichzelf en niet in staat tot transcendentie. Zolang de taal niet
meer is dan een afspiegeling, kan ze bijvoorbeeld nooit naar God verwijzen, omdat
God nooit in de werkelijkheid ‘is’ zoals de dingen zijn.75 Dit wordt ook uitgedrukt in
het feit dat de mensen zichzelf een naam willen geven. Maar zo leert ons het vervolg
van Genesis dat mensen in de naam die ze niet aan zichzelf geven, hun zegen vinden
(Gen. 12,2). God belooft Abraham te zegenen en zijn naam groot te maken. Abra-
ham maakt niet zijn eigen naam, maar is gezegend in de naam die hij van God krijgt.
Niet de zelfbetrokkenheid, maar de heteronomie die van buitenaf komt, redt.76

En dus is er een instantie nodig die het collectief van de torenbouwers doorbreekt
en het verschil installeert. Daarom installeert God een ‘bres’ in de taal. “Het was vol-
doende dat er een goddelijke bres geschoten werd in deze gesloten deuren opdat, naar
analogie van een sterke luchtstroom die een gesloten vat doordringt, het woord van
de erbuiten gelegen rijken het systeem in de war stuurde en stuk maakte. Van nu af
aan was geen enkel woord meer begrijpelijk, omdat tegenover het menselijke ‘men’,
de mens zich weer oprichtte in zijn onreduceerbare anders-zijn. De verwarring der
talen stelde het woord weer open voor allerlei betekenissen. Het woord maakt zich
los van het ding.”77 God breekt de instrumentele eenheidstaal, maar dit betekent niet
het einde van de communicatie, maar precies het ontstaan ervan! Zo bekeken is Gods
tussenkomst een voortzetten van het scheppingsproject dat hij in Genesis 1-2 begon-
nen was: scheppen als scheiden.78 De creativiteit van de taal ontstaat wanneer woor-
den hun onmiddellijkheid, transparantie en eenduidigheid verliezen. Dan ontstaat de
polysemie van woorden, “het kenmerk waardoor woorden van natuurlijke talen meer
dan één betekenis hebben.”79
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Door die bres te slaan in de onmiddellijke transparantie ontstaat ook de ruimte
voor een dialoog tussen een ik en een jij: een dialoog die zal beginnen tussen God
en Abraham. Hier, in de dialoog, bereikt het woord zijn bestemming. En zo gebeurt
het dat Abraham, die zijn naam van God ontvangen heeft, zijn vrouw tutoyeert (Gen.
12,11), evenals zijn neef Lot (Gen. 13,8).80 Abraham doorbreekt de horizontale stilte
van het woord en maakt “de zonden van de stilte van het eerste paar echtgenoten en
het eerste paar broers weer goed. Hij verbindt de horizontale dialoog met de echte-
lijke harmonie en de broederlijke eendracht; hij brengt de communicatie tot stand via
de fundamentele vormen van het jij-zeggen van de liefde.”81

De Babelse verspreiding en verwarring betekent de overgang naar de heilsgeschie-
denis die met Abraham een aanvang neemt. De geschiedenis van God en Israël kan
pas beginnen wanneer alle volken verspreid zijn en de taal verward is. “In Babel gaat
het van de eenheid van de wereld naar de verstrooiing: bij Abraham/Israël gaat het
van de verstrooide wereld naar de wereldeenheid. De verstrooiing in Babel is het sce-
nario voor de verzamelbeweging die met de roeping van Abraham aanvangt.”82 God
wil zijn schepping zegenen, niet vervloeken. “De heer zei tegen Abram: ‘Trek weg
uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat
ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien
geven. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Door jou
zullen alle volken op aarde gezegend worden’.”(Gen. 12,1-3).

Voorbij de scepsis van het cultureel-linguistische model: 
het woord bevrijd tot interreligieuze dialoog

Nu kan je uit bovenstaande lezing van het verhaal Babel vooralsnog besluiten dat een
dialoog tussen verschillende religieuze en culturele taalgemeenschappen niet mogelijk
is. Je kan immers argumenteren dat Gods tussenkomst de verstikkende eenheidstaal
heeft vervangen door een veelheid aan eenheidstalen die de communicatie binnen de
particuliere taalgemeenschap mogelijk maakt. Zo bekeken heeft God een bres geslagen
in de eenheidstaal, waardoor er zuurstof gegeven werd aan de dialogische bestemming
van het woord. Maar het verhaal vertelt niet hoe er tussen de verschillende taalgemeen-
schappen communicatie mogelijk is. Misschien is er wel gewoon een pluraliteit van reli-
gieuze en culturele taalgemeenschappen die naast elkaar bestaan. Er zijn nu gewoon zeer
veel verschillende culturele volken en religieuze tradities, met verschillende talen, ver-
spreid over de hele wereld. Elke gemeenschap beschikt dan over een eigen perfecte een-
heidstaal, die de onderlinge consensus toelaat en de interne dialoog mogelijk maakt. De
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breuk bevindt zich tussen de religieuze en culturele talen, maar zet zich niet intern
door. Er is weliswaar een interlinguïstische dissensus, maar intralinguïstisch is er con-
sensus. Consensus versus dissensus. De ander kunnen we niet begrijpen.

Deze interpretatie van het verhaal van Babel is hermeneutisch evenwel niet gepast
omwille van twee redenen. De idee dat de Babelse verspreiding de mensheid heeft
opgedeeld in voor elkaar gesloten taalgemeenschappen neemt, ten eerste, Gods schep-
pingsbedoelingen onvoldoende ernstig. Zoals eerder gezegd wordt er scheppings-
theologisch gestreefd naar een evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De
mensheid versplinteren in een veelheid van eenheidstalen focust eenzijdig op diver-
siteit en verliest zowel de creaturale als de eschatologische verbondenheid uit het
oog. Theologisch kan de gedachte dat de religieuze pluraliteit mensen op een onover-
komelijke en onvermijdelijke wijze van elkaar scheidt, niet bevestigd worden. Dit
houdt een belangrijke kritiek in op de cultureel-linguïstische religietheorie. “Het pro-
bleem met de cultureel-linguïstische voorstellingen is dat ze op een al te empathische
wijze tot een scheiding tussen christenen en personen van andere tradities leiden. En
hoewel dit de logische toepassing is van het cultureel-linguïstische model, beant-
woordt deze scheiding niet aan de levende ervaring van mensen in een pluralistische
context.”83 Dialoog, relationaliteit en betrokkenheid blijven buiten beeld. De theolo-
gie moet haar oor te luisteren leggen bij de ervaring als locus theologicus. Het is precies
de ervaring van mensen die leert dat het mogelijk is de ‘religieuze ander’ te verstaan,
zij het met vallen en opstaan.84

Ten tweede is de belangrijkste idee van de boven ontwikkelde lezing van Babel de
problematisering van de op zichzelf betrokken, gesloten eenheidstaal die alles wat
vreemd is verwijdert, negeert of ontkent.85 Gods handelen in het verhaal van Babel
richt zich tegen een taalopvatting die niet meer refereert. Een taal die niet kan refe-
reren sluit zich ook af voor de transcendentie van God. Babel is Gods antwoord op
de geslotenheid van de eenheidstaal. En dit antwoord is niet gewoon de talige plura-
liteit, maar wel het feit dat God een ‘bres’ slaat in de taal. “De zegen van Babel is het
afstand doen van de unieke taal die de verschillen miskent.”86 De dispersie van de
taal is geen proces dat de ‘oorspronkelijke eenheidstaal’ in afzonderlijke ‘perfecte een-
heidstalen’ versplintert, deze dispersie zet zich ook door binnen de verschillende
talen. Het vreemde is niet enkel buiten, maar ook binnen. De bres die God slaat in
de ‘monologische eenheidstaal’ is een bres die zich ook doorzet binnen de verschil-
lende talen. Deze bres betekent het begin van de polysemie van de taal.

Belangrijk in dit perspectief is de gedachte dat elke taalgemeenschap een dialoog-
gemeenschap is, precies omdat die bres een sluitende betekenisgeving onmogelijk
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maakt. Er is geen eensgezindheid over de betekenis van bepaalde uitdrukkingen, prak-
tijken, rituelen en overtuigingen die binnen de gemeenschap desalniettemin gedeeld
worden. De dialoog wordt in beweging gehouden door iets wat de participanten niet
gezegd krijgen. Er is in elke taal een ongezegde. Het vreemde sticht de dialogische
gemeenschap en betekent dat de gemeenschap altijd opnieuw moet beginnen. Er is
wellicht “nooit sprake van een volledig of exact begrip.”87 Dat zou overigens precies
het einde van de dialoog betekenen. Ook binnen de eigen taalgemeenschap hebben
we te maken met het raadsel van de onvindbare identieke betekenis.88

Babel stelt een verlies aan onmiddellijkheid in, waardoor de woorden niet meer
vastzitten, vastkleven aan de dingen. “Deze beweging – het instellen van een onher-
leidbaar verlies en de onmogelijkheid dit verlies op te heffen – behoort tot de interne
opbouw van de taal.”89 Die bres, die maakt dat de taal zijn univociteit kwijt is, brengt
een vreemdheid binnen in de taal. Deze vreemdheid is constitutief voor de taal. De
breuk met de onmiddellijkheid is de mogelijkheidsvoorwaarde voor de manifestatie
van betekenis. Er is in de taal een open ruimte waarbinnen de betekenis kan verschij-
nen. Die breuk, die bres, die open ruimte moet niet privatief begrepen worden als
een gemis of een tekort dat kan of moet opgevuld worden. De bres vormt de grond-
structuur van de taal. “De taal wordt ondersteund door een afwezigheid die nooit
opgevuld kan worden.”90 Enkel zo krijgt de taal zuurstof. De boodschap van Babel
is dat die bres een zegen is, wat wil zeggen dat de mens de opdracht heeft die bres
open te houden. “De taal draait rond een leegte, haar beweging is oneindig omdat
datgene wat moet gezegd worden nooit volledig kan uitgezegd worden.”91 Ook bin-
nen een taalgemeenschap moet het spreken altijd rekenschap afleggen van de bres die
God in de taal heeft geslagen. Dus vraagt Babel van mensen dat ze afstand doen van
de droom van de ideale taal en dit zowel in het enkelvoud als in het meervoud. Het
linguïstische pluralisme vraagt ons afstand te doen van de allesomvattende droom van
de perfecte eenheidstaal. De eindigheid en de beperktheid van de individuele taal
moeten niet begrepen worden als een obstakel, maar vormen juist de mogelijkheids-
voorwaarde voor de communicatie tussen individuen.92

Babel toont ons een taal die niet gesloten en op zichzelf betrokken is. God heeft
een bres geslagen in de taal. Dankzij die bres wordt er ruimte geschapen voor de tran-
scendentie en voor alteriteit. Ook deze theologische gedachte impliceert een kritiek
op de cultureel-linguïstische religietheorie. Het heeft er immers alle schijn van dat deze
religietheorie de door God geslagen bres sluit en daardoor ook de openheid op Gods
transcendentie beperkt. Het is aan de gelovige gemeenschap om die bres open te
houden. Op het moment dat de christelijke religie de bres sluit, sluit ze zich voor God.
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Net als de taal moet ook de christelijke religie de vreemdheid in de eigen traditie
erkennen. De vreemdheid speelt zich niet enkel af tussen de religies, maar ook bin-
nen elke religie. En de mate waarin een religie erin slaagt een plaats te geven aan de
vreemdheid in het eigene zal bepalend zijn voor haar verhouding tot de vreemde
anderen. Het moment waarop religie het vreemde eenzijdig buiten plaatst, is het
moment waarop de bres in de religieuze taal wordt gedicht en de dialoog zal stop-
pen – niet enkel tussen de religies, maar ook binnen de eigen religieuze gemeenschap.

In de context van de interreligieuze dialoog betekent dit dat de christelijke geloofs-
gemeenschap getuigenis aflegt van de levende transcendente God, die zich niet enkel
te kennen geeft in het bekende en het vertrouwde, maar ook in het/de vreemde. Dit
getuigenis betekent dus ook: getuigenis afleggen van het feit dat God zichzelf ener-
zijds nooit helemaal uitdrukt en dat God anderzijds nooit helemaal uitgedrukt en
gevat kan worden; én dus moeten gelovigen hun oor te luisteren leggen waar God
zich onverwacht te kennen geeft. God geeft zich te kennen in het vreemde, in de mar-
ges en in tussenruimtes, waar mensen ondanks hun verscheidenheid, of beter, dank-
zij hun verscheidenheid, samenkomen en het gesprek gaande houden. Maar gelovi-
gen kunnen God pas herkennen in de/het vreemde wanneer ze God nog niet hebben
vastgezet in het bekende en het vertrouwde. Met het erkennen en openhouden van
de bres die God in de taal heeft geslagen, vermijdt de geloofsgemeenschap God vast
te zetten of te reduceren tot het bekende. Op die manier geven gelovigen gestalte aan
de gedachte dat het niet aan hen is om op voorhand de grenzen van Gods werkzaam-
heid vast te leggen. Anders dan het cultureel-linguïstische model stelt de Babelse ana-
logie tussen religie en taal dat de dialoog niet enkel gaande wordt gehouden door
consensus, maar ook door dissensus – binnen en tussen de religies. Want de ruimte
tussen de religies kan precies een van de plaatsen zijn waar God zich te kennen geeft.

Noten
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