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Albert Groothedde

contact met Jeruzalem

Dit voorjaar studeerde ik enkele maanden aan het Schech-

ter Instituut in Jeruzalem. Dit is een conservatief-Joodse 

instelling waar mannen (en vrouwen) worden opgeleid tot 

rabbijn. Aan het instituut volgde ik onder meer enkele cur-

sussen over Joodse Bijbeluitleg.

Tijdens het studietraject bleek al snel dat zelfs op dit vrij 

open instituut vooral wordt geput uit de eigen traditie. Zo 

werden in een college over Jesaja 11 christelijke interpre-

taties volledig genegeerd. Treffend was juist daarom de 

opmerking van een medestudent: ‘Het lijkt wel dat het in 

deze verzen gaat over Iemand die én God én mens is.’

Binnen het Jodendom bestaat er over het algemeen weinig 

belangstelling voor de christelijke uitleg van het Oude 

Testament - en we weten allemaal waarom. Andersom geldt 

overigens hetzelfde. Het bestuderen van de Bijbel lijkt 

vooral plaats te vinden binnen de bandbreedte van de eigen 

traditie.

Er zijn allerlei, soms uiterst valide, argumenten aan te 

dragen die verklaren waarom er van wederzijdse kruis-

bestuiving niet of nauwelijks sprake is. Het bestaan van 

een taalkloof - veel Joods-exegetische werken zijn in het 

Hebreeuws geschreven - zal een van deze redenen zijn. 

Uitgerekend deze hobbel heeft rabbijn Adin Even-Israel 

Steinsaltz geslecht.

Bekering
Het lag bepaald niet in de lijn der verwachting dat de 

jonge Adin Steinsaltz (hij breidde zijn naam later uit met 

‘Even-Israel’) ooit vergeleken zou worden met een Joodse 

grootheid als Rashi of zelfs zou worden getypeerd als een 

‘once-in-a-millennium scholar’. Zijn ouders waren weliswaar 

Joods, maar niet bepaald religieus. Adin werd geboren in 

1937. Aanvankelijk ging hij in het spoor van zijn ouders. Als 

tiener bekeerde hij zich echter tot het orthodoxe Jodendom.

Na enkele mislukte projecten - zo probeerde hij een chassi-

dische leefgemeenschap op te richten in de Negev - wijdde 

Adin zich in 1965 op 27-jarige aan een gigantische klus: het 

vertalen en becommentariëren van de complete Babyloni-

sche Talmoed in het modern-Hebreeuws. 

Talmoed
De Babylonische Talmoed geldt naast de Tenach (het Oude 

Testament) als de belangrijkste bron van het Jodendom. Dit 

omvangrijke, 1500 jaar oude geschrift bundelt een aanzien-

lijk deel van de Joodse mondelinge traditie.

Maar liefst 45 jaar werkte Adin stug door aan de vertaling 

en zijn commentaar. Doorgaans studeerde en schreef hij 

17 uur per dag. Hij voltooide het levenswerk in 2010. Toen 

hem eens gevraagd werd naar zijn inzet en uithoudingsver-

mogen, zei hij: ‘Het lijkt me voor een mens en de mensheid 

beter niet te veel na te denken over problemen, maar vooral 

te geloven in mogelijkheden.’

Het resultaat mag er zijn. De zogeheten “Steinsaltz-Talmoed” 

telt in totaal 41 kloeke delen. Naast een vertaling en com-

mentaar voorzag Steinsaltz ook alle 2,5 miljoen Hebreeuwse 

en Aramese woorden van de Talmoed van de juiste klinkerte-

kens.

Kritiek
Met de modern-Hebreeuwse vertaling van de complete 

Talmoed bewijst Steinsaltz de Joodse gemeenschap een 

grote dienst. Dit voor het jodendom fundamentele geschrift 

is opeens voor het grote publiek toegankelijk.

Kritiek kwam er echter ook. Sommige rabbijnen - vooral uit 

chassidische hoek - betreuren het dat de verheven taal van 

de Talmoed geweld is aangedaan. Ook zou Steinsaltz’ werk 

de studiezin van jesjiva-studenten negatief beïnvloeden. 

Rabbijn als bruggenbouwer: Adin Steinsaltz
De Nederlandse kranten zwegen erover; in Israël was het groot nieuws: op 7 augustus stierf rabbijn  
Adin Even-Israel Steinsaltz op 83-jarige leeftijd. Time Magazine typeerde hem ooit als een  
‘once-in-a-millennium scholar’. Ik heb de ontwikkelingen vergeleken met de val van de 

Muur in 1989. Misschien is dat wat over de top, maar de 

recente ontwikkelingen rond de plek van Israël in het 

Midden-Oosten hebben toch wel iets van een paradigma-

wisseling.

Praktisch iedere dag krijg ik in mijn time line fascinerende 

berichten over de uitwerking van het aangaan van relaties 

van Israël, met staten als Bahrein, Dubai en Abu Dhabi.

Van onderling vliegverkeer, met de doelstelling om weder-

zijds duizenden toeristen naar elkaars land te vervoeren, tot 

Israëlische groenten en fruit in de Arabische winkels met de 

nadrukkelijke sticker dat de producten uit Israël komen.

Als ik de internationale pers goed begrijp, was dit nog maar 

het begin. Soedan en Marokko zijn gevolgd. Oman en Mauri-

tanië worden genoemd, en Netanyahu heeft Saoedi-Arabië 

bezocht.

Zoals ik in 1989 met grote ogen de ontwikkelingen in 

Oost-Europa volgde, zo doe ik dat nu met de ontwikkelingen 

in het Midden-Oosten.

En ach, ik weet het wel. Eigenbelang speelt de hoofdrol. Er 

heerst angst voor Iran, en dan ga je als land je schurken tegen 

je oude, in militair opzicht, machtige vijand. En de landen 

waarmee Israël nu relaties is aangegaan, of dat gaat doen, 

zijn bepaald geen voorbeelden van democratisch geregeerde 

staten, om maar te zwijgen over de mensenrechten.

Gaan Bijbelse profetieën in vervulling? Dat is me allemaal 

te groots. Het gaat hier meer om Realpolitiek, met soms een 

ruige rand.

Het valt me zelfs op dat ik de laatste weken weer “profe-

tieën” lees waarbij het oude Gog en Magog, in combinatie 

met Ethiopië ten tonele worden gevoerd, in een voor Israël 

bedreigende positie.

Kortom. Van Johannes de Heer leerden we dat we de krant 

naast de Bijbel mogen lezen, met name wanneer het Israël 

betreft. Dat doe ik ook. Maar een theologische duiding vind 

ik veel te lastig. Voorlopig ben ik al lang blij als ik in de 

krant over voor Israël positief nieuws lees. «

Andries Knevel

Abraham-akkoorden

Zij deden de vertaling in de ban. De kritiek wordt echter 

overstemd door de vele positieve reacties op de megaklus. 

Steinsaltz zelf bleef ook vast geloven in de waarde van het 

project. Volgens hem hoeven de studenten door de vertaling 

niet meer onnodig lang te worstelen met allerlei taalkundi-

ge moeilijkheden, maar kunnen ze zich richten op de inhoud 

van Talmoed.

Met zijn vertaling heeft Steinsaltz niet alleen het Joden-

dom een dienst bewezen. Zijn commentaar op de Talmoed 

is namelijk ook vertaald in het Engels, Frans en Russisch. 

Hierdoor is de Talmoed én een helder commentaar hierop 

ook toegankelijk geworden voor bijvoorbeeld christenen die 

het Hebreeuws onvoldoende beheersen.

Messiaanse interpretatie
De studiezin van Steinsaltz beperkte zich trouwens niet 

tot de Talmoed. Hij schreef tal van andere boeken; totaal 

ongeveer zestig.

Interessant is ook zijn Bijbelcommentaar. Steinsaltz heeft 

de complete Tenach (het Oude Testament) becommentari-

eerd. Dit commentaar is ook in het Engels uitgegeven (incl. 

Hebreeuwse Bijbeltekst en vertaling) en bestaat uit drie ste-

vige delen. Opvallend is dat Steinsaltz zich in het commen-

taar een enkele keer expliciet verhoudt tot het christendom. 

Zelfs de mogelijkheid van een messiaanse lezing van Jesaja 

53 laat hij open.

Ten slotte, het kan Nederlandse christenen inspireren om bij 

het lezen en bestuderen van de Bijbel eens verder te kijken 

dan de eigen traditie - zonder daarbij het waardevolle van 

onze gereformeerde traditie los te laten! De commentaren 

van rabbijn Steinsaltz op de Talmoed en de Tenach kunnen 

daarbij van dienst zijn. «
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