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Inleiding 
We gaan het vandaag hebben over de Toren van Babel. Alles draait om de 
Toren van Babel. Je kunt ook zeggen: alles draait óm bij de Toren van Babel. 
Ommekeer, verwarring, zegt het verhaal. Maar gaande het verhaal zal 
blijken dat het eigenlijk meer ommekeer is, en dat is ook wat de Eeuwige 
van ons wil. Daar gaat het in dit verhaal over, het verhaal van de 
'Babylonische spraakverwarring'. Het is vooral een verhaal over taal, dat 
blijkt uit alles. Ook die tichelstenen waarmee die toren gebouwd wordt, dat 
gaat ook over taal. Heb je wel eens gehoord van de kleitabletten van 
Mesopotamië, archieven die nog steeds uit de grond komen, in gebakken 
klei, als versteende tekst? En waarom zou het daar niet over gaan? Sterker, 
daar zal het vandaag ook over gaan, ook over die kleitabletten zal ik 
proberen iets te vertellen. 
 
Een blokje rond de Toren van Babel, dat vond ik een aardige titel hiervoor. 
Een blokje is normaal gesproken niet rond. Maar je ziet dat de schilders in 
de tijd van de Renaissance, als ze de Toren van Babel gingen schilderen, ze 
hem vaak rond schilderden. Ook Pieter Bruegel schilderde hem rond. Dan 
zeg je: "Was die Toren van Babel dan historisch? ... en, was hij rond?" Áls hij 
historisch is, dan was hij níét rond, dan was hij vierkant. Maar ze 
schilderden hem rond en opgebouwd met rondbogen, omdat dat de 
heersende bouwstijl was van de Renaissance. De romaanse bouwstijl 
herleefde als reactie op de gotiek met zijn spitsbogen. Dat zie je terug in de 
schilderijen van deze meesters. Vooral bij Pieter Bruegel is de Toren van 
Babel een soort Colosseum. Je herkent zo hele stukken van het Colosseum 
in de toren die hij geschilderd heeft. 
 
Voor ik verder ga, wil ik het verhaal eerst even voorlezen. Dat doe ik uit een, 
voor mij, bijzonder boek, want het is een boek dat ik vond in de bibliotheek 
van mijn vader. Mijn vader was een echte filosoof, je zou kunnen zeggen 
een rationalist, maar iedereen vermoedde in hem een grote stilzwijgende 
zekerheid, een groot vertrouwen … toch iets mystieks … maar daar sprak hij 
nooit over. Want over God kon je niet spreken, zei hij dan, elk woord 
daarover was teveel en zou zonder meer gelogen zijn. Dus ik ben ook niet 
godsdienstig opgevoed. Ik ben wel gevoed met de filosofieën van Immanuel 
Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, dat soort welbekende 
filosofen, maar niet met de Bijbel, die kwam pas later. Maar toch, toen mijn 
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vader overleden was, vond ik dit boek, een echte Pentateuch, een 
Hebreeuwse Bijbel1, tussen de rijen. En ik vind het prachtig dat ik nu met dit 
boek in mijn hand daaruit hier iets mag voorlezen. 
 
En dan lees ik dus voor uit Genesis 11: 1-9, zoals het hier is vertaald door 
J. Vredenburg: 
 

De gehele aarde was toen één van taal en van enerlei woordenschat. Nu 
was het, toen zij uit het oosten wegtrokken, vonden zij ene vlakte in het 
land Shin'ar en zetten zich daar neder. Toen zeiden zij, de een tot den 
ander: "Komaan, laat ons tichels maken en ze tot iets gebrands branden!" 
en de tichel diende hun in plaats van steen en het leem in plaats van kalk. 
En zij zeiden: "Komaan! laat ons ene stad voor ons bouwen en enen toren, 
welks top tot den hemel reikt; zo zullen wij ons enen naam maken opdat 
wij niet verstrooid worden over de oppervlakte der gehele aarde". Toen 
daalde de Eeuwige neder om te zien de stad en den toren die de 
mensenkinderen gebouwd hadden. En de Eeuwige zeide: "Zie, één volk is 
het, en ene taal hebben zij allen; en dit is het wat zij als begin hunner 
daden verrichten; en nu zoude hun niets onbereikbaar zijn van alles wat zij 
zullen denken te volbrengen. Welaan, laat ons nederdalen en aldaar 
hunne taal verwarren, zodat de een de taal des anderen niet verstaat". Zo 
verstrooide hen de Eeuwige van daar over de oppervlakte der gehele 
aarde en hielden zij op de stad te bouwen. Daarom noemde men haren 
naam: Babel; want aldaar heeft de Eeuwige de taal der gehele aarde 
verward, en vandaar heeft hen de Eeuwige verstrooid over de oppervlakte 
der gehele aarde. 

 
9 verzen, 121 woorden, 435 tekens. Kun je je meteen afvragen: is dat dan 
belangrijk? Ja, dat is echt heel belangrijk, het getal komt zeker ter sprake, 
getal is overal in deze tekst. 
 
Maar eerst wil ik beginnen met een lied, een stapellied, een lied als een 
toren, in dit geval met dertien strofen. 

                                                           
1 De Pentateuch En De Haphtaroth Met Nederlandsche Vertaling,  J. Vredenburg, 5688 
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Een muzikale toren, gezongen met Pesach, om te memoreren, te prikkelen, 
te genieten van volgorde en herhaling. Je zou kunnen zeggen: ter lering en 
vermaak ...  
De toren wordt als het ware gebouwd vanuit de hemel, want we beginnen 
bij één en zo naar beneden, tot we bij 13 op aarde staan, met als 
fundament de 13 eigenschappen van God ...  
 
Het lied heet: [;deAy ymi dx'a,, echáád, mie jodéé'a, wie weet Eén?2 

 
Wie weet tweeëntwintig? 
Zo, en dan kan ik nu verder gaan met de vraag: Wie weet tweeëntwintig? ... 
En je zegt: "Ik weet tweeëntwintig!" Ja, natuurlijk, het Hebreeuwse alefbet, 
dat heeft tweeëntwintig. Kijk, daar staan ze, keurig netjes op een rijtje: 
negen balletjes in laag één, negen balletjes in laag twee, en vier balletjes in 

                                                           
2 Om Robert la Boresa dit lied te horen zingen, ga naar de volgende internetsite: 
https://sites.google.com/site/hebreeuwseliederen/echad-mi-yodea  
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laag drie. Elk balletje een eenheid. Elk teken is een individualiteit, is een 
'één-tje', het zijn allemaal eentjes. Krachtige eenheden. Maar ze staan 
opgesteld in een bepaalde opstelling die ik genoemd heb: de opstelling van 
een telraam, waardoor een bepaalde dynamiek meekomt. 
 
Het alefbet heeft de structuur van een telraam, zodat je kunt zeggen dat je 
die c, tsádee, die hier als enkel balletje een tiental vertegenwoordigt, ook 
het getal 90 kan geven, want dat is dan de opgetelde waarde van alles wat 
nog vóór hem zit. Je kunt zeggen: de netto waarde van deze c, tsádee, is 10 
en zijn bruto waarde is 90. En dat geldt voor al deze tekens. De netto 
waarde van deze x, cheet, is 1 en zijn bruto waarde is 8, want dan zijn al zijn 
voorgangers erbij geteld. Zo kun je dit alefbet bekijken: tweeëntwintig 
individualiteiten geënt op een telraam van het tientallig getalsysteem, en zo 
krijgt het alefbet een zeer bijzondere dimensie erbij: een staan in 
verhouding, een vaste volgorde, een getalsmatige structuur, een 
getalsmatig verlangen, een tendens die overeenkomt met het verlangen 
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van de mens die spreekt en die bidt ... het verlangen naar het herstel van de 
Eenheid! 
 
Zo krijgt de t, taw, de waarde 400, want hij staat als vierde in de 
honderdtallenreeks, dus opgeteld is hij 400. Maar alléén is hij gewoon 1, 
één honderdtal. Ze zijn allemaal 1, al deze balletjes, omdat ze namelijk van 
de Ene komen. Ze staan als het ware ín de Ene. Maar hier op aarde, waarin 
wij het 'vele' zien en waarin wij door die veelheid gaan duizelen, bedenken 
we systemen om al dat vele in een bepaalde greep te krijgen. We stichten 
orde in die denkbeeldige veelheid, met denkbeeldige middelen. Dat zijn 
onze getalsystemen, die er in alle soorten en maten zijn. Hier bij het alefbet 
geldt het decimale getalsysteem, het tientallig stelsel. Dat wil zeggen: na 
negen besluiten we een nieuwe eenheid te creëren. Niet na elf, want dan 
hadden we een twaalftallig stelsel ... ook niet na zes, want dan hadden we 
een zeventallig stelsel gehad. Na negen pakken we die negen balletjes die er 
al zijn én de ene die er nog bij komt bij elkaar, leggen ze weg, en stellen er 
één nieuwe eenheid voor in de plaats. Bijvoorbeeld een balletje met een 
andere kleur. We zeggen: tien ... en schrijven 1 ... weliswaar met een nul 
erachter om aan te geven dat déze 1 een andere 1 is dan de 1 van het 
begin. Deze nieuwe 1 is een samengestelde 1, een herstelde 1, hij heet tien, 
we schrijven 10, maar die 0 is in feite niets anders dan een leesteken. In dit 
telraam van het alefbet gebeurde dit voor het eerst bij de y, jod, en voor de 
negende keer bij de c, tsádee. 
 
Het getal is een grootheid die de grootsheid van het woord mede 
ondersteunt. En dat zie je hier. Het woord krijgt er een dimensie bij, een 
spanning, een tendens, een verhouding, een kwalitatieve kwantiteit. Die 
c, tsádee, bijvoorbeeld is onvergelijkbaar met bijvoorbeeld de p, pee, het 
teken dat er vóór staat. Als los tiental zijn zij in feite volkomen 
gelijkwaardig, maar als 90 en 80 tekent zich wel een verschil, dat verschil is 
zuiver kwantitatief, maar toch, daardoor staat die c, tsádee, aan de rand 
van het alefbet, en dat is een kwalitatief verschil, een andere 
belevingswereld. Na c, tsádee, komt de transformatie. c, tsádee, staat op 
een markant punt, het punt van ommekeer, punt van 'herstel', het tiental 
dat nu boven water komt veroorzaakt een paleisrevolutie waarbij alle 
tientallen die er al staan, verdwijnen en opgenomen worden in een nieuwe, 
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nog weer hogere eenheid. We zeggen honderd, maar schrijven opnieuw 1 ... 
Een 1 met twee 'leestekens' om erop te wijzen dat het geen tiental is, en 
geen eenheid van het begin, maar één honderdtal: 100  
 
c, tsádee, staat op de grens, ligt tegen een onzienlijke oever aan, de oever 
van de Komende Wereld, de oever van het getal 500 ... zoals h, hee, 5, en 
n, noen, 50, schuren langs de oever van 444, of nog beter: de oever van 
1110. c, tsádee, 90, en j, teet, 9, zijn de wachters in het alefbet, ze staan te 
kijken met intense aandacht, het zijn tekens in verwachting, klaar voor de 
Komende ... Wakers: aandachtig en stil (zie het telraam op pagina 7). 
 
We blijven er even naar kijken, want het speelt straks een belangrijke rol in 
ons verhaal ...  
 
Tweeëntwintig tekens, gerangschikt volgens een telraam. En dat hele 
telraam heeft een bepaalde netto waarde: negen eenheden, negen 
tientallen, vier honderdtallen, het getal dat erbij hoort is 499. En dat is een 
heel bijzondere dimensie die bij dat alefbet komt, want zónder dat getal zou 
je heel gemakkelijk kunnen zeggen: "Oké, tweeëntwintig tekens voor de 
taal, klaar, meer dan genoeg. Daar gaan we alle woorden mee maken". Dat 
doen we ook, maar nu, door dat getal 499, door die bijzondere stand van 
getalsmatige zaken zeg je: "Verhip! ... zó dicht bij 500 en tóch net niet! Zó 
dicht bij het getal waarvan men zegt dat het de afstand is tussen de hemel 
en de aarde, en dan stopt het hier met die tweeëntwintig tekens ... Nog één 
erbij en we overbruggen de hemel en de aarde, nog een drieëntwintigste!"  
Maar nee, die drieëntwintigste wordt hier niet gegeven. Maar wat wel 
gegeven wordt is dat verlangen! Het verlangen naar dat drieëntwintigste 
teken. Welk teken is dat? Hoe ziet dat teken eruit? ...  
 
Wat we al gaande moeten beseffen, is dat wij zélf dat teken zijn. Dat dat 
teken komt als onze woorden niet meer grijpen, maar doorlopend reiken, 
niet meer krassen en klauwen, maar strelen. Dat drieëntwintigste teken 
heeft alles te maken met de houding van ons verstand, met onze 
verstandhouding tot de Ene, die in die drieëntwintigste de Eerste én de 
Laatste wil zijn en niet de zoveelste in een nog langer te schrijven rij! Die 
tweeëntwintig tekens zijn dus voldoende en tóch ontoereikend. Het alefbet 
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is compleet en tóch niet volledig. Maar dat zie je alléén aan die 
getalsmatigheid. Er wordt nog iets heel bijzonders verwacht.  
 
Twee Oevers 
Door de getalsmatigheid van het alefbet zie je opeens dat er als het ware 
twee oevers zijn, met daartussen iets dynamisch, iets stromends, een soort 
verlangende onrust. En dat is goed! Zo moet dat ook zijn, anders worden 
onze woorden, die over onze wereld vertellen, zwaar en doods, gebakken, 
versteend en definitief. Dan is het leven er uit, de poëzie, het herroepen, 
het vragen ... zó wil de Ene ons niet zien! De linker oever, voor ons rechts, 
ligt bij 444, waar het laatste, het vierde honderdtal zich heeft gesetteld. Met 
4 bereiken we de grens van de materialiteit van tijd en ruimte: 4 dimensies 
zijn er; 4 elementen: aarde, water, vuur en lucht; 4 richtingen om te gaan: 
noord, zuid, oost en west. Achter deze oever van 444 verbergt zich het getal 
666, de ziel van de materialiteit, het getal dat ik ben, waarin ik verval als ik 
mij niet verder uitstrek dan die 444 ... het getal dat ik dan dreig te worden 
als het masker valt – 444 is dat masker. Samen met die 666 telt die linker 
oever dus 1110. Het is de Oever van Deze Wereld. 
 
De rechter oever, voor ons links, is iets Onzienlijks en verschijnt als een 
Leegte. Het is het domein van de Eeuwige. Hier verschijnt het gelaat van het 
drieëntwintigste teken 'als uit het Niets'. Wat is het getal van die oever? Je 
zou kunnen zeggen: Eén, omdat hier de Ene ons aanraakt. Je zou ook 
kunnen zeggen: 500, omdat hier de Wereld van 499 + Eén heerst. Ik houd 
het even op de Oever van de Ene. 
 
Tussen deze twee Oevers ligt een bijzondere ruimte: het stroomgebied van 
de Levende Taal. Hier is het reiken, tenminste dat zou het moeten zijn. Hier 
is het Zijn-in-Wording, want de Komende moet nog komen. Tussen deze 
twee Oevers heerst een soort branding ... Het ergste zou zijn: stilstaand 
water, of een plaats waar men torens bouwt ... Dan nog eerder een brug, 
waarop men danst zoals die brug bij Avignon in dat bekende Franse liedje. 
Een brug die zomaar halverwege stopt ...  
Heeft dit alles met die Toren van Babel van doen? Meer dan je nu nog kunt 
vermoeden! 
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Die linker oever en die rechter oever, de Oever van Deze Wereld en de 
Oever van de Ene, tellen in deze mystieke visie dus samen 1110 + Eén = 
1111 ... een bijzonder getalsmatig tetragram van 1. 1111 is de bedding, de 
bodem, het fundament waarover 'het reiken' stroomt, waarop 'het reiken' 
rust, gaat én staat, voort-gaat. Tussen deze twee Oevers heerst, woont, telt, 
wringt het getal 385: 5 + 6 + 7 + 8 + 9 plus 50 + 60 + 70 + 80 + 90 = 385 ... 
Een zeer bijzonder getal. In die 385 is 'het reiken' vól, maximaal. De ene die 
nu komt verandert alles. We komen er op terug. 
 
Nog even iets over de bruto waarde van het alefbet. Netto dus 9 eenheden, 
9 tientallen en 4 honderdtallen, samen 499. Maar bruto: 1 tot en met 9, 
plus 10 tot en met 90, plus 100 tot en met 400, samen 1495. 
Vanuit de netto visie reikt het alefbet naar 499 + Eén = 500. Vanuit de bruto 
visie is dat 1495 + Eén = 1496. Is dat óók een bijzonder getal? ... Dat zou ik 
wel zeggen. We zullen het ook gaan zien. Want 1496 is een bijzondere 
piramide van kwadraten: van 1 x 1 via 2 x 2 en 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5 en zo door, 
helemaal tot en met 16 x 16, en dan heb je het getal 1496. Je kunt ook 
zeggen: 1496 = 88 x 17 en dat is, voor de goede verstaanders hier, ook héél 
tov! Maar die verhouding laat ik hier even met rust. 
 
Een Toren van 1496 stenen 
Kijk, ik heb die piramide van 1496 in de volgende dia's maar eens gebouwd, 
we gaan het toch over torens hebben, dacht ik ...  
 
Je ziet hier een piramide, of een ziggoerat van 1496 bouwstenen. Op een 
grondplan van 16 x 16 rijst deze piramide op naar de hemel, een trap-loper 
van 16 treden. 6 treden en dan nog 10 treden. Die indeling maak ik 
natuurlijk niet zomaar, want, en je mag het allemaal narekenen, die eerste 
zes treden, het zijn de eerste zes kwadraten, tellen samen exact 1111 
bouwstenen! ... (16 x 16) + (15 x 15) + (14 x 14) + (13 x 13) + (12 x 12) + 
(11 x 11) = 1111 ... het getal van de beide mystieke Oevers in het alefbet, 
het fundament van de stroom, het midden, de branding, zoals ik dat 
noemde. In het alefbet was die stroom, die reikende branding, het gebied 
van 5 tot en met 9 plus 50 tot en met 90, samen 385. Hier zien we dat die 
385 de piramide voorstelt van de daarop volgende tien kwadraten: het stuk 
van 10 x 10 via 9 x 9, 8 x 8, 7 x 7, 6 x 6, 5 x 5, 4 x 4, 3 x 3, 2 x 2 en 1 x 1, 
samen 385, en rustend op die 1111 ... En weet je wat dit alles nog 
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bijzonderder maakt? 385 is het getal van het woord voor 'taal' in het eerste 
vers van ons verhaal over de Toren van Babel: hp'f', safá, taal, lip, oever, 
300 + 80 + 5 = 385. En in datzelfde vers gaat het ook over het begrip 
woorden, woordenschat, ~yrIb'D>, devaríém, 4 + 2 + 200 + 10 + 40 = 256 ... en, 
256 is exact het kwadraat van 16, de onderste laag van deze hele piramide. 
16 x 16 = 256 ... nou ja! 
 
In Psalm 11 vers 3 staat het indringende vers: Als de fundamenten zijn 
verwoest, wat kan de Rechtvaardige doen? Hoe bijzonder sluiten woord, 
beeld en getal hier bij elkaar aan, want de uiterlijke waarde van het begrip 
tAtV'h;, hasjatóót, de fundamenten, 5 + 300 + 400 + 6 + 400 blijkt inderdaad 
exact 1111! 
 
Met deze toren van 1496 bouwstenen, met een fundament van 1111 
stenen en een boven-bouw van 385 stenen, vertoont de structuur van het 
alefbet in zijn 'bruto-gedaante' dus een schitterende parallel. Tenminste, 
het alefbet ínclusief het drieëntwintigste teken! Het alefbet als 1495 + Eén! 
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... Een open verbinding met 'de hemel' ... een ideaal perspectief ... in zekere 
zin een onbereikbaar bereik: het bovenste blokje is namelijk in feite niet 1, 
maar 'de Ene', een Andere Eén, dat maakt een enorm verschil! Wíj bouwen 
deze toren niet, maar de Eeuwige doet hem neerdalen in het hart van de 
bouwlieden die naar 'de Ene' verlangend uitzien. Je kunt namelijk ook 
zeggen, denkend aan die bedding van 1110 + Eén in het alefbet, dat die Eén 
niet bóven op de toren kan staan, maar zich bevindt ín het fundament van 
deze toren, die hier al 1111 ís ... en als hij dáár als 'de Ene' níét in zit, dan is 
die overbrugging er óók niet, dan is het fundament 'verwoest', onvolledig, 
onaf, vermolmd, onbetrouwbaar ... dan bestaan die twee Oevers niet! ... 
dan is er geen verschil tussen Links en Rechts! 
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Een nieuw begin, een bekend getal ... 
Het is goed om nu die eerste zin van ons verhaal er alvast eens bij te pakken 
en te kijken wat er in die zin allemaal getalsmatig terugkomt. Het is een zin 
met zeven woorden, net als de eerste zin van het Scheppingsverhaal in 
Genesis 1:1. Misschien niet helemaal toevallig, want er is immers sprake 
van een nieuw begin voor de Zonen van Adam ... Genesis 11:1. 

 
Centraal in dat vers, het vierde woord, staat het begrip hp'f', safá, taal, lip, 
oever, met zijn getal, zijn uiterlijke waarde: 300 + 80 + 5 = 385. Als 
fundament daaronder en daaromheen die andere zes woorden, die dan 
vertellen dat de gehele aarde één was van woordenschat. En opeens, na 
enig rekenwerk, blijkt dat die zes overige woorden in dit vers een 
gezamenlijke getalswaarde hebben van 1111! De uiterlijke waarde van het 
gehele vers is namelijk 31 + 50 + + 296 + 385 + 409 + 262 + 63 = 1496 ... en 
1496 is, zoals we al in het voorgaande gezien hebben: 385 + 1111. Welaan, 
de 'Toren van het Alefbet'! Zó staan de Zonen van Adam er voor, als ze uit 
de Ark van Noach zijn gestapt om opnieuw te beginnen. Er is een vrije en 
open relatie met de hemel ... de lucht is opgeklaard ... Houden zij deze 
verhouding vol zonder zich te vergrijpen? Het zal blijken van niet. Een kleine 
correctie van de Eeuwige blijkt nog nodig. Ook die correctie heeft alles met 
taal te maken. Daar zullen we het verderop over hebben. Maar de toon is 
hier gezet, dat moge duidelijk zijn! Aan de Ene ligt het niet in deze 
herkansing: het alefbet, de Zin van het alefbet, resoneert mee in de 
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boodschap van dit eerste vers. We gaan weer terug naar de structuur van 
dat alefbet ...  
 
Wie weet drieëntwintig? 
Ik weet tweeëntwintig, maar wie weet drieëntwintig? Want dat is namelijk 
de 'Ene'. Er is geen Ander. De Eeuwige is ín en mét die Drieëntwintigste. Het 
Drieëntwintigste Teken zoals ik dat hier bedoel, heb ik schoorvoetend een 
symbool meegegeven en dat symbool noem ik zelf altijd het Teken van de 
ZooN. Het is 'iets' dat moet Worden ín mij. Want wat doet dat Teken van de 
ZooN? Hij komt, en dan verandert alles, dan komt die 500, ín mij, en dan 
vallen in mijn telraam van zorgen, zekerheden en ingebeeldheden, alle 
eenheden en alle tientallen weg. Je zou kunnen zeggen: dan is er de 
hB'h; ~l'A[, olaam habbá, de komende wereld, de achtste dag in mij, 
onbewijsbaar, onverklaarbaar, onzegbaar ... als een bewoonbaar hart dat 
weet te zwijgen. 
 
In de systematiek van het alefbet is dat alles tóch bespreekbaar, 
aanwijsbaar, misschien invoelbaar. We moeten dan vooral spreken over het 
middengebied van het alefbet, daar gebeurt iets cruciaals. En dit is de 
strijdvraag van dat gebied: die 385, is het iets wat daar stáát of is het iets 
strómends, iets als een bewegende brug, een brug in beweging? Is het een 
overgang of is het: "Welaan! ... dit is wel goed, we blijven hier. We hebben 
niets meer nodig, het is voldoende, 499 is prima!" Dat is de existentiële 
vraag die als het ware schuilt in het alefbet. En dan zeg je misschien: "Ja, dat 
is hinein interpretieren." Ja, dat mag je zeggen, maar de getalsmatigheid van 
dit Hebreeuws, die is er gewoon, en die spreekt, dus ik lees het gewoon. 
 
Dat Drieëntwintigste Teken wordt ook wel eens voorgesteld als een X, sjien, 
met vier 'pootjes' in plaats van drie, zo:  ... de Engelsen zeggen: de 
fourheaded shin, dus de sjien met vier hoofden. In wezen zijn het vier w's, 
waws. En als je dan weet dat de w, waw, een haak is, dan is het dus in feite 
de sjien met de vier haken. En als je dat dan weer bekijkt naast het Teken 
van de ZooN, dat ik als een soort swastika getekend heb, een gekruiste Z en 
N, met vier haken … dan is dat eigenlijk precies hetzelfde. Misschien niet 
meteen pictografisch, maar wel inhoudelijk. Wat doen die vier haken? Ja, 
omdat deze wereld vier is – vanuit de mystiek is deze wereld de Wereld van 
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de Vier, dat heeft met die 444 te maken – willen die vier haken natuurlijk 
verbinding brengen, verbinding met de Ene, en daardoor ook een helend 
verband in die Wereld van de Vier zelf, zodat die wereld bestaat als in een 
4-Eén-relatie ... dat wil dan zeggen: als een 'Heilige Vijf'. 
 
In dat stuk 385 is de mens de hY"x; vp,n<å, néffesj chajjá, de levende ziel, de 
néffesj 8-10-5, ziel 23, die reikt naar de Overkant. En in dat verlangende, dat 
reikende, komt dan de hm'v'n>, nesjamá, 50 + 300 + 40 + 5 = 395, de 
Goddelijke ziel, de 385 + 10, erbij. Dat is iets dat ook alleen bij de mens zo 
kan zijn. Als dat ontbreekt is er geen verschil met het dier. Als die ene oever 
wegvalt, die Oever van de Ene, die Oever van het Reiken, die Onbereikbare 
Toekomst, omdat we daarvoor te moe worden, te zelf-voldaan, dan vallen 
we terug op die andere oever, die Oever van Deze Wereld, die Oever van 
444 waarachter, in de duinen zeg maar, 666 ligt te wachten op verdere 
bevrediging. 
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Die fourheaded shin is heel bijzonder, hij staat op het gebedsdoosje dat de 
biddende Jood op zijn voorhoofd draagt, op de haargrens. Daar steekt die 
vier-hakige sjien als het ware in de richting van de hemel, voor alle 
onuitsprekelijke woorden, een groot verlangen uitdrukkend en grote trouw. 
En zo staat dat teken hier ook op de rechter oever van het alefbet, zo 
bedoel ik het, als een gebed, als een teken van verlangen, een gebedsdoosje 
op het alefbet, gelijkwaardig aan het Teken van de ZooN en toch anders, 
langs een andere weg. 
 
Taal als een Ark 
Taal, wat is taal? Taal is iets menselijks. Je kunt zeggen: "Ja, maar dieren 
hebben ook taal". Ja, maar je moet dat begrip niet te ver 'verwateren'. 
Dieren kunnen snuffelen, blaffen, bijten, likken, dat kan allemaal, ze kunnen 
communiceren, zeker! Maar taal is óók nog wat anders: namen maken, de 
'Werkelijkheid' in woorden gieten en er een Woordwerkelijkheid van 
maken, zodat ik hier praat over een oneindige, onvatbare wereld in 
begrippen, definities, zeg maar, stukjes eindigheid. Iets met een structureel 
tekort, waarmee ik die wereld, op een bepaalde manier, in jou oproep, 
waardoor jij misschien opeens gaat lachen ... Want we kunnen die wereld 
heel wisselend voorstellen of er een mop van maken, bij wijze van spreken. 
Maar ik kan er ook een oorlog mee ontketenen, want ik kan ook net precies 
het verkeerde woord zeggen, net op het verkeerde moment – we zaten zo-
even nog te lachen en toen zei ik het 'verkeerde' woord en toen was het 
mis, kwamen er donkere wolken in je hart, sloeg ik verward terug, leefden 
we opeens in oorlog. Het woord is een mysterie, dat moet je goed zien, 
want de Levende Werkelijkheid Zelf is een mysterie. Wat weet ik daarvan? 
Weet ik de werkelijkheid? Nee, ik weet de werkelijkheid niet. Ik weet niet 
waar ik écht vandaan kom. Ja, ik stá hier. Maar, was ik hier eerder? Ik weet 
ook eigenlijk niet waar ik naartóé ga, en waar ik blijf ... Ik herken misschien 
alles, ik heb alles namen gegeven, ik herken het, kan het benoemen, ik kan 
er menselijke conclusies over trekken, maar eigenlijk moet ik altijd blijven 
beseffen: ik weet in wezen helemaal niet waaróver ik praat. Weet ik mijn 
fundament? Dat bedoel ik, het blijft een mysterie, het Mysterie van het ZijN. 
 
Taal is een voertuig, een Ark met een bijzondere lading. Zij vervoert het Zijn 
zélf, het Mysterie van het ZijN, en daarmee ook haar ZiN – júíst haar zin – in 
al haar dubbelheid. Oer-Taal ís dubbel: woord én getal, maar ook: waarheid 
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én leugen, mannelijk én vrouwelijk. Dat dualisme zit ín de woorden: 
mannelijke en vrouwelijke woorden, taal én teken. Taal is altijd Twee-talig. 
Het woord is een project van God én Mens. Kijk, dat vind ik het bijzondere 
aan het woord: het is niet alleen maar een uitvinding van mensen, helemaal 
niet, gelukkig niet. Het woord baseert zich op de ZiN waarin deze wereld 
ligt. Deze wereld is uit ZiN, is in ZiN, alles is met ZiN en door ZiN verbonden, 
het kleinste luisje met de mier, ze praten niet maar ze zijn in ZiN verbonden, 
ze ademen ook … de luchtlaag om de aarde, het is allemaal zo ZiN-vol en 
ZiN-rijk met elkaar verbonden. Taal doet niets anders dan pogen om die ZiN 
óók in het woord te pakken. Is die ZiN dan in woorden te pakken? Nee, dat 
lukt niet, het blijft een schilderij, een ver-wijzen ... het zijn als het ware 
wisselende toetsen van de ZiN die er is. Maar als ik de ambitie zou hebben 
om een Woord te vinden, een Naam, die dan de 'ZiN van het Leven' pakt, zó 
Naam te maken … dat kan niet! Als ik denk dat dat wél zo is, dan zit ik fout. 
En dan zit ik ook gevaarlijk fout, want dan zou ik bijna zeggen dat ik God-
Zelf ben, de Grote-Les-Lezer, en dat is voor mij als Beeld van de Eeuwige 
niet weggelegd. Iemand die denkt dat dat wél zo is, die zit ernaast, dat weet 
ik wel, dat worden gevaarlijke mensen ook, vrees ik. 
 
Die Taal, die oer-Taal, die zat in een ark, zegt het Bijbelse verhaal, de Ark 
van Noach, daarin kwam die oer-Taal mee. Het was de taal die Adam sprak, 
om in de lijn van het verhaal te blijven. Het was de taal waarmee Adam 
sprak tegen zijn vrouw Eva in de Hof van Eden, toen alles nog goed was en 
heel, en elk woord zong van de Aanwezigheid van de Ene. De taal die hij zijn 
kinderen leerde: Kaïn, Abel, Henoch, van geslacht op geslacht, tot in de 
dagen van Noach, toen de Eeuwige spijt kreeg over zijn schepping, door de 
ontucht van de Mensenkinderen en Hij zei: "Ik vaag het allemaal weg!" En 
dat ging Hij ook doen. Alleen Noach mocht blijven en zijn nageslacht: zijn 
zonen Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen. Acht mensenkinderen voor een 
nieuwe dag, een nieuw begin, ná de Grote Vloed.  
 
Noach ging scheep in de Ark, staat er, de hb'Te, tevá, ark. Het bijzondere is, 
dat hb'Te, tevá, ark, óók het woord is voor het rieten mandje waar Mozes 
eeuwen later mee in de Nijl wordt gelegd. Het betekent ook gewoon woord, 
en ook kistje om het Woord, de Tora, in op te bergen. Noach gaat dus 
scheep in het Woord. Die hele Ark is een beeldspraak van het Woord. Het 



Mens Zijnde in Wording 1 – Blokje Rond de toren van Babel 

19 

hele verhaal over die Ark van Noach is een verhaal over Taal, over het 
Woord. 
 
Noach neemt de oer-Taal mee, of omgekeerd: de oer-Taal draagt Noach 
door de chaos-machten van zijn tijd. Die Taal-Ark van Noach wordt 
omschreven als zijnde 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Hij telt 3 
dekken – dat telt de oer-Taal óók: het dek van de eenheden, het dek van de 
tientallen en het dek van de honderdtallen. Hij had een deur en hij had een 
venster, twee bijzondere overgangen, net zoals het alefbet. Het woord voor 
Taal in dát verhaal is !Avl', laasjóón, 30-300-6-50 met daarin de maten van 
de Ark: 300 x 500 x 30, maten die slaan op de mens zelf, want 3 x 5 x 3 = 45 
en zoals je weet: ~d'a', adáám, mens, is in getal 1 + 4 + 40 = 45! Mens en 
Taal horen bij elkaar, de één draagt de ander, vooral als die Taal nog 
verbonden is met de Oer-sprong. Het getal van die Taal in het verhaal van 
de Ark verschilt exact 1, maar ik moet, denk ik, zeggen Eén met het woord 
voor taal in het verhaal van de Toren van Babel. !Avl', laasjóón, taal, 30 + 
300 + 6 + 50 = 386 en hp'f', safá, taal, lip, oever, 300 + 80 + 5 = 385 ...  
386 is 385 + Eén, ook al woeden de wateren, er is een 'brug' aan boord naar 
de Oever van de Ene. De oer-Taal gaat mee. Die Taal zat in de Ark. In de 
atbasj-waarde van dat woord !Avl', laasjóón, taal, vinden we daarvoor een 
indrukwekkende getalsmatige verwijzing. Die atbasj-waarde is namelijk 
20 + 2 + 80 + 9 = 111. Dus, als de Eeuwige naar die Ark kijkt en naar de Taal 
in die ark, dan ziet Hij 111, dan ziet Hij eigenlijk zijn eigen Naam, want de 1 
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is de a, álef, en @l,a'ä, álef, is 1 + 30 + 80 = 111. Alef is een Naam voor de 
Eeuwige ... drie dekken diep is Hij daar de Aanwezige. 
 
Zeventig volken 
Maar goed, dat was 'toen' ... Noach heeft in ons verhaal de Ark al hoog en 
breed verlaten en zijn zonen en alle levende have daarin evenzo. Zij 
vermenigvuldigen zich, krijgen zonen en dochteren, zij worden tot Volken, 
vele volken, maar, zij waren nog steeds Eén van Taal en Eén van 
Woordenschat zoals we dat al hebben gezien. Ik heb hier nog een dia van 
die hele afstamming gemaakt met een paar namen ter oriëntatie. Daar 
kunnen we het nu niet allemaal over hebben. Maar wel iets ...  

 
Noach en zijn drie zonen, Sem, Cham en Jafet stappen dus uit de Ark3 ... 
Beetje raar, die volgorde, want Cham was de jongste, Jafet de middelste en 
Sem de oudste. Maar zó, in deze volgorde, wordt het in de Bijbel gezegd. En 
als er verteld wordt wie er uit hen zijn voortgekomen, dan wordt er 
                                                           
3 Genesis 9:18 
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begonnen met Jafet4, de middelste. En dan komen er allemaal namen … elk 
streepje is hier een naam. Uit Jafet komt bijvoorbeeld Javan, dat zijn de 
Grieken, de kustvolken, de Middellandse Zeevolken. Het zijn allemaal 
boeiende geschiedenissen ... Bijvoorbeeld: 
 
Cham, de jongste, die de vloek van Noach over zich had afgeroepen in het 
verhaal hiervóór, in Genesis 9, waar verteld wordt dat Cham in de tent van 
Noach kwam, die zich een beetje had bezat, of in ieder geval teveel 
gedronken had, en toen liederlijk in zijn tent lag. Toen kwam Cham daar 
binnen en zag hij de naaktheid van zijn vader, wordt er verteld. Hij liep 
meteen naar buiten en riep zijn twee broers, Sem en Jafet, en hij vertelde 
hen: "Papa ligt naakt in zijn tent!" Daarop gingen Sem en Jafet achterwaarts 
de tent van hun vader in, hun hoofd bedekt met een kleed. En zonder hun 
vader aan te kijken, bedekten ze het lichaam van Noach en gingen ze weer 
naar buiten. Toen Noach ontwaakte uit zijn roes en hoorde wat er gebeurd 
was, vervloekte hij Cham én hij vervloekte hem in zijn nageslacht. Hij zei: 
"Vervloekt ook Kanaän, hij zal tot knecht zijn van de broers van Cham". Dus 
van Sem en van Jafet zal hij knecht zijn. Dat is een verhaal op zich, een 
lezing op zich. Je vraagt je af: wat is dat voor een rigoureuze maatregel, wat 
gebeurt daar nu eigenlijk? Hij zag de wybia' tw:r>[,, erwat avíéw, naaktheid van 
zijn vader. Dus je zou kunnen zeggen: mmm ... die Cham die stond dus 
zomaar in die tent, in het heiligdom van zijn vader … Wonderlijk, heeft hij 
dan niet voor die tent gestaan en even gevraagd: "Hé, pap, ben je daar?" 
Blijkbaar niet. Of hij hoorde niets, maar hij ging gewoon naar binnen! Hij 
deed iets, daar in dat verhaal, wat je zou kunnen noemen heiligschennis. Hij 
zag iets, wat hij niet had mógen zien en ook niet hád gezien als hij met meer 
eerbied en ontzag gehandeld had. Maar er is nog meer, want ...  
 
Boeiend is ook het getal hierachter, die tw:r>[,, erwat, die naaktheid van, die 
hij ziet, dat is getalsmatig 70 + 200 + 6 + 400 = 676. Als je de grammatica 
van het getal niet kent, zeg ik altijd maar, dan zegt het je niets. Maar 676 is 
het kwadraat, het vierkants-getal, van 26, dus 26 x 26 = 676. Als je weet dat 
de Naam van de Eeuwige, h-w-h-y, 10-5-6-5 is, met getalswaarde 26, dan 
begin je hier iets te vermoeden. h-w-h-y, 10-5-6-5, is de naam die de Jood 
niet uitspreekt, waar hij Addonáj tegen zegt, mijn heer, dan snap je dat dit 
                                                           
4 Genesis 10:2 
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getal iets heel bijzonders erbij vertelt: die Cham komt zómaar binnen en 
dan ziet hij als het ware het Geheimenis bij uitstek, het 'Geheimenis van de 
Vader', en wat gaat hij ermee doen? In plaats dat hij zijn mond houdt en zijn 
vader stil, beschroomd, eerbiedig en met ontzag, bedekt en als ingewijde 
tegen wil en dank daarover zwijgt, loopt hij meteen naar buiten en roept: 
"Héé, Jafet! Sem! Papa ligt hier in zijn nakie!" – je snapt: ik overdrijf het 
gewoon even – waarna die andere zonen denken: oh oh, maar dat kan niet! 
En dus lopen ze achterwaarts naar binnen, kleed over hun hoofd en 
bedekken het 'Geheimenis van hun Vader' en gaan weer naar buiten. Zij 
wéten, én zij weten niet, maar ze beginnen niet al hun inzichten van de 
daken te schetteren, zo leg ik het uit. 
Cham krijgt van Noach dus een vervloeking mee. Uit Cham is ook Kush en 
uit Kush is Nimrod en Nimrod wordt genoemd, de jager, de grote koning, de 
éérste koning. Het is Nimrod die Babel en Ninevé sticht. Die Toren van 
Babel, je begint het aan te voelen, is gebaseerd op een verkeerde 
verstandhouding. 
 
Uit de tak van Sem komen Arfachsad, Selah en Eber, van wie het begrip 
Hebreeuws is afgeleid. Dus je ziet dat de Taal, de oer-Taal, en zijn 
erfgenaam, het Hebreeuws, langs deze weg van Sem en Eber komen. Het 
verhaal van de Toren van Babel speelt zich af in de dagen van Peleg, zoon 
van Eber.  
rb,[eä, éver, Eber, 70-2-200, betekent ook: overkant, tegenoverliggende oever, 
en je weet het haast wel zeker: dat is natuurlijk de Oever van de Ene, van 
dáár is die Taal! ... Of in ieder geval: daarheen roept en luistert die Taal! 
Boeiende geschiedenissen ... Zeventig volken, wordt er gezegd. Je kunt het 
op deze dia proberen na te tellen, maar ik kom steeds net niet tot zeventig, 
maar wel vlakbij. Maar dit zijn de zeventig volken en in het Bijbelse denken 
staat dat ook voor de wereld. Ook Abraham is een nakomeling in de lijn van 
Sem. Abraham is de zoon van Terah, verre familie van Peleg en Eber, maar 
het zijn desalniettemin Bijbelse tijdgenoten. Dat kun je weer mooi zien op 
de volgende dia, ze leven daar nog allemaal ...  
 
We gaan daar straks nog wel wat dieper op in, maar nu eerst iets over dat 
fenomeen van die Toren, die toren die volgens het verhaal nooit afkwam, 
doordat er 'verwarring' uitbrak, een 'splitsing' der geesten ... Die Toren van 
Taal stort niet in, maar hij komt niet af ... Het verhaal heet in de Joodse 
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Overlevering de hg"l'p.h;, haflaká, splijting, en vindt plaats in de dagen van 
Peleg, 340 jaar na de Grote Vloed. Je kunt het op deze dia allemaal 
narekenen ... maar nu eerst naar de hg"l'p.h;, haflaká, splijting, zelf, en dan 
vooral het woord ...  
 
De splijting 
Het verhaal van de Toren van Babel is het verhaal van de hg"l'p.h;, haflaká, 
splijting. En dan leren we de kinderen dat tóén de 'zeventig talen' 
ontstonden. Maar, is dát het dan? Een soort mythische verklaring voor de 
vele talen die er zijn? Je wil weten, wat splíjt er nu eigenlijk? Wat gaat er nu 
eigenlijk uit-één? Het is ongetwijfeld iets dat met de oer-Taal te maken 
heeft ... Hoe begon het? 
Eén van Taal en één van Woordenschat ... dat was het uitgangspunt in dat 
verhaal, en weet je wat ik nu denk? ... 1496 wordt 1495 ... 386 wordt 385 ... 
1496 minus Eén ... 386 minus Eén ... oftewel: een Oever raakt uit zicht, de 
verbinding met die Oever is in ieder geval wat meer in nevelen gehuld, niet 
meer vanzelfsprekend. Taal wordt meer een Beproeving. Dat gebeurt 
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tijdens het geslacht van Peleg. Het boeiende aan die naam is dat die naam 
gl,P,, péllek, ook in hg"l'p.h;, haflaká, splijting, staat. Het zijn de middelste drie 
letters in dat woord. Het werkwoord waar Peleg van is afgeleid, is 
gl;P', palák, 80-30-3, dat werkwoord betekent dan ook gespleten, gedeeld 
worden. En dus opnieuw: wat wordt er dan gedeeld, gespleten? In dat 
woord hg"l'p.h;, haflaká, splijting, 5-80-30-3-5, zijn dat létterlijk die twee 
h's, hee's, die twee Vijven: een h, hee, 5, aan het begin en een h, hee, 5, aan 
het eind ... maar, zegt dat wat? Dat zegt héél veel! Daarin steekt werkelijk 
een groot 'geheimenis'. 
 
Dat 'geheim' van de twee Vijven vinden we terug in de Naam van de 
Eeuwige Zelf, h-w-h-y, 10-5-6-5, jod-hee-waw-hee, waarin je kunt lezen dat 
de Ene in deze wereld bestaat in de gedaante van een 'Herstelde Eenheid', 
niet 1, maar anders Eén, namelijk 10 ... en dan nóg een Tien, maar nu 
bestaande uit twee Vijven. Een 5 aan de kant van de Ene, die 10 is, en een 5 
aan de kant van 'Deze Wereld'. Die twee Vijven, die twee h's, hee's, staan in 
de Naam van de Eeuwige naast en tegenover elkaar en toch ook verbonden 
met elkaar, door die w, waw, die 6, die haak, het woordje en, daar tussenin. 
Naam van Aanwezigheid én van Beproeving. De Naam van de Eeuwige is 
niet 'zomaar' Eén in mij. Ik ben namelijk van 'Deze Wereld', míjn 5 is een 
opdracht van 4-én-Eén ... als dat lukt, als ik dat volbreng, vind ik die andere 
5 vanzelf, de Eeuwige reikt hem mij aan, om zo Zijn Naam in Deze Wereld te 
heiligen. Daar komen geen torens aan te pas, want 4-én-Eén is iets tússen 
alle levensbeginselen ... 4-én-Eén is een Verhouding, geen pretentie, geen 
waan-Zin die Naam zoekt te maken om er bovenuit te willen steken, tot in 
de Hoogste Hemel ... 4-én-Eén is het Geluk van de Aanraking die Heel 
maakt. Een doorlopende bezigheid met doodgewone zaken, met alles wat 
op je weg komt. Je hoeft daar niet per se slagvelden en rampgebieden voor 
op te zoeken, maar als ze er zijn, waar je dan bent, dan zul je je er ook niet 
aan onttrekken ... 4-én-Eén, dat is doen wat nodig is, dat wil zeggen, de 
vrijheid hebben om te doen wat nodig is ... je hoort de paradox. 4-én-Eén is 
ZijN tússen mensen en dingen, tussen al wat is, en doen wat nodig is ... ZiN 
in een doorlopende tijd. 
 
Die Godsnaam h-w-h-y, is een vorm van het werkwoord, hy"h', hajá, zijn, of 
van de nevenvorm hw<h{, howè, zijn, worden, gebeuren. De y, jod, aan het 
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begin duidt de hij-vorm aan. 5 én 5 is Distantie én Verbinding. De Verbinding 
ontstaat niet door naar die andere Vijf te grijpen, maar door mijn eigen 5 te 
realiseren als een Verhouding van 4-én-Eén. 
Het appèl van de Eeuwige, de splijting, is het benadrukken van deze 
distantie tussen die twee Vijven. Geen straf, maar een Zelf-bescherming van 
'God in Mens' en van 'Mens in God', om heiligschennis te voorkomen. Want 
kijk nu nog maar eens naar dat begrip hg"l'p.h;, haflaká, splijting, 5-80-30-3-5, 
met laten we zeggen 'andere ogen' ... Die twee Vijven worden als het ware 
door dat werkwoord gl;P', palák, gespleten, gedeeld worden, uit elkaar 
geduwd, de 
afstand 
wordt in 
ieder geval 
benadrukt, 
vergroot. 
 
Als je kijkt naar de opsomming van de geboortegeschiedenissen, de 
tAdl.To, toledóót, vanaf Adam, dan zie je dat die scheiding, die splijting, op 
een bijzonder punt plaatsgrijpt. De toledóót van Adam zijn 10 geslachten, de 
geboortegeschiedenissen van Sem zijn vervolgens 5 geslachten, waarvan 
Peleg het vijfde geslacht is. Tien en vijf. En dan wijst de Joodse Overlevering 
erop door te zeggen: die tien-vijf, dat is de 10-5 van de Godsnaam, van die 
10-5-6-5, van de Ene, de Hij die is-was-zal zijn. En in die naam komt nu bij 
Peleg die 'ingreep', die hg"l'p.h;, haflaká, die splijting. Want na Peleg komen 
nog de toledóót, de geboortegeschiedenissen, van Rehu, dat zijn er zes, tot 
Izaäk. Vervolgens komen de toledóót van Jakob tot en met Mozes, en dat 
zijn er weer vijf. En dan zie je dat die Naam van de Eeuwige daar ook echt 
staat: 10-5-6-5 ... 26 geslachten van Adam, tot Mozes. De Eeuwige gaat met 
ons mee in de tijd. En dat blijft ook zo, óók na het nemen van meer 
Distantie tijdens het geslacht van Peleg. Dus niet dat God daar dan 
achterblijft, helemaal niet. God is niet van vroeger ...  
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En dat wordt nog sterker benadrukt als je kijkt naar de verborgen waarde 
van dat stuk 6-5. Want de w, waw, de 6, heeft een verborgen waarde van 
(16) en die h, hee, de 5, heeft een verborgen waarde van (10). De verborgen 
waarde van dat stuk 6-5 is dus (16) + (10) = (26), het getal van het tetragram 
van de Eeuwige. Dus ook in dat getal dáár, ná die scheiding, zie je: de 
Eeuwige gaat in dat stuk mee, maar nu als de 'Verborgene'. 
 
De Eeuwige is het 'Eeuwige Jij', de Ene tegenóver mij, die tegelijkertijd is: de 
Ene ín mij. Ik hoef voor deze ontmoeting met de Ene nooit ver te reizen, 
nooit hoog te klimmen of diep te dalen, maar waar ik ook ben, daar is Hij 
óók. Dat blijft, ook na de hg"l'p.h;, haflaká, splijting. Ook dát valt te lezen in 
dat woord, in het getal van dat woord. Kijk maar eens: de uiterlijke waarde 
van hg"l'p.h;, haflaká, splijting, is 5 + 80 + 30 + 3 + 5 = 123, dat is zoals ík het 
zie, maar in de atbasj-waarde zouden we kunnen zien hoe de Eeuwige naar 
dit woord kijkt, het Perspectief van de Eeuwige noem ik dat. Dan krijg je het 
volgende te zien: 90 + 6 + 20 + 200 + 90 = 406 ... getal van hT'a;, attá, Jij, 
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1 + 400 + 5 = 406, zoals het bijvoorbeeld klinkt in Psalm 23: ydIM'[i hT'a;-yKi, 
kie attá immadíé, Jij bent met mij, of: Jij staat in mij ...  
 
De grote waarde van dit begrip haflaká dat zich nu ook aandient, de dialoog 
tussen mij en dit 'Eeuwige Jij', de som van uiterlijke waarde en atbasj-
waarde is óók buitengewoon verrassend, want 123 + 406 = 529 ... Geen 
verraste gezichten? Maar weet je dan niet dat 529 het kwadraat is van 23? 
529 is 23 x 23 ... 529 slaat getalsmatig op de vervulling van het getal 23, het 
getal van de Komende. 
En je zou bijna kunnen zeggen: juist door de hg"l'p.h;, haflaká, de splijting, 
juist door die Bewarende Distantie, komt de Komende dichterbij, blijft de 
weg open, gaan we niet ten onder aan eigenmacht en zelf-overschatting. De 
geometrie van dat getal is buitengewoon interessant en zal ik u niet 
onthouden. Kijk maar eens naar de volgende dia ...  

 
Een kwadraat is altijd de som van twee driehoeksgetallen. In het geval van 
het kwadraat van 23 zijn dat de driehoeksgetallen van 22 en 23. Ik heb het 
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op de dia een beetje uit elkaar getrokken, een soort hg"l'p.h;, haflaká, 
splijting, zou je kunnen zeggen. Een soort gesprek tussen de tweeëntwintig 
tekens van het alefbet dat is, dat heerst, en het alefbet van de Komende ... 
een dialoog tussen Zijn en Worden. Dialoog van een Taal die boven zichzelf 
uit wil reiken, zonder zich te vergrijpen. Het verschil tussen pakken en 
strelen ... Het heeft alles te maken met de Roeping van Adam, de mens die 
ik ben. Kijk maar eens naar het getal van ~d'a', adáám, mens, 1 + 4 + 40 = 45 
... 45 is de som van 22 en 23, maar je zou ook kunnen zeggen, 23 is de kern, 
het hart, van dat getal 45 ... 45 is 22 + 1 + 22 ... Als ik zoek naar mijn diepste 
kern, dan zoek ik naar het getal 23, het getal dat komt van de Oever van de 
Ene, ik hoef mijzelf niet overhoop te halen, het gaat om een Verhouding, 
een andere Verstand-houding, een andere Levens-houding. 
 
Bijbelse chronologie 
We zouden vóór de koffie en de thee nog even kijken naar dat 
chronologische landschap van een paar dia's terug. Ik neem het er weer 
even bij ...  
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Kijk, je ziet dat Sem 98 jaar is bij het uitbreken van de Vloed. Ik volg de 
getalsmatigheid van het Bijbelse verhaal gewoon zoals het er staat. En dan 
wordt er gezegd: twee jaar na de Vloed krijgt Sem een zoon en die heet 
Arfachsad5, dus als Sem 100 jaar is. En dan wordt er gezegd: hij leefde nog 
500 jaar. Dus Sem wordt 600 jaar. "Dat kán toch niet", zeg je dan. Tja, wat 
kan wél in de Bijbel?! Het gaat om een heel andere manier van kijken 
daarnaar. Je zou kunnen zeggen: hij is na de Vloed bij uitstek het beeld van 
wie Mens is, hij is 600. En ja, zo is het ook, want iedereen gaat in de leer bij 
Sem en Eber, wordt er verteld. Natuurlijk, we willen allemaal weten van de 
oer-Taal, uit het oer-Weten. 
 
Als Arfachsad 35 jaar is, dan krijgt hij Selah. En als Selah 30 jaar is dan komt 
Eber. En als Eber 34 is komt Peleg en als Peleg 30 is, komt Rehu en als die 32 
is, komt Serug en als die 30 is dan komt Nahor en als die 29 is dan komt 
Terach en als die 70 is dan komt Abram ... dan heet Abraham nog Abram. 
Sem heeft ze allemaal overleefd, volgens deze chronologie. Arfachsad wordt 
438 jaar. "Ja, maar dat kán toch niet …" Ja, maar het staat er wel. Dus Sem 
overleeft zijn zoon? Ja. Sem overleeft Selah ook. Eber ook? Nee, Eber niet. 
Eber wordt behoorlijk oud, wordt er gezegd. Sem en Eber, een bijzonder 
tweetal. En Peleg dan? Die overleeft hij ruimschoots. Want kijk maar eens 
naar de leeftijden van de mensen na Peleg ... Weinreb wijst daar ook op: als 
die haflaká er is dan zie je meteen dat de leeftijden van de mensen ook zo 
ongeveer gehalveerd worden. En dat klopt ook eigenlijk wel zo'n beetje, 
want Peleg wordt 239, en dat is nog maar iets meer dan de helft van 
bijvoorbeeld Arfachsad.  
 
Je ziet ook dat Peleg 101 jaar ná de vloed geboren wordt – gewoon het 
chronologische landschap even letterlijk nemen, dat is soms heel 
verhelderend. En dan zie je dat die splijting 340 jaar ná de Vloed gebeurt. 
Dat zegt tenminste de overlevering. Maar je ziet nu dat men daarvoor de 
uiterste leeftijd van Peleg neemt én de jaren daarvóór, want dat is namelijk 
340 jaar. Wat je óók ziet, is dat Abraham er toen al was. Abraham is dus 
vóór het verhaal van de Toren van Babel geboren. Dus laat ik het heel 
concreet maken: hij liep rond in Babel terwijl die Toren daar gebouwd werd 
of daar in zijn bouw stagneerde ... Hij dacht er dus over na. Hoe oud was 

                                                           
5 Genesis 11:10 
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Abraham dan, toen die haflaká zich voordeed? Nou, dat kun je heel precies 
uitrekenen, dat was in zijn 49e levensjaar. Spannend getal, want 49 is 7 x 7, 
hij was dus in de volheid van zijn denkende zijn, de zevende dag was wel 
klaar in hem, zou je kunnen zeggen, hij kon er iets van denken. Misschien 
dacht hij wel: hier moet ik weg, dit is niet mijn plek. Of misschien dacht hij: 
al die afgodsbeeldjes van mijn vader … ze praten niet met elkaar, ze doen 
niets, wat heb ik eraan?! Want Abraham is de grondlegger van het 
monotheïsme, van: er is maar één God, de God van hemel en aarde, die de 
hemel en de aarde gemaakt heeft en waarvan je geen afbeelding kunt 
maken, omdat jij deel uitmaakt van Hem. Dat begreep Abraham heel diep, 
hij wordt wel genoemd de vader van alle gelovigen. Die haflaká was óók in 
hem! 
 
Nog wat leeftijden: Terah, 205 jaar, Abraham 175 jaar, hij overleeft die 
haflaká makkelijk en hij overlijdt dus 467 jaar ná de vloed. Sem leeft dan 
nog steeds en ook Eber leeft nog steeds, volgens deze chronologie. Dus 
Abraham kan compleet in de leer zijn geweest bij Sem en Eber, hij heeft dus 
contact gehad met de oer-Taal … Toen Abraham 75 jaar was verliet hij de 
stad in het Noorden, waar hij met zijn vader Terah naar toe was getrokken 
en daar krijgt Abraham dat gehoorvisioen van ga naar het land dat Ik jou 
wijzen zal ... Maar dat is dus, volgens de chronologie, ná de Toren van 
Babel. 
Dan is er dus iets met de Taal gebeurd, een tijd van Verwachting breekt aan. 
Tijd om even te pauzeren. 
 

Pauze 
 
De Eeuwige daalt af ...  
Laten we maar eens beginnen met een blik te werpen op de Hebreeuwse 
tekst van ons verhaal. Na het voorafgaande verhaal over de Twee Vijven is 
het meteen al vertrouwd te constateren dat in deze tekst 5 keer de Naam 
van de Eeuwige valt en 5 keer de uitdrukking #r<a'äh'-lK', kol-ha'árets, de 
gehele aarde. Een hemelse 5 en een aardse 5, naar beeld en gelijkenis. Er 
lijkt verder een nadruk te liggen op de Mens in deze wereld, want centraal 
in de tekst, na 60 woorden, staat ~d"a'h', ha'adáám, de mens, gevolgd door 
nogmaals 60 woorden. Het verhaal begint en eindigt met #r<a'äh'-lK', kol-
ha'árets, de gehele aarde. Het is dus eigenlijk een heel aards verhaal. En die 
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121 woorden passen daar ook goed bij, want is 121 niet het kwadraat van 
11, de som van het stuk 6-5 in de Naam van de Eeuwige, 10-5-6-5 ... ? Dat 
aardse stuk dat ik 'heel' moet maken! 11 heeft sowieso iets menselijks, is 
het niet het zésde priemgetal, een cirkelgetal waarin de mens dreigt te 
isoleren? Daardoor wordt dat blokje 'rond', maar een blokje is vierkant en 
vraagt om 4 hoeken, echte hoeken, momenten van: stop, sta stil, keer om, 
kies en ga6. 11 x 11 is een vierkants-getal, 121 woorden, fundament van dit 
verhaal. In het ronde steekt een gevaar, iets overmoedigs: dzE, zeed, trots, 
driest, hoogmoedig, 7 + 4 = 11 ... 11 is gevaarlijk menselijk, en is bij de 
profeet Jeremia, !Adz", zadóón, 7-4-6-50, niet ook een naam voor Babel?7  
 
Goed, de mens staat dus centraal in dit verhaal over de Toren van Babel, 
dat werk van onze handen, waarmee de Zonen van Adam, zo worden ze 
hier genoemd, de hemel willen bestormen om Naam te maken. Het verhaal 

                                                           
6 de gedachte van het maken van een hoek in vier 'stappen' – stop, sta stil ... zoek de Ene ... keer om 
... ga Hem tegemoet – is uitgewerkt in deel 3 van Mens Zijnde in Wording: Weet voor Wie je staat 
7 Jeremia 50:31 
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heeft wel iets 'driests' en 'vermetels', alles lijkt maakbaar, de Naam als 
object, God in onze zak ... maar zo is het toch niet, vertelt dit verhaal. 
Terwijl die mensen bouwen en denken dat ze er misschien al bijna zijn, 
daalt de Eeuwige af uit de 'Hoge Hemel' om te zien waar de 
Mensenkinderen mee bezig zijn – een humor-momentje. Want zo is het 
wél. In de 4-Eén-relatie is de mens de eeuwig naderende, en hij weet dat, 
en toch blijft hij maar 'naderen', hij zegt niet: "Ach, ik krijg de Ene toch nooit 
te pakken, ik hou er mee op met dat naderen" ... Nee, de Eeuwige komt ons 
tegemoet, raakt ons aan met zijn Heelheid en verandert ons. Hij verandert 
mij, mijn 4-heid komt tot rust, mijn 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 ... mijn 
woordenschat valt stil. De Aanwezigheid van de Ene is een bepaalde Rust in 
mij. De Rust van de Sjabbat, maar dan op elk moment, in elke stap, ook op 
maandag, op dinsdag, en tijdens drukke werkzaamheden. Het is de Rust die 
de Eeuwige schiep op de zevende dag, toen Hij rustte van al het werk dat Hij 
had gedaan. 
 
Even iets over die bijzondere schepping, die bijzondere Rust. 
hx'Wnm., menoechá, 40 + 50 + 6 + 8 + 5 = 109, heet die Rust. Je zou kunnen 
zeggen, het is de Rust van de Messias in mij. Ook de Messias valt niet te 
grijpen. Dat is net zoiets als bij die Toren van Babel. Mensen zien niet door 
hun eigen Beelden heen, ze gaan Beelden bouwen om op het ongrijpbare 
greep te krijgen, het wachten duurt te lang ... dát is waan-zin! ... dán krijg je 
waan-beelden. Nee: het wachten is zolang ik leef ...  
Er zit dus humor in dat afdalen van de Eeuwige. Ik moet nu denken aan een 
leuke Joodse mop die ik laatst vond in een boek over de Joodse humor, van 
de Franse rabbijn Marc-Alain Ouaknin ...  
 

Rabbi David en rabbi Mozes komen elkaar tegen. 
Zegt rabbi David: "Wat nu, ik hoor dat jij denkt dat je de Messias bent?" 
Zegt rabbi Mozes: "Ho, ho ... ik dénk niet dat ik de Messias ben, ik bén de 
Messias!" 
Zegt rabbi David: "Ah ... ik begrijp het ... maar hoe wéét je dat? ... Wie 
heeft je dat verteld?!" 
Zegt rabbi Mozes: "Maar natuurlijk, dat heeft God mij verteld!" 
Zegt rabbi David: "Wat krijgen we nou! ... Ik?! ... Ik heb je helemaal niets 
verteld!" 
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Zoiets dus. Het bijzondere van dat begrip hx'Wnm., menoechá, rust, is, dat de 
atbasj-waarde daar heel sprekend iets over vertelt. Die atbasj-waarde is 
namelijk 10 + 9 + 80 + 60 + 90 = 249. In dat getal klinkt het Perspectief van 
de Eeuwige in een getal. Het is in dit geval een tetragram van 4 kwadraten: 
(6 x 6) + (7 x 7) + (8 x 8) + (10 x 10) = 249 ... Wat je zou kunnen lezen als de 
vervulling van de zesde dag, de zevende dag, de achtste dag, én de 
Voleinding van al het Getél! ... Zó kijkt de Eeuwige naar zijn Rust. Maar ook 
de grote waarde is hier weer bijzonder. De grote waarde is de mens in 
dialoog met dit Goddelijk Perspectief, de mens die hoopvol wandelt in het 
wachten op de Ene. In de gematria is de grote waarde de som van de 
uiterlijke waarde en de atbasj-waarde. Hier bij het begrip hx'Wnm.,  menoechá, 
die bijzondere Rust, is de grote waarde 109 + 249 = 358 ... Is daar dan iets 
bijzonders in te lezen? Heel zeker, want 358 is de uiterlijke waarde van het 
Hebreeuwse woord voor de Messias, de Gezalfde van God. Zo schrijf je dat: 
x;yvim', maasjíéach, 40 + 300 + 10 + 8 = 358 ... En denk je weer: hoe bijzonder 
is het woord, en het getal dat daarin mee-ver-telt. 
 
Babel, wereld van de Vier 
Maar we gaan weer terug naar de onrust van Babel, we zijn nog lang niet 
rond. Misschien spring ik een beetje van de hak op de tak, maar zie deze 
lezing maar als een rondwandeling, waar ik links en rechts een beetje om 
me heen wijs naar interessante mystieke plekjes. Plekjes met een verhaal, 
met een bijzondere ver-telling. Die Toren van Babel, en eigenlijk het woord 
Babel zelf ook, heeft van alles met het getal 4, met taal, met verstoorde 
taal, taal op hol, taal die niet meer begrepen wordt. En dat is misschien wel 
door een schepping van de Eeuwige Zelf, een scheiding die de Ene daar en 
toen heeft aangebracht. Scheppen ís in wezen scheiden, maar dan wel het 
scheiden door de Eeuwige. Alleen de Ene doet dat bijzondere scheiden, dat 
scheppen heet, dat uit-Eén-zetten. ar'B', bará, 2 + 200 + 1 = 203, heet dat 
scheppen, dat scheiden van God, om ruimte te bieden, om mogelijk te 
maken.  
ar'B', bará is eigenlijk openen. Wat de Eeuwige schept in dit verhaal van de 
Toren van Babel, is in feite wat wij noemen interpretatie. "Wat bedoel je?" 
... "Leg dat eens uit." In het Hebreeuws is daar een woord voor, het begrip 
ra;B', ba'ár, verklaren, verduidelijken, met dezelfde letters als dat bijzondere 
woord voor scheppen. Als God schept gaat er iets open, begint er iets te 
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stromen. Niet vreemd dus dat je het woord voor bron ook met die tekens 
schrijft: raeB., beeer, 2 + 1 + 200 = 203. 
 
Woorden vragen om uitleg, het zijn woord-Beelden, niet de Levende 
Werkelijkheid zélf. Ook de bouwwerken die je met die woorden vormt: 
theorieën, godsdiensten en ideologieën, ze lopen allemaal dat gevaar, een 
gevaar dat steeds groter wordt ... 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 ... waar ben ik 
nu? ... bij 256! ... het getal van ~yrIb'D>, devaríém, woorden, 4 + 2 + 200 + 10 + 
40 = 256, het getal van die woorden-schat in ons verhaal ... ~yrIb'D>, devaríém, 
woorden, betekent in het Hebreeuws ook: dingen, zaken, objecten dus, het 
gevaar wordt daar al onderkend. 256 is ook 4 x 4 x 4 x 4 en ook 16 x 16. 
Vóór de pauze hebben we het gehad over die Toren van 1496 bouwstenen, 
naar aanleiding van het alefbet en van de uiterlijke waarde van de eerste zin 
van ons verhaal. 256 was daar het fundament, de onderste laag van die 
toren op basis van 16 x 16 . Die 4-heid, die steeds maar verder wil, hoe stop 
je dat? 
Door ontzag, door eerbied, door vrijwillige terughoudendheid, door te 
buigen, de handen te heffen zonder te willen grijpen. Dat is de les van Babel 
... lb,B', bavél, 2 + 2 + 30 = 34, dát te leren! 
 
Ook in het woord lb,B', bavél, Babel, steekt een 
krachtig 4-zijn. Maar dat ga je pas zien als ik een 
mystiek vierkant bouw, met de getallen van 1 tot en 
met 16. Een vierkant van 4 bij 4, een echte Babelse 
constructie. En om in de lijn van het verhaal te 
blijven, verwar ik de volgorde van de getallen, dus 
niet netjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... maar het wordt heel 
anders. Kijk zelf maar. 
 
Hier ga je pas goed zien hoe die Toren een bolwerk is van de zevende dag, 
om daar te blijven. Het hemelse is dan iets van deze wereld, de 'hemel op 
aarde', ideeën liggen daar in de etalage, transcendentie is een raar woord 
en God hoort in het gekkenhuis ... Vanuit het alefbet zeg je dan: na die 444 
met die verborgen 666, komt nog wel dat stuk 385, maar dán is het klaar, 
dat is alles wat er is! 
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Maar dat zien 
we straks, 
eerst dit 
geluid. 
lb,B' lD;g.mi, 
migdál bavél, 
Toren van 
Babel, 40 + 3 + 
4 + 30 = 77 en 
dan nog 2 + 2 + 30 = 34 samen 111, om de Ene kan het niet heen! Aan die 
77 zie je iets als een zegel van de zevende dag. Maar ja, aan die 34 zie je 
niet zo gauw waar die 4-heid huist. Wat heeft 34 nu met 4? Dat zie je aan 
dat mystieke vierkant van 4 bij 4, met zijn 16 vakjes. 16 is een complex van 
getalsmatige tetragrammen die samen 34 zijn, en dat zie je hier. Op talloze 
manieren kun je met 4 verschillende getallen 34 vormen, zoek het maar 
eens uit. Te beginnen bij de horizontale, verticale en diagonale reeksen. En 
dan nog dit: de som van 1 tot en met 16 is 136, dat heet in deze studies het 
driehoeksgetal van 16, en staat voor 
de verbinding van een getal met de 
Oorsprong, als daar geen enkel 
stapje aan ontbreekt, een gave 
verbinding ... Ook daar zie je wat: 
136 is 34 x 4, Babel keer 4! Waar 
het om gaat is Gods Stem te horen, 
qol Addonáj. Met het bouwen van 
een toren is niets mis, maar wel met 
wat je denkt daarmee te bereiken. 
 
Kijk, ik heb hier een plaatje van het historische Babel, Babylon. Tenminste, 
gereconstrueerd volgens onze hedendaagse archeologische inzichten. Daar 
stond dus inderdaad een geweldige toren, een zogenoemde ziggoerat. 
Mesopotamië telt er wel meer, maar deze in Babylon was indrukwekkend. 
Gebouwd op een kwadratisch fundament, met geweldige trappen omhoog. 
Hij wordt vermeld als de Ziggoerat van Etemenanki, dat is Soemerisch voor 
tempel, het fundament van hemel en aarde. 
In zijn tijd was hij 91,5 meter lang, breed én hoog. Een soort kubus, alleen 
hij loopt trapsgewijs af naar boven. Er is een inscriptie gevonden van 
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Nabopolassar, de grote heerser van vlak vóór de Babylonische ballingschap 
van de Joden, en die inscriptie vertelt: 
  

In die tijd beval mijn Heer Mardoek mij de Etemenanki, de ziggoerat van 
Babylon, die tevoren reeds verzwakt en vervallen was, te funderen op de 
borst van de onderwereld en zijn top te doen wedijveren met de hemel. 

 
Vooral dat laatste doet meteen aan ons verhaal denken, met dat hoofd, die 
top, tot in de hemel.  
 
Dus, je ziet dat deze historische werkelijkheid met dat verhaal goed 
resoneert.  
 
De stad was al heel oud, Nimrod zou hem hebben gesticht. In het 
Soemerisch heette die stad Ka-dingir-ra, dat zie je op deze dia ook 
geschreven in het spijkerschrift van die dagen. Na het Soemerisch komt het 
Akkadisch en dan wordt die naam Bab-ilim en dat betekent: poort van de 
godheid, poort naar de hemel. De Joodse ballingen die hier zaten tijdens de 
Babylonische ballingschap hebben 
deze grote toren met zijn vierkante 
grondplan zeker gezien. Die 121 
woorden, met dat kwadraat van 11, 
lijken al iets meer naar dit bouwwerk 
te verwijzen. 
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Een verleidelijke, fascinerende wereld, dat vonden veel Joden in de tijd van 
de Ballingschap ook. Ze wilden er wel blijven. Velen deden dat ook. Anderen 
trokken terug naar Jeruzalem toen dat door de nieuwe Perzische heersers 
werd toegestaan. Ook daarin vind je misschien een kern voor dit verhaal. 
Een waarschuwing: Toef niet! Een waarschuwing voor alle tijden. En zeker 
voor de Taal waarin je woont, want het verhaal van de Toren van Babel is 
ook, en misschien wel vooral, een verhaal over Taal. Daar keren we nu eerst 
naar terug ... 
 
Deur en Venster 
In de Ark van het alefbet, die Ark van Taal en Teken, zit een deur én een 
venster. Een deur is iets om daarop aan te kloppen, om die deur te openen, 
er doorheen te gaan, op weg door een nieuw ontsloten ruimte, een nieuwe 
kamer, een andere wereld. De deur in het alefbet, die Ark van de Taal, zit op 
de plaats van de 4, de 40, en de 400, op die grens, die Oever van Deze 
Wereld. 444 heet die deur, een deur met een belofte, je gaat immers op 
weg om de Eenheid te herstellen. Als je die deur door gaat, weet je dat nog 
goed. Je eerste ontmoeting is met de h, hee, 5, het venster, en bij de 
tientallen met de n, noen, 50, de vis die boven water uit springt en ziet! Hier 
is het begin van het reiken, dat niet moet eindigen in een zich vergrijpen, 
maar in een open hand. Dat moet zo blijven ten einde toe. Het reiken reikt 
naar het Venster in de Ark, waar het Licht moet binnenvallen. Het Venster 
dat open gaat om te ZieN, om daar te ontvangen de genade van dat Licht 
dat alles anders maakt. Het Licht dat transformeert: 9 in 1, dat is 10 ... en 
dan 90 in 1, dat is 100 ... 99 in 100, dáár gaat het om. 
 
En daarom eerst door die deur, met zijn bijzondere belofte. 4 is die 
'alefbetische' deur, het teken tl,D'ä, dálet, 4 + 30 + 400 = 434. Het bijzondere 
van die deur zie je pas echt als je de atbasj-waarde, het Perspectief van de 
Eeuwige er tegenaan legt, want dat is hier 100 + 20 + 1 = 121 ... Zó kijkt de 
Eeuwige getalsmatig tegen deze Taal-Stap bij die deur aan. Die 121 
woorden van ons verhaal zijn als een deur, een poort bij de Eeuwige, om 
daar doorheen te gaan. De grote waarde van tl,D'ä, dálet, de dialoog van de 
deur 'die ik ben', met de Eeuwige, geeft hier 434 + 121 = 555 ... en weet ik 
weer: het gaat om die 5 in mij, die bijzondere 5, die 5 die de 4-Eén-relatie is, 
bij élke stap in die nieuwe ruimte die ik nu betreed, die ruimte van 5-6-7-8-9 
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en van 50-60-70-80-90. Stap 385, om daar overheen te komen, niet te 
stranden, door verleidingen, maar steeds te weten: daarachter is het, 
verder, voorbij het Venster dat ik al in de verte zie, na 9, na 90, na 99 ...  
 
Dat Venster in de Ark heeft bij Noach een aparte naam, het wordt genoemd 
rh;coå, tsóhar. Het is het Venster waardoor Noach een raaf wegzendt en een 
duif, die dan terugkeert met een olijftak. In de Ark van Taal en Teken zit dat 
Venster hier, bij de Oever van de Ene, na negen, na negentig, er tussenin, als 
een onzichtbaar vlies dat moet open gaan. Wat zullen we dan zien? Het 
getal is een grootheid die de grootsheid van het Woord mede ondersteunt. 
Ook hier zorgt het getal voor een bijzondere verrassing: rh;coå, tsóhar, 
venster, is 90 + 5 + 200 = 295. Dat is de kant van de ruit aan de binnenkant 
van de Ark, het gladde oppervlak, de uiterlijke waarde. Maar er is ook nog 
een zekere dikte, een volheid van die ruit, die je niet ziet, maar waardoor 
die ruit, dat venster, bestaat. Dat is de verborgen waarde, doorzichtig én 
ondoorzichtig tegelijk. De verborgen waarde van die rh;coå, tsóhar, venster, is 
(14) + (10) + (310) = (334) ... Daarmee wordt de volle waarde van die tsóhar, 
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zijn volle gewicht in Deze Wereld, 295 + (334) = 629 ... Dáár kijken we 
doorheen! Dáár moeten we doorheen kijken om te ZieN! ... Wat? De 
Komende natuurlijk! Maar hoe ziet hij eruit? Hoe kunnen wij hem 
herkennen? Ik heb een vermoeden: het is de Ene, de Vader, en tegelijk is 
het de ZooN, gedaante van de Messias. Het is een Beeld van Herstel van 
Twee die Eén zijn, onuitsprekelijk hartsgeheim ... Getalsmatig is het in ieder 
geval geen probleem, kijk maar, want 629 is de som van twee bijzondere 
kwadraten: (10 x 10) + (23 x 23) = 629. Dát moeten we blijven verlangen te 
zullen zien, in elke stap. 10, het Herstel van de Eenheid, en 23, gedaante van 
de Ene die dat zal doen, 23, het Komende Teken, ná de 22 die er al staan en 
waarbij het niet moet blijven! 
 
Een steen door de ruit ... 
Want dáár op die Oever van de Ene ligt de 
steen die wij niet kunnen missen op onze 
weg: de onverbrekelijke eenheid van God én 
Mens, van Vader én Zoon, van ba', aav, 
vader, en !Be, been, zoon. De Overlevering 
wijst erop dat die eenheid van Vader én 
Zoon, van alef-beet én beet-noen gestalte 
krijgt in het begrip !b,a,ä, évven, steen, alef-
beet-noen, zó hecht en onverbrekelijk als een 
steen. Zo Eén ben ik in de Vader, zo Eén is de Vader in mij. Getalsmatig is dit 
opnieuw weer buitengewoon exact en buitengewoon indrukwekkend, want 
net als bij dat Venster, die rh;coå, tsóhar, is de volle waarde van !b,a,ä, évven, 
steen, 629, het kwadraat van 10 en van 23! Kijk maar: !b,a,ä, évven, steen, is 
1 + 2 + 50 = 53 en de verborgen waarde is (110) + (410) + (56) = (576), zodat 
de volle waarde, zoals deze bijzondere steen zich in Deze Wereld volledig 
manifesteert, gelijk is aan 53 + (576) = 629 en dus ook hier: (10 x 10) + 
(23 x 23) ... Eenheid van Vader én ZooN! Dát zie ik dus door dat Venster! 
 
Hoe bijzonder is deze Ark van Taal en Teken om dát aan de hand van het 
getal in die Taal te mogen vertellen. Niet te bewijzen! Er is niets te 
bewijzen, maar om te wijzen alleen, om te bewegen, in gang te zetten ... 
Wat? Getalsmatig die 385, die daar al voor dat Venster staat te wachten en 
misschien van geen Venster weet, van geen Links en van geen Rechts, die 
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uit verveling misschien tegen die Deur blijft hangen, die 444, waarachter 
zich die 666 bevindt, klaar om jou erbij te nemen ... want zonder die Oever 
van de Ene is dit toch alles wat er is ... niet waar? 
 
Nee! Die 385 moet verder! In dat Venster zie je de dynamische kracht van 
de Oever van de Ene. Toef niet! Zeker, de verleiding is groot en alles in die 
385 lijkt te vertellen dat je er al bent, want 5 eenheden en 5 tientallen 
spiegelen je al 55 voor ogen ... en is 385 niet zélf de som van 10 
kwadraten?! (1 x 1) + (2 x 2) + (3 x 3) + (4 x 4) + (5 x 5) + (6 x 6) + (7 x 7) + 
(8 x 8) + (9 x 9) + (10 x 10) = 385! 
Maar toch: toef niet! Val niet in slaap. Natuurlijk, de Eeuwige Zelf is hier in 
dat stuk van zijn Schepping, dat stuk 385, de Aanwezige. Zijn 
Tegenwoordigheid woont onder ons, maar dan toch vooral om ons te 
wijzen verder te gaan. 385 als een rivier, als water om overheen te lopen, er 
overheen te springen, naar de overkant, de Oever van de Ene. Die tien 
kwadraten zijn als het ware de Toren van Babel, dat Bastion dat wij níét 
moeten willen bouwen, omdat er nog Eén ontbreekt, die steen op de 
andere Oever! 
 
In de Avoth8, een deel van de Misjna, staat: Als er tien bijeen zijn en zich 
bezig houden met de Tora – en laten we dat nu alsjeblieft verstaan als 
onderwijzing – dan is de Sjechiná in hun midden. 
De aanwezigheid van de Tora, die bijzondere Onderwijzing, maakt een 
ruimte tot een heiligdom. Dus ook deze boerderij, de Hummelhoeve, of een 
gewone huiskamer, maar óók die ruimte tussen die beide Oevers in het 
alefbet, die reikende ruimte, waarin die tien Tekens zoeken naar de 
Eeuwige, het wordt een heilige ruimte waarin de Eeuwige woont, om hen 
nabij te zijn op hun weg, ónze weg, onze voortgaande weg. Zoals het tegen 
Abraham wordt gezegd: Ga jij! ... naar het land dat ik je wijzen zal ... de 
Eeuwige gaat dus mee, om te wijzen, doorlopend te onderwijzen, gang te 
houden ...  
 
Hoe bijzonder is het opnieuw dat het woord dat wordt gegeven aan deze 
Inwoning van God in deze wereld, wordt genoemd de hn"ykiv., sjechiná, van 
het werkwoord, !k;v', sjachán, wonen. Want kijk, óók dat woord sjechiná 

                                                           
8 Misjna-tractaat Pirke Avot, Spreuken der Vaderen, 3:7 
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heeft als uiterlijke waarde 385! 300 + 20 + 10 + 50 + 5 = 385. De Geest van 
de Ene die hier woont, wil ons ook wijzen, en op Wie anders dan op de Ene 
die wacht op de Oever van de Ene, die 'Welsprekende Leegte' ná 99? En 
kwam die Zoon van Abraham, die Zoon van de Eeuwige Zelf, Izaäk, niet óók 
als een wonder toen Abraham volgens het verhaal al 99 was ... en Sara 90? 
Was het niet om te lachen? In die getallen wordt iets verteld over het 
geheim van het Herstel van de Eenheid.  
 
Een priemgetal dat scheuren moet 
Maar daarvoor moet die 385 wel overwonnen worden. Die 5 eenheden en 
die 5 tientallen, in dat grote geheel van 9 eenheden, 9 tientallen en 
4 honderdtallen. Het alefbet staat in zijn geheel hier bij die 99, aan die 
grens, die Oever van de Ene, 499 reikt naar 500! Dat gaat niet vanzelf. 499 is 
gehecht aan zichzelf. 499 is een Priemgetal, grensgetal tussen Tijd en 
Eeuwigheid. Een priemgetal is een cirkelgetal, tevreden in zichzelf ... 
Doorbraak betekent ook pijn, verdriet, rouw ... pas daarna komt het Herstel. 
In het Jodendom is er nog een ander bijzonder begrip voor scheuring, en dat 
is het scheuren dat je doet bij rouw, dan scheurt de rouwende Jood zijn 
kleding. Dat doet hij alleen bij grote rouw, bijvoorbeeld bij de dood van een 
familielid. h['yrIq., qerie'á, heet dat, scheuring.  
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Tegenwoordig hebben ze dat allemaal geformaliseerd en gebeurt het 
netjes. Dan komt de rabbijn en hij geeft een klein knipje in je hemd en dan 
scheur je dat nog iets verder in, als teken van rouw. Dat gaat dus niet meer 
zoals vroeger, toen ze hun kleed echt van boven naar beneden open- 
scheurden. Hier in het alefbet gaat na 499 ook een oude wereld voorbij, er 
sterft iets, er komt een grote opruiming, er wordt schoon schip gemaakt ... 
ik moet iets in mijzelf loslaten als die Ene komt. Kan ik dat? Kan ik mijzelf 
overgeven? Of zeg ik: "Ophoepelen jij, 499 is genoeg"? Hoe bijzonder is hier 
dat woord h['yrIq., qerie'á, scheuring, in zijn getalsmatigheid, want op de een 
of andere intuïtieve wijze trekt dat woord het getal 385 naar zich toe: 
h['yrIq., qerie'á, scheuring, heeft een uiterlijke waarde van 100 + 200 + 10 + 
70 + 5 = 385. Een getal dat bij 499 + Eén daadwerkelijk verbroken wordt en 
opgaat in de Komende, in 500, een herstelde 4-Eén-relatie in mij.  
 
Gebrande tichels 
De Toren van Babel is een Toren van Taal, gebouwd met gebrande 
tichelstenen, beeld van versteende taal. Het woord voor de kleitabletten 
van Mesopotamië, met hun gespijkerde, versteende schrift, is precies 
hetzelfde woord als voor wat die zeventig volken daar maken om die Toren 
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op te richten: hn"bel., levená, tichel, kleitablet. Het wordt verteld in het derde 
vers van ons verhaal: En zij zeiden tot elkander: Welaan laten wij tichelen 
maken en die goed bakken ... dat is de NBG-vertaling. In de vertaling van 
J.Vredenburg, waaruit ik voor de pauze heb voorgelezen, stond: Komaan, 
laat ons tichels maken en ze tot iets gebrands branden! Dat komt meer in de 
richting, want in het Hebreeuws zijn het 'vuur-woorden': tot twee keer toe 
klinkt daar het woord @r;f', saráf, branden. Men zit te worstelen met dat 
dubbele gebruik van dat woord. Maar het is niet altíjd zo dat stenen in vuur 
worden gebakken. Een heleboel van die tichels worden gebakken in de zon, 
en dat worden prima bakstenen. Maar met name de kleitabletten waar 
schrift op staat, worden gebrand. Want die moeten de tijd trotseren, 
moeten onveranderlijk zijn, moeten boodschappen bevatten die 
ongewijzigd blijven. De kleitabletten die nu nog steeds gevonden worden 
daar in Mesopotamië, dat zijn gebákken kleitabletten, door het vuur 
gehaald, klei als steen. Dus deze suggestie die in de tekst staat, – tot iets 
gebrands branden – geeft al aan dat die toren wordt gebouwd uit 
bijzondere kleitabletten en je zou bijna zeggen: met schrifttabletten, 
taaltabletten. Is het een taaltoren? Ja, dát is het, zo kan je het zien. 

 
Het gaat wat mij betreft over de gruwel van taal-die-niet-meer-leeft. Als 
wetten van Meden en Perzen, oordelen die niet meer kunnen worden 
herroepen. Hoe bijzonder is het dat deze tabletten nog steeds 
ongeschonden uit de bodem tevoorschijn komen, leesbaar en wel. Terwijl 
de veel jongere papyri, volgeschreven met geschiedenis uit recentere 
perioden, voor het grootste gedeelte zijn verpulverd en vergaan. 
Archeologisch zijn die kleitabletten natuurlijk prachtig. Maar Taal is om ín, 
en daardóór te leven. Hoe verschrikkelijk zijn onveranderlijke woorden, 
woorden die blijven staan, die blijven drukken, blijven definiëren wie jij zou 
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zijn, wat jij gedaan hebt ... Iets daarvan kun je in deze tijd goed begrijpen als 
er iets vervelends over jou op internet staat, in die digitale wereld van 
www ... Je krijgt het niet meer weg. Het blijft je als een beest achtervolgen. 
Dat is geen Taal van de Barmhartige, de Ene die ons opzoekt. Bijzonder in 
dit verhaal van de Toren van Babel is het, dat de Ene afdaalt en komt kijken 
in de gedaante van de Barmhartige, als Addonáj, 10-5-6-5, mijn Heer, en 
niet als de Eeuwige in zijn gedaante van de Schepper, de Maatgevende, de 
Rechtsprekende, als ~yhil{a/, Ellohíém, 1-30-5-10-40, want wie kan dan nog 
bestaan? 
 
Gij zult interpreteren! 
De Barmhartige heeft een ander plan om zijn kinderen te laten leven, om 
hen te leren luisteren, een kleine des-oriëntatie is nodig, iets zoals die 
dichter zei: "Lees maar, er staat niet wat er staat ... "9 Gods Taal is Tweeërlei 
en tóch Eén: woord én getal, taal én teken, er is een dialoog ín die Taal zélf, 
opdat zij blijft ademen in ons. Wat daar gebeurde, in Shin'ar, dat Twee-
stromenland? Als je het mij vraagt dit: God schiep Interpretatie! Taal heeft 
een ziel, Gods Adem is daarin. Dat is wat dit verhaal vertelt in 121 woorden 
en 435 tekens. Taal is Levende Taal, en móét dat wel zijn, want de Ene ís de 
Levende en de werkelijkheid die Hij dagelijks schept, ís Levende 
Werkelijkheid. Ook het woord kan niet hetzelfde blijven! Ruimte voor 
verwarring, ruimte om te herroepen, ruimte om anders te zien. Dát is wat 

                                                           
9 Martinus Nijhoff, in Awater (1894-1953) 
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daar gebeurde in dat verhaal met 435 tekens. Ziel in de Taal geeft 
verwarring, ruimte genoeg om niet ten dode opgeschreven te zijn. De Ziel, 
vp,N<åh;, hannéfesj, 5 + 50 + 80 + 300 = 435, en als de Eeuwige daarbij komt, in 
de gedaante van de Barmhartige, yn"doa], Addonáj, 1 + 50 + 10 = 65, mijn Heer, 
dan bouwt zich pas werkelijk de Ene in mij, want 435 + 65 = 500, getal van 
de Overkant, de Oever van de Ene. 
 
Spannend en bijzonder om te zien hoe die verwarring, die des-oriëntatie, 
het verhaal binnensluipt.  
 
En zij zeiden tot elkaar ... ~ynIbel. hn"B.l.nI hb'h'…, havá nilbená leveníém, welaan, 
laten wij tichelen maken. Er staat eigenlijk een soort herhaling van tichelen, 
maar het gaat om die kern van dat woord: !b;l', laván, tichelen maken. Maar 
het betekent ook wit, rein worden. Dus je zou bijna kunnen zeggen: ze zijn 
daar bezig om zichzelf te reinigen, helemaal volmaakt te worden. Kan dat 
dan? 
 
En dan staat daarna: Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij 
denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. En dan komt er een zélfde 
soort formulering: Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal 
verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. In het Hebreeuws: 
~t'p'f. ~v' hl'b.n"w> hd"r>nE hb'h' havá nirdá wenaavlá sjaam sefatáám, welaan, 
laten wij neerdalen en daar hun taal – die 385, die hp'f', safá, 300 + 80 + 5 = 
385 – verwarren. En dan zie je iets, een soort voorsmaak van wat gaat 
volgen, in dat woord hl'b.n"w>, wenaavlá, laten wij verstrooien, van het 
werkwoord ll;B',,, balál, verwarren, verstrooien, uiteen gooien. Want daarin 
zie je, in het midden, dezelfde tekens als in dat begrip hn"B.l.nI, nilbená, laten 
wij tichels maken, alleen in een andere volgorde. Een kleine verstrooiing 
reeds. !b;l', laván, tichelen maken 30-2-50, lb;n", navál, wij zullen verstrooien, 
50-2-30 ... een omkering van tekens. 
 
Dat verstrooien en verwarren in Babel is eigenlijk een ómkeren, want kijk 
maar eens naar die twee woorden lb,B', bavél, Babel, en ll;B', balál, 
verstrooien, ze zijn in zekere zin elkaars spiegelbeeld. Dat kun je op de dia 
goed zien. Er is sprake van omkering en dat is ook eigenlijk de boodschap in 
de hele Bijbel: keer om, hb'WvT., tesjoevá, omkering. Omkering is een heel 
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bijzondere gebeurtenis in 
de mens, dat is de mens 
die in zichzelf tot de 
conclusie komt: stop – en 
dat is een heel belangrijk 
moment – niet doorgaan 
in dat patroon waar je 

inzit, en pas ná die 'stop' kun je echt een ommekeer maken. Want de mens 
die niet echt stopt, maakt hooguit een bochtje. En dat is geen echte 
verandering, daar verandert niet zoveel. In deze wereld is immers elke 
rechte uiteindelijk een kromme, dat weten we uit de natuurwetenschap 
wel. Nee, ommekeer is héél iets anders, dat is: stop – dat is het eerste – zie, 
kies, keer om, en ga. Dát is ommekeer: afstand nemen. En dat is iets dat ook 
innerlijk, in de mens kan plaatsvinden. En dat is ook weer de boodschap in 
dit verhaal: stop, keer om! Dit bouwen is een vergrijp, on-zin, een zin die 
niet deugt. We gaan wel een Blokje Rond, maar het blokje ís niet rond! 
Het mystieke wereldbeeld is vierkant, en dat is niet voor niets. 
 
Spijkerschrift 
Nog even iets over dat spijkerschrift, interessant genoeg ... Dat spijkerschrift 
wordt met een stokje, een stylus, gemaakt, in zachte klei, en de afdruk van 
dat stokje heeft 
deze spijker-
achtige vorm. Die 
'spijker' is het 
getal 1. Als je dat 
stokje iets anders 
in de klei drukt, 
dan krijg je weer 
een ander 
afdrukje, een 
soort hoekje, en 
dat hoekje staat 
dan voor het getal 
10. Dus een 
'spijker' en een 
'hoekje', deze 
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twee afdrukjes samen, zouden het getal 11 kunnen zijn. Maar ook hier is 
zeer veel verwarring mogelijk. 

 
Hier, op deze dia, zie je een heel schema van de schrijfwijze van 1 tot en 
met 59. In het Tweestromenland was het tientallig stelsel bekend. Bij 11 
krijg je dus een 10 en één 1. Daarna krijg je een 10 en twee 1-tjes, dan een 
10 en drie 1-tjes, en zo door tot 59, dat zijn dan vijf 'hoekjes', vijf keer 10 en 
negen 'spijkers', negen keer 1. Het lijkt een beetje op het decimaal stelsel, 
maar men noemt het een sexagesimaal getalsysteem, want verder dan 59 
gaat het niet. Er komt dus niet bij de tientallen, de 'hoekjes', nog een zesde 
afdrukje. Na 59, bij zestig dus, is men weer terug bij 1. Dus, wat hier 1 is, 
één 'spijker', kan óók 60 zijn. En daar begint meteen de verwarring, want als 
je een kleitablet vindt met twee 'spijkers' naast elkaar, dan kan er dus 2 
staan, maar ook 60 +1 ... en de verwarring kan nog groter worden, want één 
'spijker' kan óók staan voor 60 x 60 ... en dan kunnen die twee 'spijkers' ook 
staan voor 60 x 60 + 1 ... of voor 60 x 60 + 60 ... Gebruikten de mensen in 
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die tijd dan zulke grote getallen? Ja, zeker! Honderdduizenden werden er 
geteld in het Tweestromenland. Volop verwarring dus, bij het vertalen van 
zulke kleitabletten. Met die 'spijkers' schreef men niet alleen getallen, maar 
óók woorden: 'spijkers' en 'hoekjes' in bepaalde configuraties ... woord én 
getal! 
 
Ons verhaal over de Toren van Babel telt 121 woorden. 
Als je dat aantal correct zou willen noteren, in 
spijkerschrift, met zo min mogelijk kans op verwarring, 
dan moet het zo: twee spijkers die echt in elkaar zitten, 
die dus tellen voor twee keer 60, en nog één losse spijker. 
Maar toch, de verwarring en onzekerheid blijft, je kunt er 
nog steeds alle kanten mee op ...  
 
De Ene wil mij Echt 
Nog één keer naar de Hebreeuwse tekst, naar de woorden, én het getal, 
voor een slotakkoord ...  
 
En de tichel diende tot steen en de pek in plaats van klei. Wat je hier ziet is 
dat de mensen, die in het verhaal aan het werk zijn, tichels maken, 
gebrande kleitabletten, surrogaat-stenen ... ze gebruiken geen echte 
stenen. Dus wat !b,a,ä, évven, steen had kunnen zijn, wordt hier die tichel. En 
ze gebruiken niet klei als mortel, maar pek. Dat is het asfalt, het zwarte 
goedje dat je daar in die woestijn vindt, waarvan wordt verteld dat de 
koningen van Sodom en Gomorra erin wegzakten, in de asfaltputten.  
Je merkt dat de Bijbelschrijver als het ware wil benadrukken dat hier iets 
wordt opgericht dat vals is, of in ieder geval niet deugt. Het zijn surrogaten 
voor iets anders waarmee gewerkt wordt. In dat begrip hn"bel., levená, tichel, 
zie je letterlijk het stukje beet-noen staan, !Be, been, zoon, maar wel zonder 
het alef-beet van ba', aav, vader, zoals dat wel het geval is in het begrip !b,a,ä, 
évven, steen. Zo'n tichel past naadloos in zo'n totalitaire toren, kritiekloos, 
de ene rij tichels na de andere. Met echte stenen lukt dat niet zo één-twee-
drie ... die sputteren tegen, die moet je moeizaam bijhakken, en dat duurt 
lang, dat geef je eerder op ... Snap je? Levende Stenen zullen wij zijn, een 
Eenheid van Vader én Zoon, van Jij én ik ... van ik en Gij ... en niet van die 
manipuleerbare, conforme, geprefabriceerde bak-stenen. Dat is niet de 
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bedoeling van de Ene die ons schiep naar zijn Beeld. De Ene is mijn Echt-
genoot, dat geldt voor man en vrouw. 
 
Ik ben een ezel 
Heel boeiend is ook die klei, die mortel, want als je daarnaar kijkt en dan 
naar asfalt, dan zie je dat het hetzelfde woord is: rm'xe, chemáár, is asfalt en 
rm,xo, chómer, dus dezelfde tekens maar iets anders uitgesproken, is klei. 
Zelfde woord, dus iets naar beeld en gelijkenis, maar volstrékt niet gelijk. 
Die pottenbakkersklei heeft trouwens nog een paar andere betekenissen, 
want een rm,xo, chómer, is ook een korenmaat, een ezelslast. En een 
rmox], chammór, weer dezelfde tekens, is de ezel zelf, dus de ezelslast en de 
ezel horen bij elkaar, hebben hetzelfde getal. En we zien ineens dat 
~x;r', rachám, liefhebben en ~x,r<ä, réchem, moederschoot en ~xur;, rachóém, 
barmhartigheid, allemaal dezelfde tekens hebben. Je ziet als het ware iets 
van de Barmhartige over dit woordje opgaan.  
 
De getalsmatigheid is ook buitengewoon boeiend. En dan let ik vooral op de 
volle waarde, zoals deze tekens in deze wereld gegrondvest staan. 
Getalsmatig dus als de som van de uiterlijke waarde en de verborgen 
waarde. Dat ziet er zo uit: 8(400) + 40(40) + 200(310) = 248 + (750) = 998 ... 
Zie je iets aan dat getal? ... Het is 2 keer een bijzonder priemgetal ... 2 x 499, 
dat is heen en 
weer door het 
alefbet ... heen 
en ... stop, keer 
om ... en weer 
terug. Het hele 
blokje rond, 
inclusief de 
hoeken ... 
uiterlijke waarde 
én atbasj-
waarde samen, 
het pakbare én 
het On-pakbare, 
499 + 499. Dát is 
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het werk van die ezel in mij, die wachter en waker. Ik heb daar jaren 
geleden al een gedicht over geschreven. Het gedicht heet: ik ben een ezel. 
Het staat op mijn CD: Danser, Dienaar, Dichter, Dwaas ...  
 
Hoe wonderlijk is het getal in ieder woord. Ziet u die grote waarde van die 
ezel? De som van de uiterlijke waarde en de atbasj-waarde: 248 + 73 ... 321. 
Bij de hg"l'p.h;, haflaká, splijting, was dat 123 ... een soort getalsmatige 
ommekeer, dankzij die atbasj-waarde die hierbij komt. 73, getal van de 
Hemelse Wijsheid, hm'k.x', chóchma, 8 + 20 + 40 + 5 = 73 ... zomaar in die 
ezel ... tweeëntwintigste priemgetal, tweeëntwintig tekens van het alefbet, 
maar die ezel zélf is de drieëntwintigste, daarop rijdt de Gezalfde van de 
Ene naar Jeruzalem. Weg van Babel, weg van die Toren die tot niets dient 
dan alleen om zélf Naam te maken ...  
 
Het getal in het Woord is een uiterst boeiende zaak. Een Taal op zichzelf, én 
innig Trouw aan ieder Woord. Een Taal die mee-ver-telt, die ook dwars ligt, 
bokt, torst, tegen-spreekt, dan weer mee-deunt, en soms zo meegaand is, 
dat het je verbaast, dat je je afvraagt: wie is jouw Baas? Wie stuurt jou zo 
met zachte, onzichtbare hand in deze Taal van de Overkant ... en soms, 
opeens vermoed ik dat, dan staar ik naar die ezel in de spiegel, geef hem 
een klopje en zeg: Heer U bent wonderbaar, ontferm U over ons ...  
 
Tot slot ... een ezel blijft hopen 
Ik wil afsluiten met een bijzonder lied, met een titel die een ezel 
gemakkelijk kan uitspreken, want het heeft alleen maar ie-aa, ie-aa … Annie 
mà'ammien, ik geloof10. Maar ik weet, het gaat er natuurlijk om te geloven 
als het erop aan komt. En dat is nu natuurlijk gemakkelijk praten. Maar op 
deze laatste dia van vanmiddag kijken we naar een veewagon die op weg is 
naar Treblinka. En in die veewagon, in die trein, zitten mensen die niet 
weten waar ze naartoe gaan, maar ze voelen het wel aan. Uiteindelijk is 
Treblinka niet meer dan een nagemaakt station met een klok die niet loopt, 
maar die de suggestie wekt dat het een doorgangsstationnetje is. Waar 
wordt gezegd: "U moet even doorlopen, dan wordt u even gewassen, want 
dan bent u weer fris, en dan gaan we weer verder" ... Maar ze lopen 

                                                           
10 Om Robert la Boresa dit lied te horen zingen, ga naar de volgende internetsite: 
https://sites.google.com/site/hebreeuwseliederen/ani-ma-amin 
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natuurlijk regelrecht de gaskamers in. In zo'n trein zat een chazan, de 
chazan Rab Azriel David Fastag en hij mediteerde op de dertien 
geloofsartikelen van het Jodendom, waarvan de twaalfde is: ik geloof in 
volmaakt vertrouwen op de komst van de Messias en zelfs als Hij op zich 
laat wachten, blijf ik hem verwachten. Wat een ezel! ... En het verhaal 
vertelt dat hij op die tekst begon te zingen, midden tussen het gehuil van 
kinderen en de stank en de dramatiek en het gedender van die trein. Het 
was een niggoen, zoals dat heet, een melodie die zomaar bij hem opkwam. 
En hij ging het zingen. En een niggoen is zo, dat als jij zingt, dan zingt de 
ander dat na, als het ware een gemeenschapslied dat zijn bron vindt in die 
ene, die door dat lied wordt aangesproken, aangeraakt. Deze Fastag, die 
bijzondere ezel, begon dat lied te zingen en op een gegeven moment zong 
de hele wagon mee en dat ging van wagon naar wagon. En Fastag zei: "Dit 
lied moet ook de wereld in". En toen wierpen twee jongemannen zich op in 
die trein, en die waagden hun leven daarvoor, en ze sprongen uit die trein 
met die melodie, deels in hun hart, deels opgeschreven op hun hemd. Eén 
van die twee is overleden, hij kwam al snel om na zijn sprong, de ander is na 
een heel lange zwerftocht uiteindelijk in Israël terecht gekomen, en ná de 
oorlog kwam het 
lied over zee en 
oceaan ook in New 
York aan, bij de 
synagoge. En toen 
de 
onafhankelijkheid 
van Israël kwam, 
toen zong de 
rabbijn in die 
bijeenkomst dit 
lied van Rab Azriel 
David Fastag ... 
Annie mà'ammien 
... het geloof van 
ezels ...  
 

Einde  
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Mens Zijnde in Wording 
deel 1 – Blokje Rond de toren van Babel 
 
Er komt geen einde aan de Oneindige, en dat geldt ook voor zijn Beeld, de 
Mens, maar dat is in deze laatste wel een verwarrende zaak. Hij blijft maar 
zoeken naar definities, naar namen voor zichzelf, om zichzelf te pakken, om 
de Eeuwige te vatten. Telkens gaat hij daarnaar op weg en meent hij het 
einde in zicht, de uiteindelijke klaarte, de Naam voor eens en altijd ... hij 
meent: ik heb het gemaakt! Maar Mens is de Eeuwige in Tegen-spraak ... de 
Ene in Ontmoeting ... hoe houdt zijn gaan stand?! Mens, Zijnde in Wording. 
Twee in één, een paradox ... Er komt geen einde aan de Oneindige. 
 
In deze lezing gaan de Zonen van Adam opnieuw op weg. Ze waren gestrand 
in ontucht, maar de Eeuwige gaf hen een harde les en waste de gehele 
aarde schoon. Er was een Oervloed ... een nieuw Begin ... volken vormden 
zich en trokken op ... zeventig in getal. De Eeuwige komt kijken hoe zijn 
Zoon het maakt, en wat ziet Hij? ... Mens bouwt een toren, een bastion, een 
trap omhoog! Hij die de aarde tot zegen moet zijn ... De Ene verzint een list, 
want dit kan niet de bedoeling zijn, Mens is nog lang niet af! Er mankeert 
nog iets aan zijn taal ...  
 

~ 
 
De Echten-reeks is een serie bewerkingen van lezingen door Robert la 
Boresa in de Hummelhoeve te Echten, in het kader van de Joods-mystieke 
overlevering. In deze lezingen gaat het de spreker vooral om de getals-
mystieke benadering van Hebreeuws-Bijbelse tekst in dienst van de 
interpretatie van die tekst. 
Deze interpretatie is altijd gericht op het bevrijden van zin, menswording, 
een anders leren zien, bewustwording van wie wij zijn in het perspectief van 
de Eeuwige, of, zoals het in deze lezingen dikwijls naar voren komt: 
de mens in het Teken van de ZooN.  
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