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Achtergronden van
Martin Bubers Bijbelvertaling
De opdracht der redactie om te schrijven over de religieuze achtergronden van Bubers bijbelvertaling is aantrekkelijk wegens de actualiteit
van het onderwerp. We worden nu immers geconfronteerd met een aantal
vertalingsprincipes en met een vertalingstechniek, die afwijken van de
gangbare. Degenen, die in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap
hebben gewerkt aan de vertaling van het Oude Testament moesten zich
herhaaldelijk afvragen in hoeverre zij het voorbeeld van Buber en Rosenzweig konden of mochten volgen. Reeds heeft Ds F. H. Breukelman in
twee voortreffelijke artikelen in het weekblad "de Waagschaal" van 28
Nov. en 5 Dec. l.1. gewezen op gebreken van de Nieuwe Vertaling, die het
gevolg zouden zijn van verwaarlozing der regels van Buber en Rosenzweig.
Ik zal daarop nog terugkomen maar wil reeds nu verklaren, dat de artikelen
van Ds Breukelman m.i. de beste zijn, die tot nu toe over de Nieuwe Vertaling verschenen zijn. Bewondering voor ernst en kennis van zaken betekent natuurlijk niet altijd instemming!
We noemden Buber en Rosenzweig in één adem. Inderdaad mogen we
de negen jaren jongere en vroeg gestorven medewerker van Buber bij een
beoordeling der vertaling riiet vergeten. Hun pionierswerk werd begonnen
in een periode toen Rosenzweig reeds de macht over zijn spraak verloren
nad en nog slechts met de buitenwereld in contact kon treden door middel
van een door hem zelf geconstrueerde machine, waarop hij toetsen aansloeg.
Het is onvoorstelbaar met welke geestkracht deze lijder aan amyotropne
lateraalscIerose tot vlak voor zijn sterven in staat is geweest werkzaam te
zijn. De uitgave van zijn brieven is een indrukwekkend monument geworden voor dit actief gedragen lijden. 1 ) De lectuur daarvan mag ook niet
verwaarloosd worden' door ieder, die de achtergronden van zijn vertalingstechniek wil navorsen. Buber zelf heeft nimmer nagelaten het grote aandeel van Franz Rosenzweig met, dankbaàrheid te erkennen. Zelden zal het
echter ook zijn voorgekomen, dat twee mensen zo op elkander afgestemd
raakten bij de voortgang van hun arbeid. Daardoor zal het niet mog~lijk
zijn voor latere geslachten om de bronnen B en R van elkander te onderscheiden.
Het is de bedoeling geweest van Buber en Rosenzweig om de overgeleverde Hebreeuwse tekst te vertalen zonder het toepassen van emen-daties. Dit is een vertalingsprincipe, dat zij gemeen hebben zowel met de
Statenvertalers als met degenen, die in opdracht van het Bijbelgenootschap werkten. De motieven van een dergelijk principe kunnen zeer verschillend zijn. Bij Buber en Rosenzweig komen zij niet '",oort uit een religi,euse verering van de letterlijke tekst, zoals we die kenn'ên in de wereld van
,de Tslam. 2 ) De consequentie van een dergelijke verering kan trouwens
1) F. Rosenzweig: Briefe, herausgeg. von Edith Rosenzweig, Berlin, 1935. De
laatste, onvoltooide brief, gericht aan Buber werd begonnen 9 Dec. 1929, enkele
uren voor het sterven van Rosenzweig.
2) vgl. H. W. Obbfnk: Over de plaats van het Heilige Boek in de religie, Vox
'Theologica, 1952, p. 3-12.
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alleen maar zijn, dat men het vertalen op godsdienstige gronden verbiedt.
Deze consequentie is ook door de volgelingen van Mohammed getrokken.
De Koran wordt voor het godsdienstig gebruik slechts in het Arabisch en
zonder afwijking van de maatgevende tekst voorgedragen. De Christenen,
voor wie het Woord wel Vlees maar niet Boek is geworden, hebben nooit
bezwaar gemaakt tegen vertalingen in de landstalen, ondanks het dynamisch karakter dat het Woord hierdoor krijgt. Ook Buber en Rosenzweig
hebben geen bezwaren tegen het vertalen als zodanig en daarmee is feitelijk
hun vrijheid tegenover de letter van het Boek reeds openbaar. 3)
Rosenzweig formuleert deze zaak helder in een brief, gepubliceerd in
"Der Morgen" van October 1928, waar hij zegt: "Unsre Differenz von
der Orthodoxie liegt darin, dass wir aus unserm Glauben an die Heiligkeit,
also die Sonderstellung, der Tora und an ihren Offenbarungscharakter
keine Schlüsse über ihren Iiterarischen Entstehungsprozess und über den
philologischen Wert des auf uns gekommenen Textes ziehen können.
Wenn Wellhausen mit all seinen Theorien recht hätte und wenn die
Samaritaner wirklich den besseren Text hätten, würde das unsern Glauben
nicht im mindesten berühren" 4).
In beginsel is men dus vrij om op philologische gronden de tekst te
verbeteren. Wanneer men het toch niet doet, dan is het omdat de wetenschappelijke bereidheid gecompenseerd wordt door "eine ebenso prinzipieUe philologische Aengstlichkeit und ein immerwaches Misztrauen ge gen
das notwendig Hypothetische aller Wissenschaft".5) In een "Hinweis für
Bibelkurse"6) zegt Buber, dat men goed moet bedenken hoe degenen, die
voor de tegenwoordige Hebreeuwse tekstvorm verantwoordelijk zijn vooral
niet minder Hebreeuws hebben gekend dan wij. De poging dus, om het
Oude Testament in het Hebreeuws te lezen zoals het er staat moet niet
verklaard worden uit een religieuse praeoccupatie. Men kon trouwens als
leerling van professor Eerdmans te Leiden gedurende diens onderricht
dezelfde thesen horen verdedigen 7).
Degene, die een tekst emendeert maakt het zich meestal gemakkelijk.
De hulp, die men inroept bij versiones antiquae is tegen de regel - trouwens
ook geen regel zonder uitzonderingen - "lectio ardua praestat" . Wie kennis
neemt van de richting, die de hedendaagse filologie in het algemeen heeft
ingeslagen, zal spoedig merken, dat het wantrouwen tegen de emendaties
algemeen is. De ontdekkingen aan oude handschriften hebben zoveel
3) R. Mousjee ben Sjimon Frankfurt zeide in de voorrede op Menorath Ha-Ma'or
(A'dam, 1722): "Es iz ein mitswo, dos man sol in ale lesjones s'foriem mach'n der
worten; der kein losj'n hakodesj ken lemen, sol in sein losj'n lemen. Oen den hot er
azo ein s'char als wen er het gelemt in losj'n hakodesj". Degene, die dus niet
staat is de heilige taal te leren heeft geen geringerE. verdienste, wanneer
het
zijn moedertaal doet. "Lemen" is hier natuurlijk te verstaan in een I'.U'l1"Ll!""l~
zin. H. Beem geeft bovenstaand citaat ietwat onnauwkeurig getransscnlleeloa
overigens lezenswaardig opstel: Tenach-vertalingen in Nederland, te
bundel Be-Soekkath Dawied, aangeboden aan D. Hausdorff (Amsterdam, JmU",u.ul~'
stal, 1951) •
4) opgenomen in de zo waardevolle bundel: M. Buber und F. Rosenzweig:
Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin, 1936, p.46 vvo
5) O.c. p. 47.
6) O.c. p. 310 vvo
7) zie b.v. diens inleiding tot de Essays on Masoretic Psalms, dl I van de
Testamentische Studiën, uitg. door P. A. H. de Boer, Leiden, 1940.
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emendaties weersproken, dat men gereserveerd is geworden tegenover
tekstverbeteringen en zich toelegt op diplomatische uitgaven. Het moet
uitdrukkelijk vastgesteld worden tegenover degenen, die wat voorbarig
jubelen, d'it het religieus-conservatieve standpunt gelijk heeft gekregen. 8)
De weg der wetenschap en dit standpunt kunnen elkander wel raken,
maar daarmee heeft het conservatisme als methode nog geen' gelijk
gekregen. Daarom distanciëert Rosenzweig zich ook zo nadrukkelijk
van wat hij "de orthodoxie" noemt, een term, die hier verstaan moet
worden als Joods traditionalisme. Een uiteengaan in de principes behoeft
echter in de meeste geval1en niet te betekenen, dat men dus ook geen
gemeenschappelijke practische arbeid kan verrichten. Van uit het gezichtspunt van het Joodse traditionalisme is het onmogelijk beginsel bezwaren
in te brengen tegen wat Buber en Rosenzweig met hun "Verdeutschung
der Schrift" beoogden.
De vertalers doen nog een andere belangrijke stap, waardoor zij genade
kunnen vinden in de ogen der traditionalisten. Zij gaan uit van wat zij
noemen "die Einheit der Bibel", daarbij onder bijbel te verstaan de wet, de
profeten en de geschriften. 9) Hun eenheid des bijbels is dus iets anders dan
de eenheid van de Christologische interpretatie, die de boeken des Ouden en
des Nieuwen Verbonds van achter naar voren leest en het paradijsverhaal
Paulinisch exegetiseert. Buber en Rosenzweig opponeren tegen de atomiseringspogingen van de 1ge eeuwse critiek. Zij willen gaarne aannemen,
dat de Tora niet van Mozes afkomstig is, zij zullen toegeven, dat uit vele
tradities de laatste redactie van de bijbel is tesamengevloeid, maar zij
menen ook - en m.i. niet ten onrechte -, dat de laatste redactie van de
Heilige Schrift niet een willekeurig samenraapsel van tradities is. Rosenzweig formuleert hier weer helder, wanneer hij exemplarisch sprekend
zegt: "hätte die Kritik auch recht und wären Genesis I und II wirklich
von verschiedenen Verfassern, so wäre auch dann, was uns von der
Schöpfung zu wissen nottut, nicht aus einem der beiden Kapitel allein
zu lernen, sondern erst aus ihrem Zusammenstehn und Zusammenklingen" .10) De vertalers noemden deze laatste redacteur R, maar verklaarden deze letter tegelijk als "rabbenu", d.w.z. "onze leermeester".
Hier komen we voor een geloofsbeslissing te staan, n1. deze beslissing: ik
wil de theologie van deze laatste redacteur, herkenbaar in de eenheid van
de bijbel, erkennen als mijn leer en mij daaraan onderwerpen. Deze geloofsbesliSSIng heeft belangrijke gevolgen voor de vertaling. Indien er geen
theologie bestaat van een J ahwist of van een Elohist, indien er geen
leer van het boek Esther te onderscheiden is van de leer van het boek
Prediker, hoeven we ons ook om het taaleigen van elk dezer bestaande
of fictieve auteurs weinig te bekommeren. Dan zullen wij bij het bepalen van de waarde en cle betekenis van hun woorden ons niet hebben
te vragen of zij in de lle dan wel in de 4e eeuw geleefd hebben, maar
moeten houden aan wat wij menen als de bedoeling van die laatste reonze leermeester, te hebben verstaan.

F, Rosenzweig: Die

ns, dl I van de Oud1940,

8) zie b.v. A. de Bondt, Tekst en Exegese van het Oude Testament, Kampen,
terecht weersproken door Dr C. Boer in stelling V, toegevoegd aan haar
Hofpredikers van Prins Wi11em van Oranje ('s-Gravenhage, 1952).
9) vgl F. Rosenzweig: Die Einheit der Bibel, opgenomen in Die Schrift und ihre
erdeutschung, p. 46 vvo
10) O.c. p. 47.
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Wij kunnen trouwens nog verder gaan. Hij, die de eenheid van de
bijbel stelt, kan ook de eenheid van de uitleg stellen. In de traditie van de
Christelijke Kerk hebben bepaalde teksten een klank en een betekenis
gekregen door de uitleg, die er aan gegeven werd. Een klassiek voorbeeld
is Joël 2 : 23 waar "de leraar ter gerechtigheid" volge~s mij geheel misplaatst staat bij "de regenstromen". Zakelijk juist is het hier om "more
litsdakah" met "genoegzame regen" te vertalen; in de eenheid der traditie
paste het thans gevolgde "leraar ter gerechtigheid", dat ruimte biedt aan
.oude christologische interpretaties. Voor het Jodendom is er een éénheid
van traditie neergelegd in talmoed en midra.sj. Men kan nu zo vertalen, dat
hun exegese ruimte behoudt, althans niet weersproken wordt en zo voorkomen dat de vertaling een "Fremdkörper" wordt en in haar isolement onvruchtbaar. Men kan gerust zeggen, dat de vertaling van Buber-Rosen
zweig ondanks haar revolutionnaire gedaante opgenomen is in de
van de Joodse traditie. In dezelfde zin is de Nieuwe Vertaling aan
Protestantse zijde en de Petrus Canisius.vedaling aan de ROUHL~-.n..iUj.IUllt!l'.e.
zijde traditioneel te noemen. De Leidse vertaling is niet traditioneel
heeft zich daarmee ook het isolement bezorgd dat sommigen hun standpunt weer volkomen terecht,. een "splendid isolation"
noemen.
Ten nauwste met de geloofsbeslissing aangaande de eenheid van
bijbel hangt het samen, dat Buber en Rosenzweig zoveel als het
enigszins toelaatbaar was elk Hebreeuws woord door één Duits ae
hebben vervangen en daarin consequent zijn geweest. Zij hebben
de etymologie der betrokken woorden een doorslaande rol laten spelen.
kwamen zij tot verrassende vertalingen als torah = Weisung, chag
;Rundreigen, korban = Darnahung, olah = Hochgabe, misbeach
,Schlachtstatt, reach nichoach = Ruch des Geruhens, kofer =
enz. enz.
Deze methode is door de vertalingscommissie van het Bijbel
schap niet gevolgd. Men heeft in de eerste plaats niet aanvaard,
etymologie doorslaggevend is voor de bepaling der betekenis.
over heeft men zich gehouden' aan de beproefde regel "verba valent
Dit heeft tengevolge, dat men in ieder tekstverband zich afvr
het eens gevonden aequivalent ook nu geldigheid heeft. Men heeft
·een vruchtbaar gebruik kunnen maken van de semasiologische
,zoekingen, die geleid hebben tot studies over begrippen ais roeach,
toräh, nefesj, chesed, chën e.d. Als ik me niet vergis, richt zich één
.pijlen van Ds Breukehnan in de vermelde artikelen tegen deze
Het gaat hierbij niet zozeer om de inconsequentie van het vertalen.
criticus opmerkt, dat men hier en daar te veel dissimileert bij de
.en daardoor de oorspronkelijke bedoeling van de tekst te kort
moeten zijn aanmerkingen bij de revisie zeer ernstig genomen
Inderdaad is er een gebrek aan "Einheitlichkeit", wat te verklaren
",-tj'I"\(\1tn

11) dit geldt b.v. van het niet "einheitlich" vertalen van "gadol" in Gen.
waar zeker een revisie overwogen moet worden. Ook een pleidooi voor
haven van "vlees en 'gebeente" op die plaatsen, waar wij de uitdrukking
bloed" zouden gebruiken, lijkt mij van grote waarde; als ik mij trouwens
inner moeten wij in de afwijking van het bijbels spraakgebruik meer de
Neerlandici dan die der Oud-Testamentici herkennen.
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de lange duur van de arbeid en van de wisseling der medewerkers. Daar:::
door zijn er naden en plooien in het werk, die met minder medewerkers en
met korter arbeidsduur vermeden hadden kunnen worden.
Een andere kwestie is echter of het aangaat, ook bij veronderstelling
van de eenheid der bijbelse verkondiging voortdurend de Hebreeuwse woor-'
den met dezelfde aequivalenten in het Nederlands weer te geven. Mij lijkt
dit een onmogelijkheid. Men zal, om misverstanden bij de bijbellezers te
vermijden, toch' altijd voorzichtig interpreterend te werk moeten gaan, Als
voorbeeld kies ik Richt. 5 : 11, waar de N.V. leest:
Op, het geluid van hen, die de maat aangeven bij de drinkplaatsen,
daar bezinge men de rechtvaardige daden des Heren,
de rechtvaardige daden van zijn leiders in Israël.
Buber-Rosenzweig vertalen hier:
Horch,
Taktschlagende zwischen den Tränken!
dort wechselsagen sie seine Bewährungen,
Bewährungen an seiner Bauernschaft in Jisrael.
Ik ga in deze tekst voorbij aan moeilijkheden als de vertaling van "perazon", een woord, dat slechts hier en in v. 7 voorkomt. De vertaling van
het bijbelgenootschap is gewaagd en naar mijn persoonlijke mening is diè
van Buber-Rosenzweig "Bauernschaft" filologisch nog iets verant:'
woorder. Daarover kan men van mening verschillen, zoals dat trouwens in de
boezem van de vertalingscommissie het geval was. Men kan bovendieri
betreuren, dat het statuut van het Bijbelgenootschap niet toelaat eet,l bijbel
uit te geven met kanttekeningen, waarin de alternatieflezingen, zonder
welke men elke lezer van een vertaling om de tuin leidt, vermeld kunnen
worden. Waar het echter op aankomt is, dat men aan een dergelijke tekst
demonstreren kan hoe" tsedakah" niet consequent met gerechtigheid overgezet kan worden'. Wie dit doet, houdt ook een lezer van de vertaling
voor het lapje. Het woord vraagt hier om een nadere uitleg en m.i. is deze
uitleg met "rechtvaardige daden" gelukkig weergegeven.
Nu zal men zeggen, dat Buber-Rosenzweig de moeilijkheid gelukkig
hebben opgelost door "tsedakah" niet te vertalen met "Gerechtigkeit",
doch met "Bewährung". Ik vraag mij echter af, of ook degene, die het DuitS
als zijn moedertaal leest, erg gelukkig is met de trouvailles van de vertaling
Buber-Rosenzweig. Weliswaar kunnen deze zich voortdurend beroepen op
het woordenboek van Grimm en daarbij tegen elke criticus volhouden, dat
zij geen nieuwe woorden gemunt hebben doch uit de voorhanden Duitse
taalschat geput hebben, maar niet ieder woord van een volledig vocabulariu'm is gemeengoed. Wie een volksbijbel wil uitgeven moet rekening houderi
met wat de doorsnee-lezer verstaan kan. Zo ben ik overtuigd, dat het
woord "slee" i.p.v. "stomp" in Jer. 31 : 29 en 30 voor de meeste west..,
Nederlandse lezers van de N.V. zonder raadpleging van van Dale's woorden-'
boek onverstaanbaar is, al is het gebezigde woord zakelijk het enig juiste .
Van de vertaling Buber-Rosenzweig kan men gerust zeggen, dat zij onvel)
staanbaar is voor degenen, die geen Hebreeuws kennen. Het is mijn per..:
soonIijke ervaring, dat ik bepaalde teksten in deze vertaling eerst goe'd
begrijpen kon door het raadplegen van de originele Hebreeuwse tekst.
De vertaling is bestemd voor een élite en doet daar dienst als een commen-
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taar, al is het dan een hoogst waardevolle en zeer animerende commentaar,
waarv~an de lof niet luid genoeg gezongen kan worden.
Men vi::rtelde van Buber in 1938 te Jeruzalem een malicieus grapje, dat
toch een kern van waarheid bevat. Als hoogleraar in de sociologie aan de
Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem was hij verplicht na verloop van tijd
zijn colleges in het Hebreeuws te geven. Toen hij nog enkele maanden volhardde bij het Duits, vroeg iemand: Kann er sieh hebräisch nicht verständI1ch mach en ? Daarop zou .een ander geàntwoord hebben: sich hebriHsch verständlich machen, das,kann er schon, aber sich onverständlich
mach en .... De taal van Buber is er één, die openbaart en omhult tegelijk.
Men kan daarvoor eeri grote positieve waardering opbrengen, want juist
waar het om diepten en geheimenissen gaat mag alle spreken niet meer dan
een fluisteren zijn. Het klateren van helder water wijst zelden op diepgang en
het ware spreken over God kan weinig meer zijn dan een, ,er omheen praten".
Het is te begrijpen, dat de openbaringen van de Ondoorgrondélijke ook
gehuld moeten gaan in een gewaad van ondoorgrondelijkheid. De geschiedenis zal nog moeten leren in hoeverre de N.V. tegenover die van BuberRosenzweig tekort schiet.
Ds Brèukelman in de genoemde artikelen zegt nog: "wanneer er op
de bijbellezing in mijn dorp Simonshaven geboeid naar de woorden van
de Schrift wordt geluisterd, dan hebben wij aan de N.V. niets". Ik kan
daarop slechts antwoorden: alle respect voor een gemeente in deze tijd, die
Job 28 : 1-4 in de Statenvertaling verteert maar aan de eerbiedige, doch
~begrijpeHjke overzetting van de N.V. niets heeft. Toch kan ik Ds Breukelman volgen, omdat ik ook Buber volgen kan - om het paradoxaal te
,.. in zijn "Unverständlichkeit". Maar ik herhaal, dat de maatstaven
Buber-Rosenzweig bij hun vertalingstechniek voor de vertaling, 11':HTI~Srf'1
op een algemeen Nederlands publiek, niet hanteerbaar zijn.
Ik wil thans voorbijgaan aan de door Buber vele malen herhaalde
thans ook door Ds Breukelman naar voren gebrachte stelling, dat
Heilige Schrift bestemd is voor mondelinge voordracht en niet voor
stille lezen. Dit is in confesso! -Daarom is ook de N.V. enige malen in
gezelschap van theologen en Neerlandici hardop gelezen. Indien dan
nog tekort is gedaan aan rhythme en klank is dit een gevolg van
feilbaarheid doch niet van verkeerde veronderstellingen.
Mij bepalend tot de godsdienstige achtergr~onden van de
kom ik thans tot het meest centrale punt: de weergave van Jhwh door
Wie de motieven van deze opmerkelijke weergave wil kennen moet met
dacht lezen, wat Rosenzweig daarover zegt in zijn essay "Der Ewige",
de ondertitel "Mendelssohn und der Gottesname".J2) De ondertitel
reeds een uiteenzetting met Mendelssohn aan. Door Mendelssohnis
onder. de Joden gebruikelijk geworden om over Jhwh te sprekell als
"de Eeuwige". Mendelssohn schijnt tot zijn vertaling gekomen te zijn
invloed enerzijds van Calvijn, die het aanvankelijke "Ie Seigneur"
door ,,1'Eternel" en anderzijds door de geest van zijn ratl·.onall:;u:;{;
klassicistisch tijdperk. RoncJ.om de vertaling "de Eeuwige" worden
ciaties gewekt met gedachten aan het eeuwige wezen, het eeuwig
en dergelijke filosofische begrippen. Maar God, wiens wil en
verkondigd worden is geen God der filosofen, Hij is de God van A
TTlf'n,:PI11

12) opgenomen in Die Schrift und ihre Verdeutschung, p. 184
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Izaäk en Jacob. Daarom is de vèrtaling "de Eeuwige" on-bijbels en
verdient om die reden te verdwijnen. Op hetzelfde niveau kan men ook
betogen, dat de vertaling van "olaam" met "eeuwigheid" onjuist is. Daarvoor kozen Buber-Rosenzweig immers ook het prachtige - maar in het
Nederlands weer niet te vertalen - woord "Weltzeit" .
Zo is het dus begrijpelijk, dat vanuit een bijbels denken de godsnaam
"de Eeuwige" verworpen wordt. Hoe komt men echter tot het verrassende "E R"? Als ik het goed zie, hebben twee wegen hiertoe geleid, n.l.
die der exegese van Ex. 3 : 13-14 en die van de conceptie der !eh-Du verhouding; welke het gehele godsdienstfilosofische denken van Buber beheerst. De eerste weg, waarover herhaalde malen door Buber geschreven
1S 13 ), lijkt mij hachelijker dan de tweede, die schijnbaar veel onbewuster
betreden is.
Wat is het geval? Mozes veronderstelt in Ex. 3 : 13, dat hij tot de
Israëlieten komt en tot hen zegt: de God uwer vaderen zendt mij tot U.
Dan kunnen die Israëlieten hem vragen "ma sjemo"? Wat moet
hij op deze vraag antwoorden? God zegt nu, dat Zijn naam is èhjèh asjër
èhjèh. Volgens Buber-Rosenzweig moet de vraag "ma sjemo" vertaald
worden met "wat is de betekenis van Zijn naam".1 4 ) Door deze vertaling
voorkomen zij een uiteenzetting over de vraag, waarom de in Genesis
herhaaldelijk vermelde naam Jhwh nu plotseling onbekend schijnt. De
naam zou dus wel bekend zijn, maar de betekenis moest nog uitgelegd
worden. Naar de mening der meeste commentatoren is de vertaling van
Buber-Rosenzweig onjuist. We bouwen dus, indien wij hen volgen, op een
wankele these. We komen nu tot het volgende punt: wat is de betekenis van
èhjèh asjër èhjèh. Gaarne zal ik Rosenzweig gelijk geven met zijn rhetorische vraag "We1chen Sinn hätte wo hl für die verzagenden Unglücklichen eine Vorlesung über Gottes notwendige Existenz?" 15) Inderdaad,
een theologische of filosofische verhandeling in nu ce mogen we niet
verwachten. Maar het is ook de vraag of wij met Raschi's kleinzoon
Raschbam mogen zeggen, dat de eenvoudige zin der openbaring zou zijn:
"Hij noemt zich: Ik ben de aanwezige~ en wij noemen Hem: Hij is de
aanwezige". De uitdrukking kan evengoed betekenen: het doet er niet toe
hoe mijn naam is. De uitdrukking kan ten tweede betekenen - een mogelijkheid w.aarop Alt gewezen heeft op grond van Egyptische teksten - denk er
om, dat.Ik er ben om Mijn wil door te zetten. lG ) De opvatting, die Buber en
Rosenzweig verdedigen moet beschouwd worden als één uit vele mogelijkheden.We moeten dit constateren ondanks het feit, dat Buber in
vrijwel alle publicaties over het geloof van Israël op deze uitlegging van
de voor hem zo centrale tekst terugkomt. Concluderend moeten we dus
zeggen,dat de schriftuurlijke fundering van het "ER" als aequivalent
van Jhwh zwak is.
13) voor het eerst in IIKönigtum Gottes" (1929), het laatst in: Moses,Zürich,
1948, p. 56 vvo
14) met een beroep o.a. op Deut. 6 : 20 "ma ha' edot.we-ha-chu.kiem .... ", wat
zou betekenen: Wat is er aan de hand met de wetten, dIe ons ovengens wel bekend
zijn. Deze argumentatie is zwak.
15) die Schrift und ihre Verdeutschung, p. 194.
16) Het'is mij niet mogelijk in dit artikel uitvoerig op de betekenis van het. raadselachtige "èhjèh asjer èhjèh" in te gaan. Men .zie voor een grondige behandelmg en
verwijzing naar recente literatuur het artikel van Th. C. Vriezen: ,,'Ehje 'aser 'ehje,
.in Festschrift für A. Bertholet, T\ibingen, 1950, p. 498-512.
.
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Veel beter is de vertaling te verklaren uit de "Ieh-Du" verhouding,
die door Buber als zo kenmerkend voor de religie van Israël is gezien. Deze
"Ich-Du" verhouding maakt het leven van een godsdienstig mens dialogisch. God openbaart zich als Persoon en wil het schepsel als persoon
kennen en erkennen. 17 ) Deze gedachte draagt niet slechts de godsdienstfilosofische geschriften van Buber sinds het verschijnen van zijn "Ich und Du",
maar is bovendien het motief van de magistrale beschrijving van "Het geloof van Israël", die we ~unnen vinden in het verzamelwerk "De godsdiensten der wereld". Ook de vertaling draagt het stempel van deze conceptie, zoals het duidelijkst aan den dag treedt, wanneer Jhwh door "ER"
wordt weergegeven. We mogen hieruit niet afleiden, dat Buber dus een filosofie heeft opgedrongen aan zijn vertaling en aan zijn beschrijving van
Israëls godsdienst. De filosofie is "inner-biblisch", d.w.z. ontsprongen .aan
de bijbelse verkondiging en vervolgens geconfronteerd met het denken der
tijdgenoten. Terwijl ik dus grote bezwaren koester tegen de Buber-Rosenzweigse exegese van Ex. 3 : 13-14, meen ik toch, dat de twee hoofdletters
ER op onnavolgbare wijze iets wezenlijks zeggen over de zin van het tetragrammaton Jhwh. Het was onjuist van de Leidse vertalers om in navolging
van de gewoonte der critische Oud-Testamentici in Duitsland deze godsnaam met de hypothetische klank Jahwe weer te geven. Op die wijze stond
de Godsnaam in debijbel "ohne alle Beziehung als ein nackter, sinnloser
Name" ,18) Devrijzinnig-protestantse kanselsprekers hebben dit trouwens ook
wel gevoeld en gewoonlijk "de Heer" gelezen i.p.v. Jahwe, zodat in de laatste druk van de Leidse vertaling de mondelinge gewoonte ook schriftelijk
gefixeerd is. Voor hun gevoel kan echter de stomme "e" van Here niet tot
uitdrukkingbrengen,' wat wel ligt opgesloten in de krachtige, weergave van
de "Gottschrei" door de korte, persoonlijke klank van het ER. Het zal
voorshands onmogelijk zijn in het Nederlands een aequivalent te vinden
voor Jhwh (en in het N.T. voor "kurios"), dat de bijbel verkoopbaar maakt
onder de gereformeerden en aanvaardbaar onder de vrijzinnige bijbellezers.
We zien hier een groot voorbeeld van de afhankelijkheid der traditie van
elke vertaling, die geen strikt persoonlijk stempel draagt. Aan de vernieuwingzijn door de geloofsgemeenschap bepaalde beperkingen opgelegd.
Herhaaldelijk is er op gewezen door Buber en door Rosenzweig beide,
dat hun vertaling niet beschouwd nioet worden als een vrijblijvend wetenschappelijk experiment. Zij hebben de wetenschap serieus genomen,
maar zij hebben die als gelovige mensen serieus genomen. Het! ligt niet
in de sfeer van hun denken om onderscheid te maken tussen geloof en
wetenschap - zij zijn zich echter bewust van een gelovig en daarom
verantwoordelijk wetenschappelijk onderzoek van de Heilige Schrift. Zij
weten zich als mensen, die op onnaspeurlijke en niettemin
wijze onderworpen zijn aan de bijbel. Deze bijbel regeert hen, niet
zijn letter, maar door zijn boodschap. Tenslotte dirigeert ook de
de vertaling. Daarom kan Rosenzweig zeggen: "Hätte die Bibel
diese geheimnisvolle Kraft, unsre Irtümer in ihre Wahrheit zu
17) vgl M. Buber: Het geloof van Israël (De godsdiensten der wereld, 2e druk),
242-243 "Om tot mensen te kunnen spreken, moet God persoon" worden, maar
Hij ook de inens tot persoon maken. Deze menselijke persoon neemt het
alleen aan, hij antwoordt ook ... " Hetzelfde in: Der Glaube der Propheten,
1950, p. 237.
18) F. Rosenzweig: Der Ewige, p. 205.
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so wäre, sie zu übersetzen, ein noch grösseres Wagnis als es das schon
ist". l~)
Met dit woord vangt Rosenzweig de vertwijfeling op van iedere goede
vertaler, die in zijn werk geen onderscheid kan maken tussen "geslaagd"
en "minder geslaagd", maar wel tussen "verkeerd" en "minder verkeerd".
Het tractaat Soferiem (1,7) zegt, dat de dag, waarop de Torah in het Grieks
werd vertaald even zwaar voor Israël was als de dag waarop het gouden
kalf gemaakt werd en elders heet het, dat er toen drie dagen duisternis
heerste op de wereld. 20 ) Hier wordt in de vorm der anecdote het huiveringwekkende van het waagstuk der bijbelvertaling getoond. De consequentie
. zou kunnen zijn, dat men het verbiedt of nalaat. Dat deze consequentie niet
getrokken behoeft te worden indien men zich leerling en dienstknecht van
<ie Schrift weet, spreekt Rosenzweig in het genoemde citaat haast onnavolgbaar uit. Dan zelfs wordt het waagstuk tot een onontkoombaar gebod.

Amsterdam, 29 Dec. 1952

M. A. BEEK.

19) idem, p. 210.
.
aangehaald door H. Beem, O.c. p. 22. Zijn citaat is echter een contaminatie
van een tekst uit het genoemde tractaat Saferiem en uit Halachoth Gedoloth Meg.
Ta'anieth van R. Jehoedai, p. 39 (ed. Venetië, 1548). Ook de verwijzing naar Graetz
is onnauwkeurig. Er moet staan p. 579 i.p.v. 79.
20)

Martin Buber en het chassidisme
I

Een van de eerste publicaties van Martin Buber, die in ons land de
.aandacht trokken, handelde over de ioodsche mystiek 1). Wie een beeld
had van de wezenlijke trekken van het O.T. en een enigszins zakelijk,
dus streng-begrensd begrip van mystiek, moest over deze combinatie:
joodse mystiek, wel zeer verwonderd zijn. Het vertrouwen in de strekking
van het daal' door Buberbetoogde werd bovendien niet versterkt door de
indruk, dat men ook hier te doen had met één van die in der haast gebouwde "Gehäuse", waarin een nieuwe jeugd na de eerste wereldoorlog,
een basis, een houvast, zocht voor een anti-naturalistisch en een supra-rationalistisch geestelijk leven 2). Buber was inderdaad in die tijd nog zeer tastende, en zijn taal droeg nog de sporen van een fin-de-sièc1e-stemming
en van de "schöngeistige" oeh oefte, vele impressies in elkaar op te smelten
tot een zwevende synthese, waaraan door de forcering van het synthetisch
streven, het merkteken van een zeer bepaalde cerebraliteit zich had gehecht 3). Hoe is deze indruk weggewist, hoe zijn deze vermoedens beschaamd! Buber heeft zich ontwikkeld tot een meester der O.T. wetenschap,
tot een zeer bewust leider van het Zionisme, tot de ontwerper van een
godsdienstphilosophie (o.a. "lch und Du") , die tot ver over de grenzen
1) Te vinden in Reden über das ]udentum (Gesamtausgabe) Frankfurt 1923
2) Vgl. G. Landauer, Skepsis und Mystik Berlin 1903; M. Buber; Die jüdische
Bewegung, Gesamm. Aufsätze und Ansprachen, Zweite Folge 1916-1920 Berlin
1920.
3) Nog in het zeer boeiende en op latere inzichten merkwaardig anticiperende
boek: Daniel, Gespräche von der Verwirklichung, Leipzig 1913.
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