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Wij beschouwen de Talmoedtekst en het jodendom dat zich erin manifesteert als 

leermeesters en niet als een mythologeem weefsel van overleefde opvattingen. Ons 

streven is allereerst gericht op het lezen van de talmoedtekst met eerbiediging van de 

gegevens en de conventies ervan en zonder met de betekenis die voortvloeit uit hun 

tijdgebonden aard de vraag te verweven die zij de historicus en de filoloog stellen. 

Verbeuzelden de toeschouwers van het shakespeareaanse theater soms hun tijd met het 

blijk te geven van een kritische geest door zich te oefenen in het denken dat zich daar 

waar het opschrift aangaf 'paleis' of 'woud' slechts kale planken bevonden? Pas daarna 

trachten we de betekenis gesuggereerd door de tekstgegevens in moderne taal te 

vertalen... 

 

Onze werkwijze veronderstelt dat de onderscheiden historische tijdperken met elkaar in 

verbinding staan rond denkbare betekenissen, hoe gevarieerd het betekenisdragende 

materiaal ook mag zijn dat die betekenissen oproept. Ondanks de 

betekenisveranderingen die de elementen van deze betekenisdragende inventaris door 

de eeuwen heen kunnen hebben ondergaan, ondanks de toevalligheid van de 

omstandigheden waaronder deze betekenissen tot stand zijn gekomen en hun 

suggestieve kracht hebben ontvangen, geloven wij niet dat een zuiver historisch 

onderzoek voldoet om deze symboliek op te helderen.  

 

Het is, inderdaad, gewettigd binnen het verleden twee gebieden te onderscheiden: één 

dat zonder meer behoort tot de geschiedenis, dat slechts begrijpelijk wordt na een 

vakkundige en kritische bemiddeling van de historicus en dat onvermijdelijk een 

mythische dimensie bevat én een gebied dat behoort bij een meer recent tijdperk en dat 

gekenmerkt wordt door het feit dat het op een on-middelijke manier verbonden is met de 

actualiteit en het begrijpen van de actualiteit.  Men kan die on-middelijke band levende 

traditie noemen en via die levende traditie een verleden definiëren dat welhaast modern 



zal blijken te zijn. De bijbelse verhalen en ideeën behoren tot het eerste gebied. Alleen 

het geloof maakt het mogelijk er op een onmiddellijke manier toegang toe te hebben. De 

moderne mensen die die toegangsweg kwijt zijn geraakt benaderen deze verhalen en 

ideeën als waren het mythen en zij kunnen de feiten en personages in de bijbel niet 

uitpellen uit de mythologie zonder hun toevlucht te nemen tot de historische methode. 

Welnu, het verzamelwerk dat de Talmoed uitmaakt behoort, juist door de continuïteit van 

de talmoedstudie, ondanks zijn ouderdom, hoe paradoxaal dat ook mag lijken, nog altijd 

tot de moderne geschiedenis van het jodendom. Met de Talmoed is een rechtstreekse 

dialoog te onderhouden. Ongetwijfeld is dát de originaliteit van het jodendom: het 

bestaan van een ononderbroken traditie juist door de overdracht van en het commentaar 

op de talmoedteksten, commentaren die elkaar, elkaar overlappend, opvolgen. De 

Talmoed is niet een simpel verlengstuk van de bijbel. Hij wil een tweede laag van 

betekenissen zijn; kritisch en ten volle bewust herneemt hij op een rationele wijze de 

betekenissen van de schrift. De talmoedgeleerden, de rabbijnen, noemen zichzelf 

chachamiem; zij meten zich een gezag aan dat anders is dan dat van de profeten: noch 

geringer, noch groter. Betekent het woord chacham wijze, geleerde of redelijk mens?  

 

De bijbel verschaft de symbolen, maar de Talmoed 'vervult ' de bijbel niet in de zin 

waarin het Nieuwe Testament het Oude pretendeert te vervullen en tevens voort te 

zetten. Vandaar dat de taal in de Talmoed dialectisch is, discussiërend, een taal ook die 

de "bijbelse mythe" verhaalt door de zaak, enigszins aan te dikken met een vleugje 

ironie en uitdagendheid. De Talmoed neemt zijn toevlucht niet tot de brokstukken van 

wat elders dienst heeft gedaan maar maakt gebruik van zijn concrete volheid. Geen 

enkel aspect van het object-als-symbool wordt suggestieve kracht ontzegd, zodat de 

symbolische bekleding die in al zijn vormen doorwerkt onzichtbaar is voor het blote oog, 

dat zelfs geneigd is deze wijze van gebruik maken van de 'verzen' te verwarren met 

letterafgoderij. In werkelijkheid is de letterlijke betekenis, die geheel en al betekenend is, 

nog niet het betekenende. Naar dat laatste moet nog worden gezocht. De symboliek 

bevat hier geen conventionele elementen die zich aan de huid van het symbool zouden 

gaan hechten en bestaat ook niet uit een keuze die de symboliserende functie van één 

van zijn kanten- welke ook - voorrang zou geven. De concrete huid van het symbool 

verkommert niet onder de symbolische bekleding die een conventie of een omstandigheid 

dit symbool verleent. Het is betekenend in heel zijn volheid en alles wat zijn verdere 

geschiedenis eraan toevoegt. Het commentaar heeft deze verrijking van het symbool 

door het concrete altijd geduld.  

 

Vanuit deze volheid met al haar nagenoeg onuitputtelijke mogelijkheden, die door de 

niettemin vast omschreven contour van deze object-tekens toegankelijk wordt, werden 

de commentaren van generatie op generatie hernomen. De Talmoed laat zich, volgens de 

grote meesters van deze wetenschap, slechts verstaan vanuit het leven. En dat geldt niet 

alleen voor het onderricht zelf dat de Talmoed brengt en dat levenservaring (dat wil 

zeggen veel verbeeldingskracht) veronderstelt; dat betreft ook het begrip en de 

waarneming van de tekens op zichzelf. Als concrete realiteiten zijn zij dit of dat, al naar 

gelang de context van het leven. Zo zullen deze tekens - bijbelse verzen, objecten, 

personen, situaties, riten - functioneren als volmaakte tekens: welke de 

vormveranderingen ook zijn, die de wording in hun gevoelig weefsel invoert, zij 

behouden het voorrecht dezelfde betekenissen of nieuwe aspecten van dezelfde 

betekenissen te openbaren. Volmaakte tekens, onvervangbaar en, in die zin - in zuiver 

hermeneutisch opzicht - geheiligde tekens, geheiligde letters, heilige geschriften. 

Nooit ontdoet de betekenis van deze symbolen zich geheel van de stoffelijkheid van de 

symbolen die haar suggereren en die steeds een of andere onvermoede kracht behouden 

die betekenis te vernieuwen. Nooit ontdoet de geest zich van de letter die hem 

openbaart. Eerder het tegendeel, de geest werkt in de letter nieuwe suggestieve 

mogelijkheden. Vanuit het talmoedische denken valt een licht op de symbolen; zij stralen 

dit uit en het doet hun symbolische kracht herleven. Maar bovendien ontvangen deze 

symbolen, die werkelijkheden en dikwijls concrete figuren en personen zijn, van de 

betekenissen die zij helpen oproepen een verheldering die steunt op hun 



objectenweefsel, op de bijbelse vertellingen waarin zaken en wezens op elkaar worden 

betrokken. In die zin commentarieert de Talmoed de bijbel. Dat is een heen en weer 

gaande beweging, zonder ophouden. De historische methode zou deze heen en weer 

gaande beweging, waaruit de talmoedische dialectiek bestaat, kunnen ontgaan. Zij zou 

het gevaar lopen vast te houden aan de oorsprong van de symbolen, waarvan de 

betekenis die zij ten tijde van hun ontstaan hadden allang zal zijn achterhaald. Zij zou de 

symbolen kunnen verarmen of in diskrediet kunnen brengen door ze op te sluiten in een 

anekdote of in een plaatselijke gebeurtenis waaraan zij eens hun belang ontleenden. De 

mogelijkheden van het verkrijgen van betekenis op basis van een concreet object 

losgemaakt uit zijn geschiedenis - toevlucht voor een methode van denken die wij 

paradigmatisch hebben genoemd - zijn niet te tellen. Door het gebruik te vergen van 

buitengewone speculatieve vermogens, ontrollen zij zich in een multi-dimensionele 

ruimte. De dialectiek van de Talmoed neemt een oceanisch ritme aan.  
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