
  Taal  

De geschiedenis die wereldwijd in 
allerlei culturen bewaard bleefD
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   teKSt tJArko evenBoer

de geschiedenis van de torenbouw 
van babel wordt door velen afgedaan 
als een mythe. toch is er alle reden 
om aan te nemen dat het werkelijk is 
gebeurd. de bijbel is zeker niet 
de enige bron die over deze 
gebeurtenis vertelt.  
een korte reis over de wereld, langs 
verschillende authentieke beschrijvin-
gen van de taalverwarring.

wie HeeFt er niet vAn 
BABels toren geHoord?
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volgens de Bijbel 
vond de torenbouw 
van Babel kort na de 
zondvloed plaats. op 
de vlakte van sinear 
bouwde de mensheid, 
waarschijnlijk onder 
leiding van nimrod, 
een toren als bekro-
ning van de menselijke 
macht. 

een god hadden ze niet 
meer nodig, ze zouden zelf 
de hemel wel bereiken. 
maar plotseling gebeurde 
er iets bovennatuurlijks: ze 
konden elkaar niet meer 
verstaan, waardoor ze de 
bouw moesten staken. ze 
lieten het bouwwerk onaf-
gemaakt achter en trokken 
verschillende kanten op. de 
stad droeg vanaf dat mo-

ment de naam Babel, een 
naam die zou verwijzen 
naar de taalverwarring.

nimRod 
wat was nou eigenlijk 
het probleem? god had 
de mens opgedragen de 
aarde te vullen, maar 
nimrod wilde dit gebod 
bewust negeren. Hij zette 
de mensen tegen god op 
en liet hen op één kluitje 
wonen. de werkelijke god 
was de mens zelf, zo dacht 
hij, en door de menselijke 
krachten op aarde te bun-
delen, zou voor de mens 
niets meer onmogelijk zijn. 
volgens de Bijbel verwarde 
god de talen van de bou-
wers, zodat hun plannen 
in duigen vielen, en ze zich 
wel moesten verspreiden.

wie HeeFt er niet vAn 
BABels toren geHoord?

toren van babel: hoe  
zAt het ook AlWeeR?

 pieter Bruegel schilderde 
de toren van Babel gedetail-
leerd. Alle werktuigen zijn 
heel nauwkeurig weergegeven.



het zou vreemd zijn als de 
babyloniërs zelf geen mel-
ding zouden maken van 
een opmerkelijke gebeur-
tenis als de torenbouw van 
babel. dat is dan ook niet 
het geval. de geschiedenis 
is terug te zien in de ba-
bylonische inscripties. zo 
heeft men een inscriptie 
teruggevonden waarin de 
babylonische koning ne-
bukadnezar ii, die leefde 
in de zesde eeuw voor 
christus, de ruïnes van de 
toren vermeldde. nebukad-
nezar noemde deze toren 
‘de tempel van de zeven 
lichten van de aarde’ en de 
‘toren der talen’. de toren, 
die 17 kilometer zuidweste-
lijk van de ruïnes van babylon lag, was vol-
gens nebukadnezar ‘het huis van de basis 
van de aarde, het oudste monument van 
babylon’. hij zei erover:
 

‘een vroegere koning bouwde hem, 
maar hij voltooide de spits niet. Al sinds 
lange tijd hadden de mensen hem, in 
totale spraakverwarring, verlaten. toen 
hadden een aardbeving en de donder 
zijn zongedroogde leem verstrooid, 
waren de stenen van zijn omhulsel 
gebroken en lag de aarde van de 
binnenkant er in hopen omheen.’1

de plaats waar de ruïne van de toren 
stond, werd door de oude babyloniërs 
‘borsippa’ genoemd. deze naam verwijst 
volgens prof. julius oppert, de geleerde 
die de inscriptie ontcijferde, naar de ver-
warring van de talen: „ik heb de betekenis 
van de term ‘borsip’ uitgelegd als ‘toren 
van talen’. deze opinie wordt bevestigd 
door het spijkerschrift zelf; de naam bor-
sippa wordt vaak geschreven met tekens 
(ideogrammen) die voor ‘stad van de ver-
strooiing’ staan.”2

de GRieken
de grieken maakten ook melding van de 

gebeurtenissen bij babel. de 
griekse historicus abydenus 
schreef: 

‘sommigen zeggen dat de 
eerste mensen die zich verdeel-
den over de aarde trots werden 
op hun kracht en grootheid, en 
dat zij opschepten dat zij tot 
meer in staat waren dan de 
goden, en dat zij zich voorna-
men een toren te bouwen waar 
Babylon nu gelegen is. maar 
toen deze bijna de hemelen 
raakte, werd hij omvergewor-
pen over de mensen heen door 

de goden met de hulp van de 
wind. en de ruïnes 

worden Babylon 
genoemd. de 

mensheid had 
tot dan 
toe 

slechts één taal, maar de goden hebben 
de talen verdeeld. en toen begon de 
oorlog tussen saturnus en titanus.’3

de miAo uit chinA
de verwijzingen naar de taalverwarring 
beperken zich niet tot de oudheid. het in 
china levende miao-volk kent een authen-
tieke en unieke mondelinge geschied-
schrijving, waarin het volgende wordt 
vermeld: 

‘Hun 
spraak was 
allemaal 
met 
dezelfde 
woorden en 
taal. 
daarna 
zeiden zij: 
laten wij 
een zeer 
grote stad 
bouwen. 
laten wij 
tot de hemel een toren doen verrijzen. 
dit was verkeerd, maar zij namen deze 
beslissing… god sloeg hen, veranderde 
hun taal en accent. Hij daalde neer in 
woede, Hij verwarde tonen en stemmen. 
wat iemand sprak had voor de hoorder 
geen betekenis; hij sprak in woorden, 
maar zij konden hem niet begrijpen. 
dus de stad, die zij bouwden, werd 
nooit afgemaakt. de toren, die zij 
gemaakt hadden, moest onafgemaakt 
blijven staan. in wanhoop scheidden zij 
zich… zij verlieten elkaar om de 

hoe zAG de 
toren eruit?

toen de schilder pieter Bruegel zijn 
wereldberoemde schilderij van de toren van 
Babel maakte, schilderde hij een toren vanuit 
zijn eigen cultuurkader. de echte ‘toren van 
Babel’ zag er waarschijnlijk heel anders uit. 
vermoedelijk was het een ziggurat – een 
Babylonische afgodspiramide, met in de top 
een heiligdom. in irak bevinden 
zich nog enkele zeer oude 
ruïnes van zulke ziggurats. 
misschien is één ervan 
wel het restant 
van de echte 
toren van 
Babel?
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 ook de miao 
kennen een verhaal over 
de toren van Babel.

gedachten en veRzinSelS
veel mensen denken 

dat de Bijbel stelt dat talen 
in de periode voor de 
torenbouw van Babel niet 
aan verandering onderhevig 
waren. dat staat nergens in 
de Bijbel. wel zegt de Bijbel 
dat de mensheid voor de 
torenbouw één taal sprak. 
en dat is heel begrijpelijk, 
als je beseft dat de 
torenbouw redelijk kort na 
de zondvloed plaatsvond. 
de mensheid was toen niet 
meer dan één grote stam, 
die ook nog eens dicht bij 

elkaar bleef wonen. Hoewel 
klanken en accenten in een 
taal heel snel kunnen 
veranderen, zullen de talen 
zelf pas echt veranderen als 
groepen mensen zich van 
elkaar scheiden. logisch dus 
dat ze elkaar tot die tijd 
prima konden verstaan.

zijn alle moderne talen 
nou ontstaan bij de 
torenbouw van Babel? nee, 
ook dat is een veelgehoord 
verzinsel. de Bijbel vermeldt 
dat god de spraak van de 

volken verwarde zodat zij de 
bouw moesten staken en de 
wereld in moesten trekken. 
Het was waarschijnlijk 
vooral een ingrijpen om de 
zinloze plannen van de 
bouwers te stoppen. er 
wordt niet vermeld dat de 
verschillende talen of 
taalgroepen daar ter plekke 
ontstonden. veel logischer is 
de gedachte dat de talen 
kort na Babel ontstonden, 
doordat de zich 
verspreidende volken zich 
van elkaar scheidden. 
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wereldbol te doorkruisen.’4

de mikiR uit indiA
de mikir-stam (ook wel de karbi genoemd) 
uit het noordoosten van india vertelt over 
de nakomelingen van ram. dat waren ster-
ke mannen, en zij raakten uitgekeken op 
de aarde. ze wilden de hemel veroveren en 
begonnen een toren te bouwen.

‘Hoger en hoger werd het gebouw, 
totdat de goden en de demonen tenslotte 
vreesden dat deze reuzen de meesters 
van de hemel zouden worden, zoals ze 
ook op aarde waren. daarom verwarden 
ze hun talen en verstrooiden hen over de 
vier hoeken der aarde. zo ontstonden de 
verschillende talen van de mensheid.’5

de pApoeA’S
van india gaan we naar oceanië. de elema-

stam in papoea nieuw guinea kent name-
lijk een overlevering die wel heel sterk op 
de gebeurtenis in babel lijkt. zij vertellen: 

‘ooit leefden alle mensen op een 
plaats genaamd pawpaw, dichtbij muru 
in het vailala-gebied… wederzijds 
begrip was verzekerd omdat zij allemaal 
dezelfde taal hadden. niemand stierf in 
deze tijd en de hemel was lager dan hij 
nu is… de mensen in pawpaw hadden 
een project gestart met de bedoeling 
henzelf dichter tot god in de hemel te 
brengen. dit wilden zij bereiken door een 
geweldig en groot huis te bouwen dat de 
hemel reikte. dat baarde god zorgen. Hij 
wilde niet dat alle mensen Hem bereik-
ten en Hij besefte dat, omdat de hemel 
zo laag was, hun werk spoedig volein-
digd zou zijn, tenzij Hij hen stoppen zou. 
gods oplossing was de mensen die op 
verschillende hoogtes van het huis 
werkten verschillende talen te geven.’6

polyneSiSche volken
ook op de polynesische eilanden is de 
geschiedenis van babel terug te vinden. 
op het eiland hao (één van de tuamotu-
eilanden) in Frans-polynesië kent men de 

traditie rond 
de drie zonen 
van rata, die 
met hun ou-
ders de grote 
vloed hadden 
overleefd. zij 
beraamden 
het plan een 
bouwwerk te 
maken waar-
mee zij de he-
mel konden 
bereiken. ze 
wilden na-
melijk graag 
de schepper-
god vatea 
kunnen zien. 
toen ze aan 
de bouw be-

g o n n e n , 
werd de 
g o d h e i d 
echter woedend. hij joeg de bouwers 
weg, brak het gebouw af en veranderde 
hun taal, zodat zij verschillende talen 
begonnen te spreken.7

tolteken en Azteken
dat zoveel volken uit de oudheid en 

natuurvolken de gebeurtenis in babel 
kenden, is heel verwonderlijk. verbazing-
wekkend is bijvoorbeeld ook wat de euro-
peanen ontdekten toen zij voor het eerst 
voet aan wal zetten op het amerikaanse 

vasteland. ze waren stomverbaasd dat de 
indianen in mexico en chiapas in hun ka-
lenders de bouw van een grote toren tot 
in de hemel vermeldden. een toren waar-
bij de talen verward waren.8 
kenden de volken uit amerika deze ge-
schiedenis dan ook? jazeker. onderzoe-
kers van de geschriften, tradities en ge-
bruiken van indianenstammen hebben 
verbazend veel verwijzingen naar de toren 
van babel gevonden! een goed voorbeeld 
zijn de tolteken en azteken. de azteekse 
historicus ixtlilxochitl beschreef in de 

zestiende eeuw de geschie-
denis van zijn volk op basis 
van de azteekse religieuze 
geschriften en archieven. 
hij verwees daarin naar een 
mythe van de tolteken, van 
wie de azteken zeggen af te 
stammen: 

‘in de historie van de 
tolteken is te lezen dat de 
‘eerste wereld’, zoals zij die 
noemen, 1716 jaar geduurd 
heeft, en dat de mensheid 
verdelgd werd door enorme 
regen en bliksem uit de 
lucht, en dat al het land 
zonder enige uitzondering, 
en evenzo de hoogste 
bergen, bedekt zijn geweest 
met water… Hier vertelden 
zij nog andere fabels bij, 
over hoe de mens zich 
vermenigvuldigde vanaf 
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vermoedeliJk wAs 
de toren vAn BABel 
een BABYloniscHe 
AFgodspirAmide

bAbelbabbel
de stad Babel is mogelijk 
vernoemd naar de verwarring 
van de talen: 

in veel semitische talen 
betekent ‘Babel’ namelijk 
‘verwarren’ (Hebreeuws: ‘bilbél’, 
syrisch: ‘bāwāl’ en Arabisch: 
‘bābil’). 

de grieken noemden de stad 
Babylon. 

in het Akkadisch heette de 
stad Babili, wat volgens sommigen 
‘de poort van god’ of ‘de poort 
van de goden’ heette. 

in het Assyrisch heet de stad 
echter ‘de stad van de verspreiding 
der stammen’, wat duidelijk slaat 
op het feit dat de stammen zich 
vanuit hier gedwongen moesten 
verspreiden. 

de stad Babel werd in veel 
culturen in verband gebracht met 
taalverwarring. grappig genoeg is 
dat ook in de westerse talen terug 
te zien. Het latijn kent het woord 
‘babulus’, wat ‘kletser’ betekent. 
Het engels kent het werkwoord ‘to 
babble’, dat hetzelfde betekent als 
bij ons ‘babbelen’.

 de papoea’s melden 
dat eens alle mensen in 
‘pawpaw’ leefden en een 
huis wilden bouwen dat in 
de hemel reikte.



O
hen die van deze ramp 
ontsnapten in een ‘toptli-
petlocali’ (dat betekent: 
afgesloten kist), en hoe 
men, nadat men zich had 
vermenigvuldigd, een zeer 
hoge ‘zacuali’ (dat betekent: 
toren) bouwde om erin te 
schuilen voor het geval ook 
de tweede wereld vernietigd 
zou worden. op dat moment 
werden hun talen verward, 
en omdat men elkaar niet 
kon verstaan, trok men naar 
verschillende plaatsen op 
aarde.’ 9

choctAW-indiA-
nen
de choctaw-indianen uit lou-
isiana vertellen hoe de leden 
van de allereerste generatie 
choctaw-indianen één taal 
spraken en elkaar begrijpen 
konden, omdat aba, de goe-
de geest die boven is, hen zo 
geschapen had. de choctaws 
kregen echter het verlangen 
om naar de hemel op te klim-
men…

‘dus ze brachten vele 
stenen en begonnen een grafheuvel te 
bouwen die de hemel moest gaan raken. 
die nacht stak er echter een zware storm 
op en de stenen vielen van de 

heuvel. de bouwers 
overleefden het, maar 
toen het dag werd en 
zij onder de puinho-
pen vandaan 

kwamen, probeer-
den ze met elkaar 

te spreken. ze 
waren stomverbaasd 
dat ze plotseling 
verschillende talen 
spraken en elkaar 

niet konden 
verstaan. 

sommigen 
bleven de 

oorspron-
kelijke 

taal 

spreken, de taal van choctaws, en uit 
hen kwam de choctaw-stam voort. de 
anderen, die deze taal niet begrepen, 

begonnen met elkaar te vechten. 
uiteindelijk scheidden ze zich van 
elkaar. de choctaws bleven de 
oorspronkelijke mensen, maar de rest 
verspreidde zich over de aarde – som-
migen gingen noordelijk, sommigen 
oostelijk, en anderen westelijk, en zij 
vormden allerlei stammen. dit verklaart 
waarom er zoveel stammen in het land 
zijn vandaag de dag.’10

bijzondeR
wat kun je hieruit nu concluderen? al deze 
vermeldingen naar de toren van babel en 

de spraakverwarring laten zien dat 
genesis 11 niet zomaar een mythe of 
volksverhaal vertelt, maar een stuk 
geschiedenis. het feit dat je dit ver-
haal wereldwijd tegenkomt (op prak-
tisch alle continenten) pleit voor de 
gedachte dat het op een werkelijke 
gebeurtenis terugvoert, die door de 

zich verspreidende stammen is onthou-
den. uiteindelijk werd het deel van de reli-
gies, heilige geschriften en mythes van de 
volken.

weet meer:
n	 	voetnoten: www.weet-maga-

zine.nl/home/nieuws/69
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door de krAcHten te 
Bundelen, zou voor 
de mens niets meer 
onmogeliJk ziJn...

 volgens de 
choctaws konden de 
mensen elkaar opeens 
niet meer verstaan.

 op de 
polynesische 
eilanden is 
Babels geschie-
denis eveneens 
terug te vinden.

 Het gebouw van het europees 
parlement in straatsburg lijkt sterk 
op de traditionele weergave van de 
toren van Babel.

de modeRne toRen van babel 
volgens sommigen zal 
Babylon herbouwd 
worden. niet letterlijk, 
maar geestelijk. 

de Bijbel noemt het 
wereldrijk dat de macht zal 
krijgen in de eindtijd (de 
tijd voorafgaand aan Jezus’ 
wederkomst) ‘Babylon’. 
dat staat in openbaring 17 
vers 5. veel Bijbeluitleggers 

denken dat dit wereldrijk 
zal handelen in de geest 
van het oude Babylon: alle 
landen en volken één willen 
maken en alle politieke 
krachten bundelen onder 
één regering en één leider. 
de basisgedachte zal zijn: 
‘god hebben we niet meer 
nodig, god zijn we zelf.’ 
maar ja, over de toekomst 
kun je natuurlijk enkel 

speculeren. toch vinden 
sommige christenen het 
opmerkelijk dat het gebouw 
van het europees parlement 
in straatsburg ontworpen 
lijkt te zijn op basis van de 
traditionele weergave van 
de toren van Babel, zoals 
pieter Bruegel die destijds 
schilderde. toeval? dat mag 
je zelf invullen. 


