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We hebben de afgelopen maanden in grote brokken het verhaal gehoord over het koninkrijkje Israël,
hoe dat na de legendarische jaren van David en Salomo, steeds verder is afgegleden en verdeeld
geraakt. Israël ging steeds meer op een gewoon land lijken, een doorsnee natie. De nieuwe,
rechtvaardige samenleving waar Mozes van godswege een blauwdruk van had gekregen: de Tien
Woorden, met precisie uitgewerkt in vele voorschriften en mensenrechten, was niet van de grond
gekomen. Er werd veel misdaan, de taal vertolkte geen hoop meer, zwarte wolken pakten zich samen.
Het land werd onder de voet gelopen, Jeruzalem en de tempel verwoest.
Toen, ruim vijfentwintighonderd jaar geleden, werd de elite der Israëlieten door koning Nebukadnesar
uit het veroverde Jeruzalem afgevoerd naar Babel, in Babylonische ballingschap.
Ooit was aartsvader Abraham uit Babel was weggetrokken, op weg naar die andere, betere wereld, en
nu keren zijn verre nazaten er terug, terug naar af. De verhaalcirkel is rond.
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Het beroemde verhaal over de toren van Babel is ontstaan en geschreven in de tijd van die
Babylonische ballingschap. Het is een oermythe: een poging om de bestaande werkelijkheid te
verklaren uit een gebeurtenis in de oertijd. Als antwoord op de vraag waarom deze wereld is zoals hij
is. Waarom vrouwen hun kinderen in weeën moeten baren, waarom de mens zijn brood moet
verdienen in ‘het zweet zijns aanschijns’, waarom broeders en broedervolken elkaar uitmoorden,
waarom mensen elkaar niet kunnen verstaan.
‘En het geschiedde: heel de aarde één paar lippen, dezelfde woorden’, zo begint het verhaal. Was dat
wat er ‘geschiedde’, is dat geschiedenis: één mensenvolk, één taal? Uniform? Waren die verschillen in
taal, religie en cultuur er niet altijd al? Natuurlijk, en het verhaal is er ook op uit om te laten zien dat
die verschillen noodzakelijk zijn, dat die horen bij de mensheid. Babel met zijn toren staat voor de
menselijke pogingen om die verschillen te negeren, te vervangen door een monocultuur. Daarom aan
het eind die ‘verwarring van de lippen van heel de aarde’ en de ‘verstrooiing’ van de mensheid over
‘het aangezicht van heel de aarde’. Dat is, zo wordt verteld, het werk van JHWH, de schepper van
hemel en aarde, dat is zijn wil: een veelkleurige mensheid, diversiteit, geen uniformiteit.
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Wat in Babel ‘geschiedde’, is precies wat er op gezette tijden in heel de geschiedenis gebeurt. Mensen
die niet kunnen leven met die diversiteit, bouwen aan een ‘toren met zijn hoofd tot in de hemel’, zij
willen slechts één volk en één taal. En, zo spreekt JHWH fijntjes: ‘Ja ja, één volk en één paar lippen, en
dat is nog maar het begin van hun doen’. Dat loopt onherroepelijk uit op lippendienst aan andere
goden, aan de Baäl en de Mammon. En de torenbouwers zelf willen godenzonen zijn. Naam maken.
Babel, Babylon is in het Grote Verhaal van de bijbel, het symbool van de verkeerde weg van de mens.
De weg omhoog, het verticale streven naar eeuwigheid. In plaats van te gaan op de horizontale wegen
der aarde, de weg van de een naar de ander, van de toenadering, van het elkaar leren verstaan. De
Babylonische spraakverwarring is heilzaam, zij is het begin van die zoektocht, dat grote menselijke
avontuur van de geschiedenis. De torenbouwers willen die verwarring niet, die vinden dat te lastig,
bedreigend, die willen liever de lucht in, weg van de diversiteit.
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Wie het verhaal over de toren van Babel wil begrijpen, wie de bijbel wil begrijpen, komt niet om de
actualiteit heen. Ook vandaag wordt er weer hard gewerkt aan torens van Babel, niet alleen in
Amerika. En niet alleen op staats- en regeringsniveaus, maar overal waar mensen zich in
machtsverhoudingen en afhankelijkheidsrelaties bevinden. Grote en kleine torens van Babel, achter
de voordeur, op werkvloeren en in kantoortuinen, in parlementen, rechtsgebouwen en paleizen.
1

De bakstenen waarmee die torens worden gebouwd zij afgunst, hebzucht, angst en haat. ‘Kom,
bakstenen bakken en branden branden’, wordt er gebrabbeld en gekonkeld. Er wordt gestookt en
brand gesticht, en de gebakken bouwstenen worden samengevoegd met pek, met het zwarte cement
van de leugen, van de ‘Duistere Verlichting’, zoals een neo-reactionaire club in Amerika zich noemt.
‘Zo maken wij naam’, zeggen de bouwers trots en onbeschaamd. En zij construeren een eigen taal, die
zich lospraat van de werkelijkheid, een taal als een leger, een kromtaal met de leugen als uniform. En
in hun torens kijken zij vanuit hun hoogte neer op deze aarde. Wie hun taal niet spreekt en hun doen
en laten, hun beleid niet volgt, hun ideologie niet deelt, is de vijand en moet bevochten worden.
Stephan Bannon, de fluisteraar van Donald Trump, sprak in 2014 op een bijeenkomst van een groep
conservatieve katholieken in het Vaticaan zijn verwachting uit dat er een ‘nieuwe mondiale strijd’ zou
komen van de “joods-christelijke” wereld tegen het “islamitische fascisme”.’ In die strijd is de
waarheid het eerste slachtoffer. Een van Bannons medestanders, de Californische
computerdeskundige Curtis Yarvin, beweert: ‘Iedereen kan in de waarheid geloven. In nonsens
geloven, dat is een onvervalst bewijs van loyaliteit. De leugen doet dienst als politiek uniform’.
(Volkskrant 11.2). Zo groeien tetterend en twitterend de torens van onwaarheden, wrok, tweespalt,
hoogmoed, hoon, haat.
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Haat is een verticale aangelegenheid, gegrond op absolute, keiharde, bakstenen zekerheden. Wie
twijfelt, wie nauwkeurig wil zijn, kan niet haten, haat is onnauwkeurig, het doet alle verschillen
vervagen en scheert hele volksstammen over een kam, ziet alleen nog ‘wij en zij’, maakt mensen als
individuen onzichtbaar. Ze worden gelijkgeschakeld, pasklaar gemaakt voor gebruik, zoals bakstenen
in hun mallen. Dat mechanisme beschrijft de Duitse Carolin Emcke feilloos in haar boek Gegen den
Hass – ‘Tegen de haat’, waarvoor zij in 2016 de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel kreeg. Zij wijst
er ook op dat die haat niet uit de lucht komt vallen, niet toevallig is en ook niet natuurlijk. Hij wordt
ideologisch voorgevormd, geproduceerd, gekweekt. Er wordt een klimaat geschapen van fanatisme,
brandende branden. Er is sprake van geestelijke klimaatverandering. Niet alleen veroorzaakt door de
torenbouwers, maar ook door veel toeschouwers en commentatoren. Emcke spreekt in dat verband
over de ‘stiekeme tolerantie’, waarmee veel keurige media zich als ‘profiteurs van de angst’
medeplichtig maken aan het haat zaaien.
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‘Jouw vriendschap is hoogbouw tot in de wolken. Geen godenzoon evenaart je’, zo hoorden we, vrij
naar Psalm 89. Hier is sprake van een heel ander soort hoogbouw dan die in Babel. Een transparante
toren van vriendschap, opgebouwd uit de zachte krachten van vriendschap, liefde, genade en trouw.
Een Thora-toren, waarmee JHWH, de Enige God die er toe doet in deze wereld, in deze wereld Naam
wil maken. Een vuurtoren, baken, oriëntatiepunt voor alle mensen overal op aarde, ieder naar zijn
eigen aard, zijn taal, zijn cultuur, ja, zijn religie. En om die toren heen, in brede, almaar uitdijende
kringen, een zacht glooiende tuinstad van vrede voor alle volkeren, de stad van vrede. In de bijbel
staat die als het nieuwe Jeruzalem lijnrecht tegenover het oude Babel. Daar wordt de taal van de
liefde gesproken, van de waarheid, van de transparantie. Hier bestudeert, proeft en verstaat men
nauwkeurig elkaars verschillen, en niemand is meer of minder dan een mens, ‘een met allen, weerloos
vrij’.
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Naar die stad met doorzichtige huizen is een lange stoet op weg. Talloze voeten in talloze steden, van
New York tot Boekarest. Zij hebben zich van Babel afgekeerd. Zij verheffen hun tegenstemmen tegen
de leugentaal, de corruptie, het machtsmisbruik, de ‘concentratie-torens’ met hun verblindende
schijnwerpers, en oriënteren zich op de Thora-toren. ‘Niet hier hun vaderland’. Not in my name dat
valse patriottisme, die vaderlandsliefde zonder grond, de gebakken lucht van het ‘eigen volk eerst’.
‘Hun stoet is zonder einde en getal’. Die beweging is niet te peilen, geen stemwijzer kan er wijs uit. Zij
weten van de stad met fundamenten. Mogen wij ook van die beweging zijn.
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