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1. Inleiding 

De veelkleurige wijsheid van Martin Buber (1878-1965) 
 
Onze leraar Yehuda Aschkenasy (1924-2011) heeft het denken van Martin 
Buber ooit vergeleken met de Wijsheid, Chochma, uit het boek Spreuken. 
Daarin wordt Wijsheid ‘een gebouw op zeven zuilen’ genoemd. In de verta-
ling van Martin Buber: “Die hohe Weisheit hat sich ein Haus gebaut, hat 
ihrer Pfeiler ausgehauen, sieben.” (Spreuken 9:1). Welke zeven zuilen zijn 
dat bij Buber?  
 

1. Chassidische mystiek 
2. De Hebreeuwse Bijbel in vertaling en vertolking  
3. Dialogische filosofie  
4. Relationele en verhalende pedagogiek 
5. Utopisch-anarchistische politiek 
6. Socialistisch cultureel zionisme 
7. De verhouding christendom-jodendom 

 
Marcel Poorthuis, die de mooie waaier van de veelkleurige wijsheid van Bu-
ber in dit boek heeft samengesteld, voegt er in zijn ‘nawoord’ een achtste 
zuil aan toe: de verhouding tot de religies van het Verre Oosten, het taoïs-
me, boeddhisme en hindoeïsme. Die achtste zuil werkt hij in zijn essay ‘Ex 
oriente lux’ verder uit. In tijden van fragmentatie en gespletenheid voor en 
na de Tweede Wereldoorlog was voor Buber jichoed (vereniging / gemeen-
schapsvorming / het streven naar eenheid) in al zijn werken de verborgen 
mystieke drijfveer.  

Het is die beweegreden die ons als redactie van deze bundel ertoe ge-
bracht heeft de veelkleurige wijsheid van Buber in vijf essays nader voor het 
voetlicht te brengen. En wel om twee redenen. Allereerst willen we met dit 
eerbetoon aan Martin Buber ook onze leraar Yehuda Aschkenasy eren. Voor 
hem was Buber een lichtend voorbeeld van een Joodse leraar die te midden 
van catastrofes, onrecht en vernietiging de vlam van de menselijke waar-
digheid en van een diep verlangen naar vereniging en ontmoeting voor-
leefde. Dat deed Buber in zijn jaren in Europa, te midden van de verschrik-
kingen van de Eerste Wereldoorlog, tijdens het opkomend nationaal-
socialisme in Duitland en Oostenrijk gepaard gaande aan het toenemend 
antisemitisme in de jaren ’30 van de 20ste eeuw, maar ook in de jaren vanaf 
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1938, toen hij naar Palestina emigreerde. Die drang naar gemeenschaps-
vorming en naar het verbinden van verschillen op alle terreinen bewoog 
hem ten diepste.  

Yehuda woonde enkele jaren naast Martin Buber in Jeruzalem en ken-
de hem ook. Op een dieper niveau waren het drie zaken die Aschkenasy 
verbonden met Buber: 1. de liefde voor en de noodzaak van leren en stude-
ren met het oog op geestelijke en maatschappelijke vernieuwing; 2. de liefde 
voor en bewogenheid met het volk Israël dat vanaf eind 19de en begin 20ste 
eeuw terugkeerde naar het land Israël; en 3. zijn openheid voor en werkelij-
ke interesse in de niet-Joodse wereld, zowel religieus als seculier.  

Beiden geloofden in de kracht van vertrouwen (emoena) én in de ver-
rassing van de ontmoeting (ha-mifgasj). Zowel in het leven van Martin Bu-
ber als in dat van Yehuda Aschkenasy hebben emoena en ha-mifgasj zaken in 
gang gezet die geleid hebben tot persoonlijke, sociale, culturele en maat-
schappelijke vernieuwing in joodse, christelijke, humanistische en anders 
religieuze kringen.  

In de tweede plaats vinden we het als redactie hoog tijd om een brede 
kring in Nederland opnieuw kennis te laten maken met het rijke en veel-
kleurige denken, spreken en handelen van godsdienstfilosoof, bijbelweten-
schapper en sociaal wetenschapper Martin Buber. Op de minimaal acht ter-
reinen waarop hij zich bewogen heeft, heeft hij zich onvermoeibaar ingezet 
voor het versterken van de menselijke waardigheid en voor nieuwe sociale en 
rechtvaardige vormen van samen leren en samen leven. Enerzijds heeft hij 
kosten noch moeiten gespaard om vele bronnen uit zijn eigen Joodse tradi-
tie toegankelijk te maken voor de niet-Joodse wereld (bijvoorbeeld uit de 
chassidische traditie). En tegelijkertijd heeft hij met name door zijn dialogi-
sche filosofie en pedagogiek vele bruggen gebouwd waardoor scheidsmu-
ren doorbroken konden worden en nieuwe wegen konden worden gegaan: 
in de politiek, in de educatie en in nieuwe vormen van culturele, religieuze 
en (inter-)nationale gemeenschapsvorming.  
 
In het boek De veelkleurige wijsheid van Martin Buber. Een gebouw op zeven zui-
len geven we vijf doorkijkjes in het rijke werk van Buber. Na de introductie 
van de waaier met de zeven (acht) zuilen komen achtereenvolgens aan het 
woord: 

Wim Reedijk, die in zijn essay ‘Martin Buber en de prioriteit van de 
gemeenschap’ de verschillende kanten van het denken van Buber over ji-
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choed belicht. Hij tekent Buber als een sociologisch denker die een oor-
spronkelijke visie op de basale relaties God, mens en wereld ontwierp te 
midden van de Eerste Wereldoorlog. Daar werd zijn relationele en dialogi-
sche filosofie, pedagogiek en politiek geboren (in zijn Ich und Du uit 1923). 
Uit het chassidisme leerde Buber dat de levenspraktijk voorrang heeft op de 
leer en dat het persoonlijk leven altijd is ingebed in dat van de gemeen-
schap. Die voorrang van de gemeenschap heeft zijn sociale, culturele en po-
litieke handelen altijd gevoed. Dat maakt hem ook tot een zeer betrokken 
vooral cultureel zionist die zich solidair verklaarde met het lot van het Jood-
se volk, in alle landen en ook in Palestina, later Israël. De gemeenschap met 
mensen breidt zich in zijn denken uit tot die met de wereld van dieren, 
planten, kortom: met de natuur.  

Op die verbindingen met natuur en geschiedenis gaat Hans Schrave-
sande in, in het vierde essay: ‘Natuur en geschiedenis in messiaans perspec-
tief’. Hij belicht daarin vooral Buber als denker over de geschiedenis en over 
ecologie. Volgens Buber maken mens en natuur deel uit van één geschiede-
nis. In het weefsel van het leven zijn beide op elkaar aangewezen. De auteur 
onderkent in het denken van Buber over de verhouding tot natuur en ge-
schiedenis vier aandachtsvelden, die voor Joden, christenen, mensen van 
andere religies en humanisten van betekenis kunnen zijn: 1. de filosofie; 2. 
bijbelse theologie; 3. het chassidisme met zijn aandacht voor mystiek en 
spiritualiteit; en 4. het Jodendom in zijn actuele politieke en sociale ver-
schijning. Bubers’ kijk op natuur en geschiedenis werkt hij in het essay 
eerst uit in zijn visie op de verhouding tot de natuur en daarna in zijn kijk 
op de geschiedenis. Bij het laatste valt dan ook de term ‘messianisme’. 
Schravesande laat zien dat uiteindelijk het messiaanse perspectief op na-
tuur en geschiedenis het denken, spreken en handelen van Buber diep-
gaand heeft bepaald, en dat daarin de mystieke drijfveer tot uitdrukking 
komt. Hij eindigt zijn essay met de vaststelling: “In de crisis rond milieu en 
klimaat is Bubers’ boodschap dat we de dialogische relatie met de natuur 
moeten herstellen en trouw binnen onze eigen mogelijkheden moeten doen 
wat mogelijk is. Zo blijven we deel uitmaken van een messiaanse verwach-
ting in de geschiedenis, waarbij we het belang van politieke en economische 
maatregelen niet moeten onderschatten.” 

In het tweede essay ‘Bronteksten uit Tenach tot leven wekken in het 
hier en nu’ gaat Bas van den Berg in op de bijzondere uitdaging die Martin 
Buber en zijn vriend en collega Franz Rosenzweig zijn aangegaan door de 
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Hebreeuwse Bijbel in zijn geheel te vertalen in een soort Duits dat recht 
doet aan de klankrijkdom, de ritmiek en de dynamiek van de veelkleurige 
soorten teksten in de 39 Geschriften in de Tenach. Zij zijn samen aan dit 
grootse werk begonnen in 1925, met als doel om het geassimileerde Joden-
dom in Duitsland in staat te stellen om deze rijke bronnen voor de ontwik-
keling van een Joodse identiteit voor hen te ontsluiten. Buber heeft dit werk 
na het overlijden van Rosenzweig in 1929 in zijn eentje afgemaakt. En ook 
na zijn emigratie naar Palestina/Israël in 1938 is hij hiermee doorgegaan en 
heeft hij het project in 1961 afgerond. Deze Verdeutschung der Schrift is én li-
terair én spiritueel een prestatie van de hoogste orde. Buber was sensitief 
voor metaforische en beeldende taal. Hij ontleende beeldspraak en ritme-
gevoel aan onder andere de dichters Hölderlin en Paul Celan. Deze verta-
ling heeft met name in Nederland een grote weerklank gekregen, in het bij-
zonder binnen de ‘Amsterdamse school’ voor exegese en bijbelse theologie.  

In het derde essay ‘Geen leer maar een gesprek’ gaat Liesbeth Levy uit-
gebreid in op het centrale concept in het denken van Martin Buber: dialoog. 
Buber schrijft ergens in zijn werk dat “ware dialoog tot wederzijdse verras-
singen leidt”. Dat wil zeggen dat beide gesprekspartners anders uit een 
aandachtig en intens gesprek komen dan dat zij er in binnengaan. ‘Ware 
dialoog’ is niet uit op eigen gelijk halen, maar op het beter leren verstaan 
van een complexe maatschappelijke vraag. En dat is precies het onderwerp 
dat Liesbeth Levy grondig uitwerkt in haar essay. Met behulp van het voor-
beeld dat Lale Gül schetst in haar roman Ik Ga Leven legt zij uit waar een 
goede school in de visie van openbaar onderwijs in Rotterdam zich op zou 
moeten richten. Namelijk op het pedagogische doel dat alle leerlingen van 
nu zich kunnen ontwikkelen tot burgers van morgen. In het essay werkt zij 
de dialoogfilosofie van Martin Buber verder uit en betrekt die op de ge-
noemde pedagogische doelen van goed onderwijs. Centraal in die filosofie 
staat de gedachte dat het ontwikkelen van een innerlijke houding bij alle 
leerlingen om een ander niet als instrument te zien maar als een unieke 
ander die je alleen als ander kunt ontmoeten. Alleen langs die weg, zo ont-
dekt Buber in zijn leven, ontstaan er vormen van gemeenschap die verschil-
len niet wegmoffelen, maar juist tevoorschijn laten komen. Waar verschil-
len gewaardeerd worden, ontstaan er veel rijkere vormen van samenleven 
en samen leren.  
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Marcel Poorthuis werkt in het vijfde essay ‘Ex oriente lux: Buber en de Oos-
terse religie’ de stelling uit die hij al in het nawoord van zijn introductie 
‘Een huis met zeven zuilen’ verwoordt: Buber heeft rusteloos gezocht naar 
een brug die de verschillende religies en levensbeschouwingen met elkaar 
zou kunnen verbinden. En die brug verwoordt hij als “het ene dat nodig is”. 
Hij vindt dat in de Tao, in de Tora en in het Koninkrijk der Hemelen zoals dat 
in de Messiaanse Geschriften naar voren komt. Het bijzondere van deze 
‘leer’ gaat aan wetenschap en wet voorbij en wordt gerealiseerd in waarach-
tig leven, leven met ‘hart en ziel’ zoals wijzen uit die tradities dat zouden 
noemen. In het essay aan het slot van de bundel werkt Marcel “het ene dat 
nodig is” vooral uit in de dialoog die Buber voert met het taoïsme, waarin 
hij het uniek andere aan deze religie voluit erkent en niet reduceert tot een 
vorm van Jodendom. Op een zelfde wijze benadert Buber de Tora als een 
handvest van levenswijsheid dat mensen ook nu richting kan wijzen 
(Weisung) in hun zoektocht naar een menswaardig leven voor allen. God, 
mens, medemens en natuur spelen in die zoektocht naar waarachtig dialo-
gisch leven alle vier een eigenstandige rol in relatie tot de drie andere wer-
kelijkheden.  

Martin Buber heeft zich zeer geïdentificeerd met het ideaal van de 
chasadiem die vanuit hun dialogische levenshouding in al hun doen en laten 
bevrijdende krachten in de wereld willen opwekken. Hierin klinkt ook de 
mystieke drijfveer door van de jichoed die al het denken, spreken en doen 
van Buber doortrok, zijn leven lang.  

Het boek wordt verluchtigd met fraaie afbeeldingen. Bij de inleiding is 
het olieverfschilderij van Marcus van Loopik geplaatst ‘Tikkoen chatzot’, wat 
‘middernachtelijk herstel’ betekent. In zijn uitleg hierbij zegt Marcus: “De 
kabbalistische mysticus Jitschak Loeria (1534-1572) maakte het middernach-
telijk gebed tot vast ritueel [als onderdeel van nachtelijke studie en gebed]. 
In volle mystieke concentratie (kavana) hoopte hij daarmee hemelse en 
kosmische krachten op te wekken die de gebrokenheid van het aardse be-
staan kunnen herstellen. Bij het artikel van Bas van den Berg is een medail-
lon opgenomen met de hoofden van Franz Rosenzweig en Martin Buber. Bij 
het artikel van Hans Schravesande is een prachtig schilderij van Andy War-
hol opgenomen. Bij de tekst op de achterflap is een mooie tekening van Bu-
ber op een postzegel geplaatst.  
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Met deze kunstwerken is het geheel van de bundel een passend eerbe-
toon zowel aan onze leraar Yehuda Aschkenasy als ook aan zijn leermeester 
Martin Buber.  

Op donderdag 24 november 2022 vindt de jaarlijkse studiedag van 
Stichting PaRDeS plaats in De Thomas in Amsterdam Zuid. Thema van die 
dag is: ‘Jichoed: Vereniging van verschillen door ware dialoog’. Op deze dag gaan 
we op allerlei manieren in gesprek met het veelkleurige gedachtegoed van 
Martin Buber.  

Als eindredacteuren hopen wij dat de rijke inhoud aanleiding mag ge-
ven tot boeiende gesprekken, tot intens samen leren en zo mogelijk tot 
nieuwe handelingsmogelijkheden en denkwijzen voor een ieder die zich 
met hart en ziel met de inhoud ervan verbindt. 

 
Utrecht, november 2022 
 
Bas van den Berg & Esther van Eenennaam  
bestuursleden van Stichting PaRDeS 
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2. De wijsheid van Martin Buber: een gebouw op zeven zuilen  
 

MARCEL POORTHUIS 
Onze leraar Yehuda Aschkenasy heeft het denken van Martin Buber eens 
vergeleken met de Wijsheid uit het boek Spreuken. Daarin wordt de Wijs-
heid ‘een gebouw op zeven zuilen’ genoemd. Welke zuilen zijn dat bij Bu-
ber? Chassidische mystiek, de Bijbel in vertaling en duiding, dialogische fi-
losofie, pedagogie, utopisch-anarchistische politiek, zionisme, en de ver-
houding christendom-jodendom. In het ‘Nawoord’ noemen we ten slotte de 
verhouding tot de religies van het Verre Oosten: taoïsme, boeddhisme en 
hindoeïsme. Zelden heeft een denker in de twintigste eeuw zoveel lijnen bij 
elkaar weten te brengen. In een tijd van fragmentatie en gespletenheid was 
jichoed (het streven naar eenheid) zijn mystieke drijfveer.  

Aan de hand van de zeven zuilen en het ‘Nawoord’ wordt hier een im-
pressie van het omvangrijke werk van Buber gegeven. 

 
Zuil 1: het chassidisme 
Terwijl nogal wat joden in West-Europa hun neus ophaalden voor de ‘bijge-
lovige’ verhaaltjes van het Oost-Europees chassidisme, hadden mensen als 
Kafka en Buber het vermoeden dat hier parels waren verborgen. Het joden-
dom ontbeerde, zo was het gevoel, de mystiek die het katholicisme zo in 
overvloed bezat. Buber verzamelde in meerdere boeken de verhalen van te-
genwoordig beroemde rabbijnen als de Baäl Sjem Tov, rabbi Levi Jitschak 
van Berditsjev, rabbi Nachman van Bratslav en vele anderen. Buber legde 
meer de nadruk op de verhalen dan op de halachische (joods-wettelijke) 
teksten, hetgeen samenhing met Bubers aversie tegen institutionele religie. 
Zijn verhalenbundels blijven echter een uniek getuigenis van joodse spiri-
tualiteit.  

 
HET FLUITJE 

Een dorpeling die elk jaar tijdens de ‘vreeswekkende dagen’ (de negen dagen vooraf-
gaand aan Grote Verzoendag) naar het gebedshuis van de Baäl Sjem kwam, had 
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zijn zoon meegenomen die ietwat simpel van verstand was. Hij kon de letters van het 
gebedenboek niet lezen en de heilige woorden niet bevatten. Maar omdat hij dertien 
jaar was, en opdat hij niet door gebrek aan kennis zou eten op grote Verzoendag, had 
zijn vader hem meegenomen. De knaap had een fluitje waarop hij altijd speelde als 
hij de schapen hoedde. Hij zat uur na uur in het gebedshuis en wist niets te bidden. 
Hij voelde echter een vurig verlangen om zich bij het gebed te voegen. Hij haalde zijn 
fluitje voor de dag en een schrille ton weerklonk. De mensen werden boos en wilden 
hem verwijderen. Op dat moment kwam de Baäl Sjem binnen en zei: “Ik had een 
droom. De gemeente werd door een groot gevaar bedreigd. De gebeden stegen niet op 
want een deken lag eroverheen en dreigde de gebeden te verstikken. Maar plots klonk 
er een toon als een pijl die door de deken naar boven schoot en alle gebeden konden 
erachteraan. Zo ontkwam deze gemeente aan een groot gevaar.”  

(Bron: Die Erzählungen der Chassidim: Der Baal-Schem-Tow, p. 185 en 189, 
bewerkt.) 

 
IN HET UUR VAN DE TWIJFEL 

Het wordt verteld: in de stad Satanow was een geleerde man die steeds dieper wor-
stelde met de vraag waarom er is wat er is en waarom er überhaupt iets is. Op een 
dag bleef hij na het gebed in het gebedshuis om verder te denken, zo verzonken was 
hij in zijn eigen gedachten. Hij probeerde zijn gedachten te ontwarren, maar slaagde 
daar niet in. De heilige Baäl Sjem Tov merkte het van verre, steeg in zijn wagen, en 
op wonderlijke wijze vouwde de weg zich samen zodat hij in enkele ogenblikken in 
Satanow aankwam. Daar zat de geleerde man met zijn pijn. De Baäl Sjem sprak tot 
hem: “Jij worstelt met de vraag of er een God is. Ik ben een nar en geloof”. Dat een 
mens wist van zijn geheim trof de twijfelaar in zijn hart, en hij opende zich voor het 
geheimenis.  

(Bron: Die Erzählungen der Chassidim: Der Baal-Schem-Tow, p. 186-187.) 
 
 

Zuil 2: de Bijbel, vertaling en duiding 
Martin Buber en zijn vriend Franz Rosenzweig hebben meerdere pogingen 
ondernomen om het Hebreeuwse boek Genesis te vertalen, op zo’n wijze 
dat de oerklanken bewaard zouden blijven, met herkenbare sleutelwoorden 
door telkens dezelfde vertaling (concordantie) en ook zó, dat de woorden op 
het ritme van de adem gesproken zouden kunnen worden; vandaar de 
weergave in kolommen. Uiteindelijk ondernamen ze samen het monumen-
tale werk van de Verdeutschung der Schrift, zowel voor de bijbelstudie als voor 
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de Duitse literatuur een verrijking. Toen Franz Rosenzweig door de ziekte 
ALS geteisterd werd hield hij het vertaalwerk vol al kon hij nog slechts met 
oogbewegingen zijn bedoeling kenbaar maken. Tot hij niet meer kon: hij 
moest stoppen bij Jesaja 53…  

Buber zette in talrijke studies over de Bijbel zijn benadering uiteen. 
Zelfs dialectwoorden werden benut om de klank van het Hebreeuws te be-
naderen. We bieden zowel een enkele proeve van vertalingen als een theo-
retische uiteenzetting. In de vertalingen lette men op de klanken die in het 
Duits het Hebreeuwse tohoe wabohoe verklanken. 

 
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. 
 
Und die Erde war Wirrnis und Wüste. 
Finsternis allüber Abgrund. 
Braus Gottes brütend allüber den Wassern. 
 
Da sprach Gott: Licht werde! Und licht ward. 
(Bron: Das Buch im Anfang, eerste versie Berlin 1925.) 
    
   * 
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.  
 
De Erde aber war Irrsal und Wirrsal. 
Finsternis über Urwirbels Antlitz. 
Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. 
 
Gott sprach: Licht werde! Licht war. 
(Bron: Das Buch im Anfang, latere drukken vanaf 1954.) 
 

In Abraham der Seher uit 1939 zet Buber zijn principes uiteen waarin hij zich 
distantieert van de historisch-kritische exegese die een tekst wil ontleden in 
losse fragmenten: 
 
Ik wil hier niet spreken over wat achter het bijbelse verhaal van Abraham staat, 
maar over wat er in staat.  

In de 19de eeuw was men ervan overtuigd dat er iets heel anders achter moest 
steken, bijvoorbeeld de mythe van een god, over wie hier als over een mens wordt ver-
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teld; of de geschiedenis van een stam, gepersonifieerd in het lot van een enkel mens. 
Intussen heeft men ontdekt dat het dwaas is om aan te nemen dat dit verhaal over 
het leven van een mens met menselijke zwakheden en noden ontstaan zou zijn uit een 
mythe over de daden van een god; een verhaal waarvan in werkelijkheid het grond-
motief is: de verhouding van een mens tot een hem beslist te boven gaande God. En 
verder heeft men ontdekt dat het dwaas is aan te nemen dat het ontstaan zou zijn 
door het verfraaien van een verslag over de veroveringen van een stam. Dit verhaal 
gaat over het leven van een rondtrekkende herder en heeft duidelijk als bedoeling de 
vraag naar het ontstaan van een stam te beantwoorden.  

 In de 19de eeuw was men er zeker van dat één ding zeker niet de grondslag 
kon zijn van het verhaal over Abraham, namelijk een familieoverlevering over een 
stamvader, want geen volk zou zoiets dergelijks hebben bewaard. Maar nu weten 
wij, bijvoorbeeld van de Arabische stammen in Moab, dat elke stam niet alleen zijn 
oorsprong afleidt van een stamvader, maar ook een overlevering van hem bezit. Ze-
ker, een legendarische overlevering, maar die daarom nog niet verzonnen hoeft te 
zijn. En het Joodse volk is nu eenmaal blijkbaar het enige voorbeeld van een volk dat 
toen het een volk werd zijn bestaan als stam niet opgaf en vergat, maar in zijn hart 
een stam bleef en met het wezen van een stam ook het aandenken aan een stam be-
waarde. 

(Bron: Abraham de Ziener, vertaald en toegelicht door Kees de Goederen, 
Hilversum 2007, p.27.) 
 
Zuil 3: dialogische filosofie 
Voordat Buber zijn beroemde werk Ich und Du (1923) schreef was hij gegre-
pen door de gedachte van de Geest en de Daad, als een vorm van mystieke 
overstijging van het individualisme. Hij realiseerde zich echter, mede door 
de schok van de Eerste Wereldoorlog, dat het de dialoog en de ontmoeting 
zijn die aan die zwevende mystieke dimensie een werkelijke oriëntatie ga-
ven en ook de verbinding met de ethiek mogelijk maakten. De invloed van 
de chassidische mystiek op zijn dialogisch denken is onmiskenbaar, maar 
ook het taoïsme heeft diepe sporen achtergelaten in zijn denken over de 
‘Gestalt’ van de Ander, die niet uiteenvalt in eigenschappen en zich niet in 
woorden laat beschrijven. Hieronder volgen enkele kerncitaten uit het boek 
Ich un Du, weergeven in vertaling. 
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3. Martin Buber en de prioriteit van gemeenschap 
 

WIM REEDIJK 
Al vroeg kwam Buber tot de overtuiging dat gemeenschap ons tot mensen 
maakt. De grote nadruk op gemeenschap in zijn oeuvre kan voor een deel 
verklaard worden uit de tijd waarin hij leefde, en deels uit wat het centrum 
van zijn denken werd: ons dialogisch bestaan. Ik zal uit zijn vele artikelen 
en boeken waarin Jodendom, zionisme, educatie, socialisme en nog zoveel 
meer zijn aandacht kregen zaken aanstippen waar de noodzaak van ge-
meenschap aan het licht komt.  

In zijn aandacht voor gemeenschap stond Buber niet alleen. Voor de 
juist opkomende sociologie was gemeenschap een belangrijk object van 
studie, waarbij de interesse zich richtte op de grote veranderingen op soci-
aal vlak binnen de geïndustrialiseerde landen. Kleine leefgemeenschappen 
waarin mensen generatieslang betekenis en zin gevonden hadden, stonden 
onder druk. Agrarische arbeid op het platteland werd verruild voor werk in 
de industriële nijverheid. Velen verlieten hun geboorteplek, veelal uit pure 
noodzaak. Men moest aan de kost komen. Niet alleen voor wie vertrokken 
maar ook voor de achterblijvers was het leeglopen van deze kleine gemeen-
schapsvormen een verlies. De trek naar de steden (urbanisatie) ging onder-
tussen onverminderd door (het eind van dit inmiddels mondiale fenomeen 
is nog niet in zicht). Grote infrastructurele investeringen faciliteerden dit 
proces met het opschalen van rij- en vaarwegen en het realiseren van be-
taalbaar massavervoer (treinen!). De moderne samenleving, geduid met 
woorden als ‘anoniem’, ‘stedelijk’ en ‘commercieel’, bleek ook de mensen 
zelf te veranderen. Relaties en interacties kenmerkten zich als functioneel, 
zakelijk en onpersoonlijk. Auke van der Woud, die deze omslag en de gevol-
gen voor Nederland beschrijft in De nieuwe mens (2015), laat het begin van 
dit nieuwe tijdperk rond 1880 ingaan, precies de tijd dat Martin Buber als 
kind de wereld begint te ontdekken. Van der Woud typeert het verschil als 
volgt: voor 1880 stond het streven naar ‘het hogere’ voorop, dat als iets im-
materieels en geestelijks werd voorgesteld, na 1880 telden juist materiële 
waarden, zoals geld verdienen, winkelen, recreëren, en een goede gezond-
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‘Tikkoen chatzot’, olieverf op doek, Marcus van Loopik (2022) 
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‘Tikkoen chatzot’  
MARCUS VAN LOOPIK  

Achtergrond 
De titel van dit kunstwerk – ‘Tikkoen chatzot’ – betekent: middernachtelijk 
herstel. De naam is ontleend aan een oud Joods gebruik om midden in de 
nacht op te staan voor studie en gebed. In navolging van niemand minder 
dan koning David, zoals volgens de wijzen blijkt uit de psalmwoorden: ‘In 
het midden van de nacht zal ik opstaan om U te danken voor Uw rechtvaardige oor-
delen. Ik ben een vriend voor allen die U vrezen, voor hen die zich aan Uw voorschrif-
ten houden’ (Ps. 119: 62-63). ‘In het midden van de nacht’ is met het oog op Da-
vids ervaringen ook wel in metaforische zin uitgelegd als te midden van de 
duisternis van de geschiedenis en het leven.1  

Om middernacht vond in Davids gemoed evenwel een omslag plaats. 
Hij begon dan, ondanks alle tegenslagen, God te loven tot aan het ochtend-
gloren toe. Op een dergelijk moment zong David: ‘O, mijn glorie, word wakker, 
word wakker luiten en harp, ik ga het morgenrood wekken’ (Ps. 57,9).2 Het eerste 
schuchter doorbrekende ochtendlicht wordt wel beleefd als speelse toespe-
ling op de ontluikende verlossing van de messiaanse tijd. 

De kabbalistische mysticus Jitzchak Loeria (1534-1572) maakte het mid-
dernachtelijk gebed tot vast ritueel. In volle mystieke concentratie (kawwa-
na) hoopte hij daarmee hemelse en kosmische krachten op te wekken die de 
gebrokenheid van het aardse bestaan kunnen herstellen. Niets liever dan 
wat ook wilden de mystici bijdragen aan de opheffing van Israëls balling-
schap en de verduistering van Gods aanwezigheid in deze wereld beëindi-
gen, opdat het licht van de messiaanse verlossing eindelijk mag doorbre-
ken.  

Het is overigens een gerechtvaardigde vraag of die nachtelijke afzon-
dering (hitbodedoet) in gebed geen uiting van verwerpelijk magisch denken 
is. Martin Buber – die met kritische blik keek naar de heremietachtige hou-
ding van door klassieke kabbala geïnspireerde mystici – toonde meer waar-
dering voor de op de wereld betrokken blijdschap binnen het chassidisme. 
Afkeurend schreef hij: ‘Maar er zijn mensen die altijd neerzitten en stude-
ren, zich opsluiten in hun kamers en die niet uit huis gaan om te praten 
met andere mensen; daarom worden zij slechte mensen genoemd.’ 3 De 
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4. Bronteksten uit Tenach tot leven wekken in het hier en nu  
 

“De Schrift vindt steeds opnieuw uitleggers en hoorders”.8 
     

BAS VAN DEN BERG 
In dit essay wil ik doordringen tot het hart van de vertaling van de He-
breeuwse Bijbel (De Tenach) in het Duits door Martin Buber en Franz Ro-
senzweig, in de periode 1925 – 1961 in de 20e eeuw, de zgn. Verdeutschung der 
Schrift. Het is een vertaling die voluit recht wil doen aan de oraliteit van de 
Schrift, aan de geestkracht van het gesproken woord, dat steeds opnieuw 
tot uitdrukking komt zo gauw de teksten opnieuw tot klinken komen in bij-
voorbeeld de eredienst (in synagoge of kerk), in het leerhuis waarbinnen de 
teksten luidop gelezen worden, en in de speelruimtes waarin de verhalen en 
gedichten uit de Bijbel voorgelezen worden en uitnodigen tot responsies in 
drama, dans, spel en beweging.  

In deze reflectie besteed ik aandacht aan de literaire, filosofische en 
spirituele achtergronden van deze wijze van zowel tekstgetrouw als hoor-
dergericht vertalen. Ik verken eveneens de doorwerking hiervan op het 
werken met psalmen als poëzie. Hierbij laat ik me inspireren door Psalm 1 
en Genesis 1, twee poëtische teksten uit de Tenach. De eerste psalm van de 
150 Hebreeuwse Gedichten verzameld in het Boek van de Lofzangen (Buch der 
Preisungen), zoals Buber dit geschrift aanduidt, en het eerste verhaal in de 
Vijf Boeken die Richting Wijzen (Die Fünf Bücher der Weisung) willen ons weg-
wijs maken in de sensibilisering voor de aanspreekkracht van deze bron-
teksten, vroeger en nu. Het was en is de bewuste bedoeling van Buber en 
Rosenzweig van meet af aan om door de geestkracht van deze klassieke 
teksten in het hier en nu mensen oriëntatie, bemoediging en uithoudings-
vermogen te geven, tegen de stroom in. Het zijn stuk voor stuk ‘tegen-
draadse teksten’ (Kees Waaijman) die pas in en door een aandachtige dia-
loog hun bevrijdende kracht onthullen.9  

 
De context van de jaren ’30 van de 20ste eeuw 
In zijn opstel "Über die Wortwahl in einer Verdeutschung der Schrift”, opgedra-
gen ter nagedachtenis aan Franz Rosenzweig (gestorven in 1929), zegt Mar-
tin Buber dat de plicht die beide schrijvers voelden om een hertaling van de 
Tenach te ontwerpen in een taal die hoorders midden in het leven van hier 
en nu plaatst, voortkomt uit hun waarneming dat de omgang met de Bijbel 
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5. Geen leer maar een gesprek 

Over de maatschappelijke relevantie van het dialoogbegrip van 
Martin Buber     

LIESBETH LEVY 
In de autobiografische roman Ik Ga Leven beschrijft Lale Gül, hoe zij zich 
heeft ontworsteld aan de grip van haar streng islamitische omgeving. 
Daarbij staat centraal het contrast tussen een strikte religieuze opvoeding 
en haar verlangen naar autonomie.  

Dit contrast wordt voor de hoofdpersoon voor het eerst voelbaar op de 
Koranschool van de Turkse stichting Milli Görüs. Van haar 6de tot haar 17de 
leerde ze daar elke zaterdag en zondag Koranteksten uit haar hoofd. Ook 
worden de leerlingen er onderwezen in islamitische normen en waarden. 
Wat haar opviel, was het gebrek aan ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
Terwijl Gül door de week op school wordt aangespoord haar mening te ge-
ven, leert ze in het weekend haar mening in te slikken.  

Om dit verschil te illustreren beschrijft ze hoe ze op de Koranschool 
akelige beelden en verhalen te horen krijgt over de gruwelen die niet-
moslims moslims aandoen en het effect dat dit op haar heeft. Ze vertelt ook 
hoe haar openbare basisschool daar een tegenwicht aan biedt: 

 
Mijn gemoed vulde zich met wrok tegenover vijanden en regeringen die niets daarte-
gen deden, waaronder Nederland. Dat vonden ‘de christenen’ juist weldadig, zei de 
juf. Ik nam het klakkeloos aan. Gelukkig zat ik op een openbare basisschool, waar 
andere invalshoeken aan de dag werden gelegd. Ik voelde veel genegenheid voor de 
juffen en meesters aldaar, die geen moslims waren en toch voelden als medevoogden 
van wie ik wist dat ze de gruwelen tegen moslims nooit zouden billijken. Dat gaven 
ze ook aan als ik er ondubbelzinnig naar vroeg. Ik was niet de enige die integriteits-
vragen had. Ze hadden al snel door dat deze zaken de gemoederen bezighielden bij 
hun leerlingen. “Bent u een christen, meester Erik?” “Waarom bent u geen moslim?” 
“Houdt u wel van moslims?” “Israël is toch slecht?” “Heeft u respect voor moslims?” 
“Stemt u op die ene man die haat en de hoofddoek beledigt?” “Zou u ooit willen dat 
moslims weggaan?” “Wat vindt u van Amerika?”35 

 
De kalme houding van de docenten op de openbare basisschool bevrijdt Gül 
van het idee dat ze geen andere keus heeft dan zich een onderdeel te voelen 
van een “(…) mondiale groep met allerlei beletsels en veel leed.”36 Voor haar 
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From: Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century, screenprint in colors, 
Andy Warhol (1980) 
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7. Ex oriente lux: Buber en de Oosterse religie   
MARCEL POORTHUIS 

 
Voor René Ransdorp† met wie ik de eerste verkenningen van Buber en Tao ondernam. 

 
De Oosterse wijsheid 
Jodendom, christendom en islam zijn geen van drieën op Europese bodem 
ontstaan. De bouwstijl van hun godshuizen in Europa verraadt nogal eens 
een oriëntalistische architectuur om die exotische herkomst te benadruk-
ken. Voor Buber was het belangrijk dat het Jodendom dat hij zocht niet de 
burgerlijke gestalte had van de Westerse samenleving, maar veeleer de mys-
tiek herbergde, verborgen onder schrijnende armoede van het Oost-
Europese Jodendom. Maar rond 1900 waren de meeste Joden ervan over-
tuigd dat mystiek aan het Jodendom voorbij was gegaan en als kinderen 
van de Verlichting vonden ze dat een gelukkig feit. De meer maatschap-
pijkritische Joden, voor het overige volledig vervreemd van hun religieuze 
jodendom van Talmoed en synagoge, zochten evenwel naar extatische erva-
ringen die niet salonfähig waren in de moderne, door techniek beheerste 
samenleving. Zij vonden die met name in het katholicisme. Het is opvallend 
hoeveel studies van Joodse zijde katholieke mystici betreffen: de utopisch 
anarchist Gustav Landauer, vriend van Buber, schreef over Meister Eckhart, 
Walther Rathenau voegde daar Jakob Böhme aan toe, de marxist Ernst 
Bloch betrok zijn utopische filosofie van de hoop voornamelijk uit ‘ketters-
christelijke’ groeperingen zoals de Wederdopers en de Joachimieten. Bu-
bers onbekend gebleven dissertatie behandelde eveneens Jakob Böhme, 
maar het waren zijn uitgaven van de Verhalen van rabbi Nachman (1906) en 
De legende van de Baalsjem (1908) die als een meteoor bij deze Joodse intellec-
tuelen binnenkwamen. Eindelijk had ook het Jodendom zijn mystiek, lang 
ontkend door critici van het Jodendom, zowel Joods als niet-Joods.59 Welis-
waar geen vrouwelijke mystici – die heeft het Jodendom nooit gehad – maar 
wel een meeslepende verzameling verhalen die in de bewerking van Buber 
een mengeling lieten zien van Oost-Europees chassidisme en Duitse ro-
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Over de auteurs 
 
Bas van den Berg is muzisch theoloog en pedagoog, verhalenmaker en dich-
ter. Vanuit zijn werkplaats Esprit de la Finesse verzorgt hij programma’s over 
dialogisch leren en spelen rond spirituele bronverhalen Hij is actief binnen 
Stichting PaRDeS en binnen Stichting de 7evende hemel. 
www.basvandenberg.org 

Esther van Eenennaam studeerde Theologie en Religiewetenschap aan 
de Universiteit van Utrecht, met een specialisatie in Joodse studies. Haar 
passie ligt vooral bij de rabbijnse literatuur en de doorwerking daarvan in 
het hedendaagse jodendom. Zij is bestuurslid van Stichting Pardes en voor-
zitter van de Jonge Judaïci.  

Liesbeth Levy trad in september 2021 aan als directeur van KCR, Ken-
niscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Ze is geïnspireerd door de Joodse 
filosofen Martin Buber en Emmanuel Levinas, en daarom is de dialoog voor 
haar de gespreksvorm bij uitstek.  

Marcus van Loopik is judaïcus en beeldend kunstenaar. Hij verzorgde 
vele publicaties op het gebied van het jodendom, onder meer over de Joodse 
feesten en over het mensbeeld van de kabbalistische mystiek. Voor meer in-
formatie over zijn werk: www.marmora.nl 

Marcel Poorthuis studeerde theologie en muziek. Tot voor kort was hij 
hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Universiteit van Tilburg. Hij pro-
moveerde op de messiaanse Talmoedcommentaren van de Frans-joodse fi-
losoof Emmanuel Levinas. Hij is al lange tijd actief binnen Stichting PaR-
DeS.  

Wim Reedijk was programmamaker bij de Ikon en de KRO, en later 
gemeentepredikant. Zijn specialiteit is de geschiedenis van het jodendom, 
het christendom en de Bijbel. Hij schrijft over religie, geloof en cultuur.  

Hans Schravesande is theoloog en leraar. Inhoudelijk en bestuurlijk is 
hij betrokken bij Judaïca, milieu en eco-theologie en de relaties daartussen. 
Hij is een groot kenner van het werk van Martin Buber en beschikt over een 
omvangrijk archief over deze denker en schrijver.  
.  



 [ 96 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 [ 103 ]

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wij zijn... 
Stichting PaRDeS is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht door rabbijn 
prof. dr. Yehuda Aschkenasy z.l. samen met onder andere zijn vriend Eli Whitlau z.l. 
   
Missie & Visie 
De missie van Stichting PaRDeS is de veelkleurige, spirituele en culturele traditie van 
Joodse wijsheid toegankelijk te maken voor een breed publiek, bestaande uit jonge-
ren, jong volwassenen, dertigers en veertigers, alsmede ouderen met een uiteenlo-
pende religieuze of seculier-levensbeschouwelijke achtergrond, door middel van dia-
logisch leren. 
 
Activiteiten 
Het hart van de stichting wordt gevormd door de Yehuda Aschkenasy Bibliotheek, 
een verzameling van meer dan 8000 boeken die alle standaardwerken op het gebied 
van de joodse traditie omvat. De Stichting wil iedereen laten kennismaken met het 
jodendom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De Stichting doet dat door lezingen en 
studiedagen te organiseren, cursussen te geven, boeken uit te geven en het tijd-
schrift Tenachon te verspreiden. 
 
Samen leren in het Corona tijdperk 
Een crisis nodigt uit tot samen leren. Daarom zijn we in 2020 een nieuwe rubriek ge-
start: Leerhuis Online. Elke week hebben we aan medewerkers van PaRDeS ge-
vraagd: ‘Welk artikel/boek haal je nu uit de kast om er steun en troost uit te putten en 
waarom?’ Dat heeft een bloeiend actueel inkijkje opgeleverd van thema’s waar de 
medewerkers in thuis zijn. 
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Website 
Voor verdere informatie over het bestuur, de actieve kring van medewerkers, onze 
ambities en het beleid verwijzen wij u graag naar onze geheel vernieuwde website: 
www.stichtingpardes.nl. Daar vindt u ook nieuws, de actuele agenda, een overzicht 
van de cursussen en onze vaste columns. En onze vaste rubriek: de parasja van de 
week. 
 
Draagvlak 
De Stichting PaRDeS is een onafhankelijke en niet gesubsidieerde non-profit instel-
ling. Voor de uitvoering van ons werk steunen wij voor het overgrote deel op donaties 
en giften van instellingen en particulieren. De donateurs vormen het draagvlak, zowel 
moreel als financieel. Zonder dat draagvlak kunnen wij ons werk niet goed doen. On-
ze stichting beschikt over een ANBI verklaring: al uw giften aan ons zijn volledig af-
trekbaar van de fiscus. 
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