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Hoofdstukk 1 
Geenn leven buiten Genesis 

ïï B E N NO JACOB o 862-1945) 

1.11.1 De belangrijkste jaartallen 

Bennoo Jacob werd geboren op 8 september 18621 te Breslau in Silezië, het huidige 
Wrociaww in Polen en hij is een telg van een rabbijnengeslacht. Er zijn nog twee 
broers,, Martin en Nathan, die beiden het zakenleven ingaan en tot slot is er een zuster 
diee op zeer jonge leeftijd sterft. Martin overlijdt, na in handen van de nazi's te zijn 
gevallen,, in februari 1942. Van zijn broer Nathan is niet bekend wanneer hij stierf. 
Inn 1883 begint Jacob zowel aan de studie voor rabbijn aan het Jüdisch-Theologisches 
SeminarSeminar als aan de studie klassieke talen aan de universiteit, beide te Breslau. Tijdens 
zijnn studiejaren heeft Jacob gedurende een periode van een jaar in 1887-1888 zijn 
militairee dienst verricht in het Pruisische leger.2 De studies worden afgerond met zijn 
dissertatiee Das Buch Esther bei den LXX die in 1890 verschijnt. Dan wordt Jacob 
rabbijn.. Zijn eerste standplaats is Göttingen en daar werkt hij van 1891-1906. In 1894 
trouwtt Benno Jacob met de tien jaar jongere Helene Stein (1872-1932) en uit dit 
huwelijkk worden drie kinderen geboren: Ernst Jacob (1899-1974), Hannah (1902-
1988)) en Ewald (1904-1979).i Zijn tweede standplaats is Dortmund waar hij werkt 
vann 1906-1929. Jacob is 67 jaar oud wanneer hij zich gepensioneerd kan noemen. 
Inn zijn arbeidzaam leven heeft Jacob veel gepubliceerd. Van grafredes tot jubi-
leabijdragen,, van voorwoorden tot lemma's in encyclopedieën, maar de nadruk ligt 
opp de vraagstukken van het jodendom alsmede op de exegese van Tenach. Van 1929-
19388 woont Jacob in de nabijheid van zijn dochter in Hamburg waar in 1932 zijn 
vrouww Helene Stein na een langdurig ziekbed komt te overlijden. Zijn zoon Ewald 
vertrektt in 1933 naar Palestina waar Jacob hem een jaar later bezoekt. In 1934 ver-
schijntt de grote studie Das erste Buch der Tora: Genesis bij Schocken Verlag in 
Berlijn.. Vier jaar later wordt zijn zoon Ernst Jacob na de Kristallnacht van 9 

Err zijn verschillende data in omloop. Zijn zoon gaat uit van 8 september, E.I. Jacob (1974) p.ix 
enn zo ook Wilhem (1962) p.75; zijn kleinzoon noemt 7 september, W. Jacob (1992) p.xv; 
Eschelbacherr heeft het over 9 september, maar vermoedelijk verschrijft hij zich zoals hij ook 
doett als hij het heeft over de voltooiing van Jacobs Genesis door van 30 in plaats van 13 
decemberr 1933 te spreken, Eschelbacher (1962) p.8. 
Zowell  de zoon als de kleinzoon meldt dit wapenfeit, maar zij noemen geen data. De zoon 
schrijft:: It may also be mentioned that he served the customary year in the Prussian army, and 
servedserved it with gusto. E.I. Jacob (1961) p.94 en W. Jacob (1992) p.xvii. Voor data en militaire 
gegevenss zie Jürgensen (1999) p.101 (noot 138). 
Familiegegevenss zie W.Jacob (1992)p.xvii. Gegevens over Helene Stein, zie Jürgensen (1997) 
p.1096. . 
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novemberr 1938 gedeporteerd naar het concentratiekamp van Dachau. Na zijn 
vrijlatingg kan hij in 1939 ontkomen naar Londen en enkele maanden later komt Ernst 
aann in de Verenigde Staten waar hij zich definitief vestigt. In de zomer van 1938 is 
Jacobss schoonzoon Ludwig Loewenthal in Londen en hij ziet kans zijn vrouw Han-
nahh alsmede hun kinderen naar Londen te laten ontkomen. Ook Jacob treft voorberei-
dingenn om naar Londen te ontsnappen als hij zijn Alterswohnsitz moet verlaten op 
grondd van de nationaal-socialistische rassenpolitiek.4 In datzelfde jaar komt hij aan 
inn Londen met hulp van opperrabbijn J.H. Hertz. Ontheemd, zonder inkomen, zonder 
zijnn bibliotheek. Zijn enige bezit is slechts één koffer met daarin zijn bijbel en manu-
scripten.. In Londen wordt het basiswerk van het commentaar op Exodus afgerond 
enn dan is het 1940. De laatste levensjaren worden onder meer besteed aan correcties 
enn aanvullingen van Exodus waarvan de manuscripten met veel vertragingen uiteinde-
lij kk de Verenigde Staten bereiken. Op 24 januari 1945 overlijdt Benno Jacob in Lon-
den.. Hij is 82 jaar oud geworden.5 

1.21.2 Publicaties rond zijn honderdste geboortedag: 1962 

Inn 1961 schrijft Ernest I. Jacob, de oudste zoon, dat het leven en werk van Benno 
Jacobb nog niet is geëvalueerd. Van diens artikel in acht pagina's voor het 'Paul Laza-
russ Gedenkbuch', getiteld Life and work of B. Jacob (1862-1945) mogen we geen 
evaluatiee verwachten, evenmin van Benno Jacob als Rabbiner in Dortmund dat een 
jaarr later van zijn hand verschijnt in 'Aus Geschichte und Leben der Juden in 
Westfalen'.. Wel gaat het, met name in het tweede artikel, om mooi beschreven herin-
neringenn uit de eerste hand; in beide artikelen worden aansprekende gebeurtenissen 
uitt het leven van Jacob in kaart gebracht. Reden tot publicatie in 1962 is de honderd-
stee geboortedag van Jacob en in dat jaar verschijnt er naast de genoemde artikelen 
vann zijn zoon een essay van Kurt Wilhelm in 'Yearbook Leo Baeck Institute', getiteld 
BennoBenno Jacob, a militant rabbi. Kurt Wilhelm is in 1929 de opvolger van Jacob in 
Dortmund66 en als zionist een tegenstander van Jacob die een uitgesproken antizionist 
is.. Hij weet de persoonlijkheid van Jacob en zijn werk treffend te typeren. Het is 

Janowskii  (1997) p.xi. 
Gegevenss goeddeels ontleend aan W. Jacob (1992) p.xv-xxxii tenzij anders vermeld. 
W.. Jacob (1992) p.xxv. 
Wilhelmm schrijft dat Benno Jacob, heel zijn leven in beslag genomen door de studie van de 
Bijbel,, niet de wens had om het land van de Bijbel te bezoeken. De reden zou de betekenis zijn 
geweestt die dat land had voor de zionistische beweging. Only the events of 1933 changed his 
disposition,disposition, and after the settlement of one of his sons in Palestine he set out for a visit to the 
countrycountry in 1934. Wilhelm (1962) p.83. Heel veel komen we over die veronderstelde 
veranderingenn bij Jacob niet te weten. W. Jacob meldt wel dat Jacob stomverbaasd zou zijn 
geweestt als hij had moeten constateren dat twee van zijn kleinkinderen zich permanent in Israël 
haddenn gevestigd en dat de familie zich inzette voor de zionistische zaak. Over Jacobs bezoek 
datt hij in 1934 aan zijn zoon Ewald in Palestina bracht, weet W. Jacob dat zijn grootvader van 
ditt bezoek moet hebben genoten, despite his strong anti-Zionist feelings. Tijdens dit bezoek 
werdd de toen reeds 72-jarige Jacob uitgenodigd om onderwijs te komen geven aan de 
Hebreeuwsee Universiteit van Jeruzalem: Although it was tempting, (... ) he did not feel that 
thisthis was the place for him and there was faculty opposition. W. Jacob (1992) p.xxv, xxvii. 
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Wilhelmm die als geen ander Jacob schetst als liberale rabbijn.8 Tot slot verschijnt er 
inn 1962 nog een magazine-achtig artikel in 'AJR Information' van M. Eschelbacher 
onderr de titel Benno Jacob (1862-1945); centenary of his birth, aangevuld met een 
herinneringg van F. Goldschmidt A vigorous fighter. Goldschmidt heeft als student 
Jacobb nog ontmoet in het huis van zijn vader. Met deze gedenktekens zijn de 
herinneringenn uit de eerste hand ten einde. 

1.31.3 Publicaties van latere herinneringen en een reconstructie: 1974-2000 

Inn 1974 verschijnt van de hand van Ernest I. Jacob en diens zoon Walter Jacob The 
firstfirst book of the Bible: Genesis. Dit werk bevat een tot eenderde teruggebracht deel 
vann Jacobs Genesis uit 1934, in het Engels. Het geheel begint met een minimaal 
PrefacePreface van twee pagina's waarin geen nieuwe gegevens worden vermeld ten opzichte 
vann de artikelen uit 1961-1962. Hoewel zoon en kleinzoon Jacob hopen dat uit deze 
vertalingg niets van belang voor de serieuze lezer en student is weggelaten,9 doet de 
verkortee en vertaalde uitgave beslist geen recht aan het minutieuze werk uit 1934.10 

Dee teksten over de bronnentheorieèn zijn verdwenen en dat is tekenend voor de geda-
teerdheidd van de discussie. De keerzijde is dat er rigoreus is gesneden in Jacobs eigen 
uitlegg waardoor geen samenhang meer zichtbaar is. Voor de studie van Genesis 22 
iss de Engelse tekst volkomen onbruikbaar; de woordvarianten komen niet tot uitdruk-
king,, afgezien van het gegeven dat in de bewerkte uitgave alle Hebreeuwse uitdruk-
kingenn en zegswijzen zijn verdwenen. Hierdoor komen de vragen die Jacob aan de 
tekstt stelt in het luchtledige te hangen en worden de visies die hij te berde brengt 
verminktt weergegeven. 
Pass in 1992 verschijnt de Engelstalige uitgave van Jacobs Exodus waarvan de Duitsta-
ligee basistekst gereed was gekomen in 1940. Het lukte de zoon niet om het boek 
uitgegevenn te krijgen. An English or Hebrew translation appeared preferable, as 
GermanGerman Jewry was gone, schrijft W. Jacob. Ook een verkorte uitgave kon niet op 
publicatiee rekenen, alle bemoeienissen van Ernst Jacob ten spijt. In de uitgave van 
1992,, bezorgd door W. Jacob, is niet gesneden,11 de Hebreeuwse uitdrukkingen zijn 

Carlebachh (1997) p.xix noemt bij zijn inventarisatie van verschenen biografische artikelen van 
Bennoo Jacob het essay van K. Wilhelm terecht scherpzinnig. Uit Jacobs mond hoorde Wilhelm 
dee uitroep dat hij zichzelf wel als een liberale rabbijn beschouwde, maar niet als een rabbijn 
vann de liberalen, Wilhelm (1962) p.79. Wanneer Jacob als konservativ wordt omschreven heeft 
ditt te maken met zijn afwijzing van de Quellenscheidung, Beer (1935) p.618 en EJ 9:1206 
menenn dat Jacob ondanks zijn afwijzing van de moderne Bible criticism toch geen funda-
mentalistmentalist was; vergelijk ook Jürgensen die uit geschriften van Jacob in de jaren twintig optekent 
datt een rabbijn een freisinniger moderner Mensch moet zijn, maar ook konservativ in de zin 
vann erhaltend. Daarmee behoudt het jodendom de goede elementen en volgt het niet de waan 
vann de dag, Jürgensen (1999) p.75, 83 en 100 (noot 120). Het blijkt niet eenvoudig Jacob bij 
eenn stroming in te delen. 
E.I.. Jacob (1974) p.ix. 
Vergelijkk ook de bespreking van Vawter (1975) p.264, zie mijn Deel 1, p.36-37. 
ThereThere will  undoubtedly be misunderstandings of the text, and I must ask the reader's forgiveness 
forfor such lapses. Every effort has been made to remain loyal to the German text, both in the 
translationtranslation of the Biblical text and in the commentary schrijft W. Jacob in zijn voorwoord, W. 
Jacobb (1992) p.xiv. 
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getranscribeerd.. In dit boek lezen we van de hand van W. Jacob een geannoteerde 
beschrijvingg The life and works of Benno Jacob. Geen teksten meer uit de eerste 
hand,, maar een saillant detail is dat de auteur nog wel kan putten uit persoonlijke 
herinneringenn van zijn directe verwanten waar kleinzoon W. Jacob dankbaar aan 
memoreert.122 Het is Waker Jacob die alles in het werk heeft gesteld om deze uitgave 
tee laten verschijnen en hij moest dat doen zonder de hulp van zijn vader, want zijn 
beidee ouders overleden in 1975. Vanaf 1997 verschijnen er meerdere pulicaties en 
naarr het zich laat aanzien is de stroom voorlopig niet te stoppen. Zo wordt in 1997 
inn volledige en oorspronkelijke tekst Das Buch Exodus van Benno Jacob uitgegeven 
inn de taal waarin het geschreven is, het Duits, met de Hebreeuwse woorden volledig 
weergegeven.. De uitgave wordt bezorgd op basis van de originele Duitstalige 
manuscriptenn onder leiding van Shlomo Mayer. De opdracht is gegeven door Das 
LeoLeo Baeck Institut in Jeruzalem.13 Daarin verschijnt een introductie op het commen-
taarr van Jacob geschreven door Bernd Janowski en Almuth Jürgensen *  Dies 
wunderbarewunderbare Buch *Zur deutschen Ausgabe des Exoduskommentars von Benno Jacob 
enn publiceert Julius Carlebach zijn Benno Jacob - eine Rekonstruktion. Het geheel 
wordtt gecompleteerd met een uitputtende bibliografie van Benno Jacob, bezorgd door 
Almuthh Jürgensen. In 1999 verschijnt van Almuth Jürgensen het artikel over Jacobs 
arbeidzaamm leven in Dortmund Die Tora lehren und lemen en in 2000 Das Buch 
Genesis,Genesis, een ongewijzigde herdruk van Das erste Buch der Tora: Genesis uit 1934, 
eveneenss in opdracht van Das Leo Baeck Institut in Jeruzalem. Daarin staan maar 
liefstt twee korte voorwoorden van de hand van B. Janowski / E. Zenger en van Shi-
monn Gesundheit. 

1.41.4 De man achter het boek 

Wanneerr Benno Jacob op 21-jarige leeftijd in zijn geboortestad gaat studeren, schrijft 
hijj  zich in bij de universiteit van Breslau als student klassieke talen, maar ook meldt 
hijj  zich bij het Jüdisch-Theologisches Seminar, Het is dan 1883. Het Breslauer 
SeminarSeminar zoals het instituut ook wel genoemd werd, is in 1854 opgericht en gold als 
uniekk in Centraal-Europa, want het liep voorop in modern joods wetenschappelijk 
onderwiiss waar vrij onderzoek naar het joodse verleden mogelijk was, evenals onder-
zoekk naar de overleveringsgeschiedenis van de Bijbel. Het instituut dat model stond 
voorr onderwijsinstituten voor rabbijnen tot in de Verenigde Staten toe, heeft 85 jaar 
bestaan.. In de Kristallnacht van 9 november 1938 werd het gebouw geplunderd en 
raaktee een groot deel van de bibliotheek vernietigd. De onderwijsactiviteiten kwamen 
still  te liggen en het merendeel van de studenten werd naar Buchenwald gestuurd. 
Tochh zag men nog kans in het verborgene les te geven tot 21 februari 1939. Op die 
dagg werden nog eenmaal de laatste twee rabbijnen geïnstalleerd. 

Vanaff  de oprichting in 1854 heeft het Seminar alles in het werk gesteld om een eigen 
koerss te varen. Men zocht zich een weg tussen de dogmatische neo-orthodoxie van 

W.. Jacob (1992) p.xv. 
Janowskii  (1997) p.xvii. 
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Samsonn Raphael Hirsch en het liberale jodendom, waarvan Abraham Geiger de leider 
was.144 De zogenoemde eigen koers werd uitgezet door de eerste directeur Zacharias 
Frankel.. W. Jacob is de enige die wijst op de strijd die in Breslau werd gevoerd 
tussenn de als zeer modern bekend staande rabbijn Abraham Geiger en de orthodoxe 
rabbijnenn van de stad, vader Solomon en zoon Gedaliah Tiktin. Het conflict woedde 
zo'nn kleine kwart eeuw voor de geboorte van Benno Jacob, maar heeft diepe sporen 
nagelaten.. De kwestie tussen de Tiktins en Abraham Geiger speelde tussen 1838 en 
1843.. In 1838 verzetten vader en zoon Tikti n zich tegen de aanstelling van Abraham 
Geigerr als hulprabbijn, prediker en voorzanger in Breslau.15 Wat was de reden? 
Geigerr was een wetenschappelijke benadering van de Traditie toegedaan, want die 
achttee hij niet alleen nodig voor de herontdekking van het jodendom maar vooral 
voorr zijn vernieuwing. Al in 1836 moet hij hebben gepleit voor een joods-theologi-
schee faculteit, want studie van het jodendom in den brede bestond tot die tijd voorna-
melijkk uit talmoedstudie waarbij men nauwelijks gehinderd werd door enige weten-
schappelijkee eruditie.16 Het jaar hiervoor was Geiger begonnen met het uitgeven van 
hett tijdschrift Wissenschaftliche Zeitschriftfür jüdische Theologie waarin de belang-
rijkstee moderne joodse geleerden van zijn dagen publiceerden, maar wat zeker een 
roll  zal hebben gespeeld is dat Geiger als rabbijn van Wiesbaden in 1838 de eerste 
bijeenkomstt van liberale rabbijnen in zijn stad heeft georganiseerd17. Wanneer Geiger 
inn dat jaar zijn opwachting denkt te kunnen maken in Breslau, heeft hij buiten de 
orthodoxee Titkins gerekend. Een scherpe campagne tegen Geiger werd niet geschuwd. 
Hett werd een gevecht tussen de orthodoxie samen met de Pruisische conservatieve 
ambtenarijj  en de vooruitstrevende geesten en daarbij leek heel de stad betrokken te 
worden.. Geiger werd gesteund door onder anderen de geleerde joodse gemeenschap 
terwijll  de Tiktins op steun mochten rekenen van de meerderheid van de burgerij. Met 
anderee woorden: Breslau met zijn groeiende joodse gemeenschap18 werd de bakermat 
vann confrontaties tussen het orthodoxe en liberale jodendom.19 De strijd was heftig, 
maarr in 1856 werd wel vastgelegd dat de gemeenschap een Einheitsgemeinde zou 
blijvenn met twee gelijkgerechtigde Kultuskommissionen waarin de liberalen en ortho-
doxenn hun eigen rabbijnen benoemden en deze Kommissionen droegen zorg voor de 
eigenn scholen en synagoges.20 

Inn dit klimaat werd in 1854 het Jüdisch-Theologisches Seminar opgericht, maar toen 
err een rector moest worden benoemd, werd Abraham Geiger gepasseerd. Dit geeft 
aann dat het lange tijd heeft gekolkt en gegist in Breslau. Abraham Geiger heeft zich 
opp dat moment al jaren sterk gemaakt voor een wetenschappelijk joods instituut en 

EJJ 10:465-466. 
EJJ 15:1140. 
Frishman(1999)p.l7. . 
EJJ 7:357 
Inn 1849 heeft Breslau 7384 joden en in 1871 bijna tweemaal zoveel: 13.916. In 1933 is het 
aantall  joden gegroeid tot 20.202, maar in 1939 gedaald tot 10.309; gegevens ontleend aan EJ 
4:1356. . 
EJJ 15:1140. 
EJJ 4:1355. 
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hijj  geldt dan ook als de bedenker van het ontwerp van het Seminar. Hij kon zelfs 
rekenenn op de volledige steun van de financier van het op te richten instituut, Jonas 
Frankel,, maar dit alles mocht niet baten.21 Judith Frishman zegt kernachtig dat de 
afwijzingg de grootste teleurstelling is van zijn leven, want als het Seminar modern 
joodss wetenschappelijk onderwijs tot norm verheft waarbij vrij onderzoek naar het 
joodsee verleden mogelijk was, dan klinkt daar onmiskenbaar de naam van Geiger in 
door.. Dit geldt niet minder voor de mogelijkheid tot onafhankelijk onderzoek naar 
dee overleveringsgeschiedenis van de Bijbel. Frishman wijst er op dat het voor Geiger 
vann eminent belang was dat eerst de vragen naar de ontstaansgeschiedenis van de 
Bijbell  beantwoord dienden te worden eer men aan de Talmoed toe komt. Daarbij gaat 
hett niet alleen om onderzoek naar alles wat ooit was, maar ook om onderzoek 
omwillee van het heden. Doet men dat niet, dan is het gedaan met het jodendom! Het 
jodendomm functioneert als een levende traditie die van binnen uit transformeert, maar 
omm die transformatie te bewerkstelligen is een onbevangen beoefening van de ge-
schiedschrijvingg van het jodendom noodzakelijk.22 

Hett was al met al niet Abraham Geiger maar Zacharias Frankel die de rector werd 
vann het nieuwe instituut en hij zag het als als zijn taak een synthese te vinden tussen 
dee traditionele waarden van het jodendom en de moderne vragen van de tijd langs 
dee weg van een gematigde hervorming.23 Hij overleed in 1875, een jaar na Geiger. 
Vanaff  1879 werden de bestuursfuncties uitgeoefend door de docenten gezamenlijk 
waarbijj  de docent die Talmoed doceerde de functie verkreeg van Seminarrabbiner. 
Ditt hield in dat hij als enige bevoegd was om de bevestiging tot rabbijn te bekrachti-
gen.244 In een kleine dertig jaar heeft het Jüdisch-Theologisches Seminar al een 
bewogenn geschiedenis geschreven wanneer Benno Jacob zich aanmeldt als student. 

Jacobb wil weliswaar rabbijn worden, maar hij studeert ook klassieke talen aan de 
universiteitt van Breslau. Zijn docenten aan het Seminar beheersten het Grieks en 
Latijn.. Van Jacobs geliefde leermeester Heinrich Gratz, docent joodse geschiedenis 
enn bijbelkunde vanaf het begin van de oprichting van het Seminar, is bekend dat hij 
zichzelff  Latijn heeft aangeleerd. Naast Gratz noemt W. Jacob alleen nog Manuel 
Joel,255 verbonden aan het instituut van 1864-1890 en ook hij studeerde in zijn jonge 
jarenn klassieke talen en filosofie eer hij rabbijn werd. Het tekent de belangstelling 
binnenn het moderne jodendom voor de cultuur van de klassieken die de basis vormt 
voorr de wetenschappen in de Europese landen. In 1890 promoveert Jacob op Das 
BuchBuch Esther bei den LXX, waarin zijn klassieke en joodse belangstelling hand in hand 
gaan.. Hoofddoel was het rabbinaat, maar van vooral zogenoemde liberale Duitse 

EJJ 10:465. 
Frishmann (1999) p.13-17. 
EJJ 7:80: he founded the so-called "positivist-historical" ("Breslau") school which later 
influencedinfluenced the Conservative movement in the United States. 
EJJ 10:466. 
W.. Jacob (1992) p.xvi-xvii. In het Bibliographisches Verzeichms wordt als tweede publicatie 
Jacobss eerste gedachtenisrede gemeld: Dr. Manuel Joel. Gestorben am 3. November 1890. 
Gedachtnis-Rede,, gehalten bei der Trauerfeier im jüdisch-theologischen Seminar am 16. 
Novemberr 1890. Breslau, 1890, Jürgensen (1997) p.1090. 
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rabbijnenn werd een doctorsgraad op prijs gesteld.26 De studie van Latijn en Grieks 
kwamm in de loop van Jacobs leven als rabbijn weliswaar op het tweede plan, maar 
zijnn leven lang zou de strikte discipline van de klassieke filologie hem van dienst 
zijnn bij zijn Schriftonderzoek. Wie Jacobs Genesis leest komt onder de indruk van 
dee veelheid aan citaten uit de klassieken. W. Jacob meldt zelfs dat zijn grootvader 
mett één vriend correspondeerde in het Latijn.27 

Vann zijn verwanten weten we dat Jacob een hekel moet hebben gehad aan zijn voor-
naamnaam Benno en dat dit de reden is waarom hij uitsluitend publiceert als 'B. Jacob'.28 

Dee eerste kwalificatie die Ernest I. Jacob zijn vader toeschrijft, is diens rationeel den-
kenn en dit verklaart volgens hem waarom Jacob volstrekt afkerig is van elke mystifi-
catiee van religie en natie. Hij beschouwde het als onvermijdelijk, ja zelfs wenselijk 
omm joodse godsdienstigheid te combineren met Duitse cultuur. Als Duitse jood is hij 
aann het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 het deutsch-nationalen 
kriegerischenkriegerischen Patriottismus toegedaan en de geboortedag van keizer Wilhelm II werd 
telkenjaree enthousiast gevierd,29 Die Gerechtigkeit ist das Fundament des Reichs,i0 

enn daar stond Jacob pal voor. 
Typerendd voor Jacob is echter dat zelfs het nationaal-socialisme, dat deze droom ver-
nietigde,, hem niet heeft kunnen breken. De jood heeft immers één huis en geen 
vijandvijand kan dat van hem afnemen. Jacob bedoelt dan de Tora en het Sjema-Israël.31 

Hierr zou de invloed van Heinrich Gratz merkbaar kunnen zijn, de eerste van de twee 
genoemdee leermeesters. Rond 1889-1890, de laatste jaren van Jacob aan het Seminar, 
benadruktt Gratz de historische en religieuze betekenis van het jodendom zoals het 
zichh heeft ontwikkeld. Het voornaamste belang van het jodendom ligt in diens ethi-
schee waarden en daarmee is de taak verwoord die het jodendom zich heeft gesteld. 
Hett jodendom is de unieke basis van het monotheïsme en het geldt als Gratz' overtui-
gingg dat het jodendom de enige rationele religie is!32 

Dezee visie geldt niet alleen de leermeester, ook Jacob zelf acht het rationeel denken 
vann belang wanneer hij in 1901 een inleiding verzorgt bij de preken van zijn collega 
Benjaminn Rippner. Hij schetst diens vrije geest en zelfstandigheid ten opzichte van 
oudee en nieuwe inzichten. Meningen en wetten hebben nu eenmaal geen eeuwig-
durendee geldigheid met als reden dat ze oud zijn, maar ook omgekeerd geldt dat de 
waann van de dag onder het mom van de vrijzinnigheid en de vooruitgang niet klakke-
looss gevolgd dient te worden. Hieruit trekt Jacob de conclusie dat hij Rippner als een 
rationalistt beschouwt, maar hij zegt er meteen bij het volstrekt vanzelfsprekend te 

E.I.. Jacob (1961) p.93. 
W.. Jacob (1992) p.xvi. 
E.I.. Jacob (1961) p.93; W. Jacob (1992) p.xv. 
Ziee Jürgensen (1999) p.85,86 die keizer Wilhelm II wel erg veel scheppingsdrift toedicht als 
zijj  zegt Das Verdienst des Kaisers und der Hohenzollern sei, Preussen und grösstenteils das 
DeutscheDeutsche Reich geschaffen zu haben, terwijl Bismarck bij haar niet in beeld komt; hoogstens 
zoudenn we kunnen zeggen dat Wilhelm II het symbool was geworden van de sterke eenheid 
diee het Duitse keizerrijk uitstraalde, dat door Bismarck was gesticht, vergelijk Paape (z.j.) p.53. 
Jürgensenn (1999) p.86. 
E.I.. Jacob (1961) p.93. 
Vergelijkk EJ 7:848. 
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vindenn dat een leraar van het jodendom rationalist is.33 

Juliuss Carlebach beschrijft Jacobs rationalisme met een treffende blik. Dit komt tot 
uitingg wanneer hij Jacob typeert als een student die niet in eerste instantie opviel als 
eenn geleerde of een man Gods, maar als een vechtjas, een verdediger van de joodse 
eer.344 Daar ligt de kiem van Jacobs rationalisme. Die eer kon alleen bewezen worden 
doorr het bestrijden van het antisemitisme dat door de economische malaise en de 
eenwordingg van Duitsland in 1870 weer de kop opstak. Het antisemitisme in het 
Duitslandd van de laatste jaren van de negentiende eeuw kreeg vooral vorm in het 
politiekee leven. Er werd ingehaakt op de economische neergang waardoor vooral de 
arbeiderss werden gedupeerd, maar ook op de nationalistische waarden waaraan joden 
mett hun traditie niet geheel zouden voldoen. E.I. Jacob merkt op dat de joodse 
studentenn van de laatste decennia van de negentiende eeuw afkomstig waren uit 
patriottischee families,35 maar vaderlandsliefde is iets anders dan het aanhangen van 
nationalisme,, vooral als het laatste samengaat met antisemitisme. E.I. Jacob noemt 
inn dit verband Adolf Stoecker, Heinnch von Treitschke en Theodor Mommsen die 
inn de jaren negentig naam hebben gemaakt. Ze zullen met meer oproepen tot po-
groms,, maar wat hen bindt is een paring van nationalisme aan vormen van antisemi-
tismee die voortkomen uit vermeende economische en culturele overheersing door 
joden.. De politicus Stoecker is een modern demagoog die in redevoeringen de massa's 
opzweeptt door de joden te betichten van overheersing in het Duitse leven.36 De 
historicuss en politicus Von Treitschke gaat verder door de natuurlijke reactie van 
nationalistischee gevoelens met haat jegens vreemde elementen te legitimeren. Van 
hemm kennen we de uitspraak dat de joden het ongeluk zijn van Duitsland. Maar de 
historicuss Von Treitschke heeft ook zijn beschuldigingen geuit jegens Heinnch Gratz, 
dee leermeester van Jacob. In 1879 heeft Von Treitschke zulke heftige kritiek op het 
elfdee deel van Gratz' monumentale studie Geschichte der Juden von den altesten 
ZeitenZeiten bis zur Gegenwart, dat er in de universitaire kringen een rel uitbrak.37 Dit elfde 
deell  behandelt de contemporaine geschiedenis, wat betekent dat Gratz het tijdsge-
wrichtt van zijn dagen onder de loep neemt. Von Treitschke beschuldigt zijn vakge-
noott van haat jegens het christendom, van joods nationalisme en van gebrek aan 
inzichtt dat integratie van joden in de Duitse natie van groot belang was. Er werden 
fellee polemieken gevoerd waaraan joden en niet-joden deelnamen. Het kwam hierop 
neerr dat Von Treitschke's antisemitische uitlatingen38 werden veroordeeld, maar ook 
datt Gratz' nationalisme sterk werd bekritiseerd. Gratz verweerde zich en stelde dat 

Carlebachh (1997) p.xxv. 
A.a.. p.xix. 
W.. Jacob (1992) p.xvii en ook E.I. Jacob (1961) p.94. 
EJJ 15:408-409. 
Vergelijkk EJ 7:846-847. In de Duitse uitgave is het elfde deel getiteld Geschichte der Juden 
vomvom Begmrt derMendelsohn'schen Zeit (1750) bis in die neueste Zeit (1848), Leipzig. Dit deel 
verscheenn in 1870. Van het tumult horen we dus pas veel later. De Geschichte der Juden telt 
elff  delen in dertien banden, is in vele talen vertaald en vele malen herdrukt; de meest recente 
herdrukk is van 1998 en onlangs is de gehele tekst ook als deel 44 van de Digitale Bibliothek 
opp CD-rom verschenen. 
Tochh was Von Treitschke niette beschouwen als een 'racist' in de nazistische zin van het woord, 
zoo wordt beklemtoond in EJ 15:1372. 
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joden,, ondanks hun glorieus verleden, waren geïntegreerd in West-Europa en dat zij 
patriottenn waren in de landen waar ze woonden. De beschuldiging van haat jegens 
hethet christendom wees Gratz pertinent af, maar Von Treitschke hield vol. Gratz stond 
volgenss hem een mengeling voor van joods-Duitse cultuur en hij zou een 
Duitssprekendee oriëntaalse jood zijn die niet vertrouwd was met de Europees-Duitse 
cultuur.39 9 

Dezee gebeurtenis rond het elfde deel van Gratz' grote werk tekent de sfeer waarin 
Jacobb zijn studie aan het Seminar en aan de universiteit zal gaan voltooien. De derde 
aanhangerr van het nationalisme die E.I. Jacob noemt, de classicus en historicus 
Mommsen,, is de meest salonfahige van de drie. Hij is weliswaar een krachtig 
tegenstanderr van het antisemitisme en durft zelfs zijn collega Von Treitschke stevig 
aann de tand te voelen over diens uitlatingen over joden, maar voor Mommsen is wel 
duidelijkk dat joden er het beste aan doen om op te gaan in het culturele geheel van 
Duitsland.400 Wat deze drie spraakmakende heren kenmerkt is de ontkenning van de 
eigenn tradities en geschiedenis van het jodendom binnen het bestaande bestel. 

Welnu,, patriottisme en eergevoel gaan bij Jacob hand in hand als hij met elf studen-
tenn in de geneeskunde41 de eerste joodse studentenvereniging opricht, genaamd 
Viadrina.Viadrina. Zij zagen de universiteit als de plaats bij uitstek om het antisemitisme te 
bestrijden,, te meer daar andere studentenverenigingen zich in toenemende mate 
antisemitischh gingen opstellen. Doel is een genootschap van joodse studenten dat zijn 
vijandd met open vizier benadert; wanneer het genootschap daartoe in staat is, kan het 
mensenn opvoeden tot verdediging van het jodendom en zijn rechten.42 Naar goed 
Duitss model gebeurt dit door de schermsport te beoefenen en Benno Jacob moet de 
eerstee student zijn geweest die rabbijn wilde worden en een duel uitvocht met 
schermsabelss om zijn tegenstander te verslaan43, wat in joodse kringen beslist niet 
gebruikelijkk was. Deze ervaringen komen hem te stade en een fraai voorbeeld is te 
zienn in Jacobs uitleg van de geschiedenis van Jakob bij de Jabbok waar tevens 
Gunkell  van repliek wordt gediend, zoals hij zo vele malen zal doen, heel zijn Genesis 
door.. Het gaat daarbij om een neuere Entdeckung, waarvan ook Gunkel gewaagt, dat 
oorspronkelijkk niet de naamloze man Jakob sloeg, maar omgekeerd: Jakob zou het 
goddelijkee wezen op de heup hebben geslagen. Waar het om gaat is dat er sprake 
iss van een gevecht tussen God en de menselijke held: lij f aan lijf , stelt Gunkel. Hoe 
gaatt dat te werk? Gunkel meent het te weten, want wanneer Jakob ziet dat hij niet 
tegenn de ander is opgewassen, gebruikt hij, geheel overeenkomstig zijn karakter, een 

Ziee EJ 7:847 en 15:1372. 
EJJ 12:236. 
Alduss W. Jacob (1992) p.xvi. 
Goldschmidtt (1962) p.8. Hij vertaalt uit Ein Wort an unsere Glaubensgenossen (1886) dat door 
Jacobb en zijn vrienden ter gelegenheid van de oprichting werd gepubliceerd: "... Only an 
AssociationAssociation of Jewish Students which confronts its enemies with open visor will  be in a position 
toto educate men who are prepared to defend Judaism and its rights." En vergelijk Jürgensen 
(1999)) p.73 die de oprichting van Viadnna terecht beschouwt als een Reaktton auf die 
JudenfeJudenfe indschaft. 
E.I.. Jacob (1961) p.94 en Goldschmidt (1962) p.8. 
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worsteltrucc en slaat vervolgens de tegenstander op het heupgewricht! Met deze 
worsteltrucc is de ander verslagen. Jacob daarentegen verbaast zich over zo weinig 
kenniss van zaken en hij is van mening dat Gunkel er maar een gooi naar doet. Bij 
hett worstelen wordt namelijk pertinent niet geslagen. Sterker, nog nooit is bij het 
worstelenn iemand de dijbeenkop uit het heupgewricht gesprongen, weet Jacob, maar 
hijj  beseft de achtergrond van Gunkels betoog: 

AberAber Jakob, der Stammvater der >Juden *istja dieserSchule besonders unsym-

patisch,patisch, und so scheut sie nicht die unmöglichsten Kniffe, um ihm eins zu 

versetzen.versetzen. Auf ihrer Seite liegt die sportliche unfairness." 

Ditt is slechts een voorbeeld van Jacobs strijdvaardigheid in zijn uitleg. Hij is er niet 
dee man naar om in zijn studeerkamer te verdwijnen om er niet meer uit te komen. 
Integendeel,, hij participeert in het leven van alledag en neemt geen blad voor de 
mondd Het komt hem zelfs op een onthouding van zijn diploma tot rabbijn te staan, 
wantt aan het Seminar werd oppositie gevoerd tegen Jacobs strijdlustige geest en zijn 
uitgesprokenn meningen. Dit betekende dat er een speciale commissie van het 
AllgemeinerAllgemeiner Rabbinerverband in Deutschland*5 aan te pas moest komen eer hij zich 
rabbijnn kon noemen, want de Seminarrabbiner was hardnekkig in zijn weigering om 
Jacobss bevestigingspapieren te ondertekenen.4 

1.4.11.4.1 Intermezzo: van repliek dienen 

Vann 1891-1906 verblijft Jacob als rabbijn in Göttingen en zijn tijd gaat op aan 
onderwijss en het houden van redevoeringen waarbij veel tijd kan worden besteed aan 
bijbelstudie.. Het is in 1892 wanneer de anti-semitische politicus Max Liebermann 
vonn Sonnenberg in Göttingen in de stad een lezing komt houden. Hij had reeds 
carrièree gemaakt door oprichting van diverse antisemitische partijen47 die hij van 
klinkendee antisemitische theorieën voorzag, maar ook was Liebermann lid van het 
Duitsee parlement. Hij houdt een lezing van meer dan twee uur over het verschijnsel 
jodendomm onder de suggestieve titel Vertragt sich die Talmudmoral mit dem 
Staatsbürgerrecht?Staatsbürgerrecht? Na afloop is er gelegenheid tot discussie. Dat is het moment van 
dee dertigjarige rabbijn Jacob. Hij verschijnt dan in de zaal met een bode die enkele 
delenn van de Talmoed draagt. Jacob loopt naar voren, houdt vervolgens Liebermann 
vonn Sonnenberg de talmoeddelen voor en verzoekt hem de passages waar hij naar 
verwezenn had en die onverenigbaar zouden zijn met het burgerlijk recht, voor te 
lezen.. Liebermann moet op dat moment bekennen dat hij geen Hebreeuws kan lezen, 
waaropp Jacob zich met gevoel voor theater tot de toehoorders wendt en vraagt wat 
hijj  nu toch aanmoet met iemand die zijn bronnen niet kent, maar wel de onbe-

Jacobb (1934) p.641; vergelijk tekst Gunkel (1977) p.361. 
Inn 1884 werd het Verband der Rabbiner Deutschlands opgericht en daar heeft Jacob mee te 
maken.. In 1896 werd de naam gewijzigd in Allgemeiner Rabbinerverband in Deutschland, zie 

EJJ 13:1455. 
W.. Jacob (1992) p.xvii. 
EJ3:81. . 
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schaamdheidd heeft om een menigte meer dan twee uur te onderhouden over de morele 
leerr van de Talmoed, zonder in staat te zijn er één regel in te lezen.48 Bij de dood 
vann Liebermann von Sonnenberg in 1911 heeft Jacob zijn herinneringen aan deze 
gebeurteniss geboekstaafd.49 In zijn herinneringen vallen de toehoorders Liebermann 
massaall  af en is hij de grote held. Carlebach maakt hierbij een kanttekening. De 
herinneringg van Jacob toont aan dat hij zich geheel houdt aan de opdracht van 
Viadrina:Viadrina: de vijand met open vizier benaderen waardoor het joodse recht vrijelij k 
kann worden verdedigd. Als Duits staatsburger zal hij met zijn medeburgers in gesprek 
gaan.. Dat deed Jacob dan ook zonder vrees of blaam met Liebermann von Son-
nenberg.. Maar Carlebach maakt daarbij de opmerking dat er geen sprake is van een 
radicalee ommezwaai van de massa ten gunste van de joodse eer. De antisemitische 
partijenn verloren in die beginjaren negentig hun invloed en aanwas waardoor de 
menigtee meer of minder onbevangen was en zich meebewoog met allerlei wind van 
leer.. Van het latere radicaliserende antisemitisme is in 1892 nog geen sprake,50 maar 
hett geeft wel aan dat Jacob de gevaren van het antisemitisme nooit heeft veronacht-
zaamd.. Kurt Wilhelm slaat de spijker op zijn kop als hij duidelijk maakt dat de joden 
tenn opzichte van het antisemitisme het voorbeeld van Jacob moeten volgen: van 
repliekk dienen.51 

1.4.21.4.2 Intermezzo: geen slachtofferrol 

Dee vechtlust tekent Jacobs lange leven, maar zijn verdediging is niet gericht op de 
minimalee overwinning. Typerend is een verhaal van de zoon over Jacob in zijn Dort-
mundsee tijd, zo rond 1918-1920, dus ruim 30 jaren na zijn ervaringen met Viadrina. 
Jacobb is dan nog een goede vijftiger en werkt in zijn tweede standplaats Dortmund. 
Inn die dagen marcheren de vrijkorpsen de stad binnen om die van de communisten 
tee bevrijden. Bij toeval staat Jacob aan de straatkant, het is sabbatmorgen na de och-
tenddienst.. Precies op dat moment buigt een jonge strijder zich voorover uit de 
marcherendee troepen en voegt Jacob toe: Schau den Dreckjuden! Jacob laat dit zich 
niett gezeggen en draaft achter de troepen aan, de naar hem opgeheven geweerkolven 
tenn spijt. Hij weet de naam van de verantwoordelijke te achterhalen en nog dezelfde 
dagg gaat Jacob naar de generaal om verhaal te halen. Door al die inspanningen 
smaaktt hij het genoegen dat het toekomstige nazi-jong persoonlijk bij hem verschijnt 
enn zijn excuses aanbiedt.52 Een slachtofferrol is Jacob vreemd. Het gaat hem om be-
strijdingg van onrecht met open vizier, Viadrina indachtig. 

Vergelijkk W. Jacob (1992) p.xxi. Wilhelm noemt deze gebeurtenis ook, zij het met een kleine 
afwijking;; bij hem komt Jacob binnen met één talmoeddeel. Wilhelm (1962) p.77. 
ErinnerungenErinnerungen zu Viadrina. Erinnerungen über das Treffen mil dem antisemitischen Agitator 
LiebermannLiebermann von Sonnenberg. Vergelijk Jürgensen (1997) p.1093. 
Carlebachh (1997) p.xx. 
Wilhelmm (1962) p.77. 
E.I.. Jacob (1962) p.91-92. 
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1.51.5 Huwelijk en gezin 

Inn 1894 trad Benno Jacob in het huwelijk met Helene Stein, die gedurende de vij f 
kinderlozee jaren die eerst nog zullen volgen, blijf t studeren aan de universiteit. Zij 
wordtt getypeerd als een vrouw met een eigen mening die ook kans zag Jacobs felle 
toonn enigszins te verzachten." Samen krijgen ze drie kinderen van wie Ernst Jacob 
bekendd is geworden door het beheer van zijn vaders geestelijke nalatenschap. 
Wanneerr Jacob zijn Vorwort schrijft is Ernst districtsrabbijn in Augsburg.54 Hij zag 
echterr weinig toekomst voor zichzelf in Duitsland en overwoog emigratie; na zijn 
deportatiee naar en vrijlating uit het concentratiekamp Dachau is hij via Engeland 
uiteindelijkk geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waar hij ook daar rabbijn is 
geworden.555 Van Hannah Jacob, de enige dochter, is niet veel meer bekend dan dat 
zijj  in het huwelijk trad met de zakenman Ludwig Loewenthal en in Hamburg woon-
achtigg was. Zij zijn Duitsland ontkomen en arriveerden in Londen met enkel een 
koffertje.. Hun bezittingen zijn zij, ondanks de bemoeienissen van Jacob, goeddeels 
kwijtgeraakt.566 Van Ewald, de jongste zoon, is niet méér bekend dan dat hij in 1933 
emigreerdee naar Palestina, zijn vader heeft hem daar in 1934 bezocht. Dit zal voor 
Jacobb een bijzondere gebeurtenis zijn geweest, want hij was een fel anti-zionist. Het 
iss hierboven al beschreven dat Jacobs rationeel denken was gebaseerd op het 
bestrijdenn van de antisemitische handel en wandel van zijn Duitse medeburgers. Wir 
allealle sind das Vaterland is zijn adagium,57 maar deze droom werd wreed verstoord 
doorr het nationaal-socialisme. Er was voor hen in nazi-Duitsland geen plaats en de 
familiee is tot op heden woonachtig in de Verenigde Staten en in Israël. 

1.61.6 Samenvatting 

Dee ontwikkeling van Benno Jacob wordt getoonzet door diens onafhankelijke geest 
waarinn zelfstandig leren denken de opmaat vormt. Basis vormt zijn kennis van de 
klassiekenn die niet minder van belang is dan zijn kennis van Tenach, de Talmoed 
enn de rabbinica. Jacob wist zich niet alleen jood maar ook Duits staatsburger en zijn 
vormingg geeft daar alleszins aanleiding toe. In de nalatenschap van Jacobs geschriften 
lezenn we zijn opmerking: Wir deutsche Juden sind und bleiben von Religion Juden, 
vonvon Nation Deutsche. Dat schreef hij in 1919, na de Duitse nederlagen en in het weer 
fell  oplevend fascisme. Jacob was fel anti-zionist en dat is hij tot het einde toe geble-
ven.. Jürgensen heeft gelijk als ze schrijft: Mag esfür uns heute fremdlich wirken -

W.. Jacob (1992) p.xvii en xxiv. 
Jacobb (1934) p. 12. Doorgaans aangeduid als E.I. Jacob, maar zijn namen luiden voluit: Ernst 
Yaakovv Eliyohu Jacob. Zie Jürgensen (1997) p.1091. In zijn publicaties over B. Jacob wordt 
hijj  aangeduid ais Emest I. Jacob of E.I. Jacob, Vergelijk E.I. Jacob (1974) p.viii en ook mijn 
Deell  1, p.39-40, noot 151. 
W.. Jacob (1992) p.xxix. Van 1942-1969 is E.I. Jacob rabbijn geweest in Springfield, Missouri. 
Ziee Rosenzweig (1979) BT p.1284. 
W.. Jacob (1992) p.xxviii. 
Carlebachh (1997) p.xxiii, die het een beroemd oud motto noemt; het is gebaseerd op de klassie-
kenn en kent vele varianten. 
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fürfür Jacob bildete Judentum, Bibelauslegung und Deutschtum eine Einheit,5S maar dit 
iss wel de grote tragedie gebleken die zijn leven gekenmerkt heeft. 
Niett minder gecompliceerd ligt Jacobs positie in het jodendom zelf. De scholing aan 
hett Seminar leidde tot onafhankelijk onderzoek, niet alleen van het jodendom zelf 
maarr ook van de overleveringsgeschiedenis van de Bijbel! Hoewel het jodendom 
menigmaall  het onderwerp is van zijn artikelen, valt op dat de studie van Tenach 
prevaleert,, die heeft zijn hart. Jacob wordt met name door de pen van K. Wilhelm 
geschetstt als een liberale jood en ook W. Jacob plaatst hem in het liberale jodendom, 
maarr de laatst genoemde maakt evenzeer duidelijk dat Jacob oppervlakkige meningen 
binnenn het liberale jodendom, over belangrijke kwesties als goed onderricht in de 
joodsee religie, stellig afwees.59 

E.I.. Jacob, tot slot, schetst zijn vader als een liberale rabbijn, die onderwij s kreeg aan 
hett conservative Seminary, dat het midden hield tussen het uitgesproken liberale 
jodendomm en de neo-orthodoxie. All through his life B. Jacob held to this attitude.60 

Dee visie van de nazaten van Jacob vormt de samenvatting voor de positie die Jacob 
volgenss hen in het jodendom in het Duitsland van zijn dagen heeft ingenomen. Hij 
wordtt vooral gekenschetst als een rationalist, maar het blijk t niet eenvoudig om hem 
bijj  een stroming in te delen. Vervolgens heeft Jacob te maken met bijbelvorsers van 
christelijkenn huize. Onmiskenbaar heeft hij een voorsprong op deze geleerden die 
weliswaarr de grondtalen kennen, maar er toch veel minder mee vertrouwd zijn dan 
hijj  die het Hebreeuws met de moedermelk heeft binnengekregen. Bovendien werd 
Jacobb geconfronteerd met het debat over de Quellenhypothese waarin de oerbronnen 
vann de religie werden onderscheiden. Hij viel er midden in! Het ging bij het begin 
vann zijn zelfstandig wetenschappelijk optreden om het achterhalen van de kern van 
hett meest religieuze moment daartoe61 en om dit te bereiken werden vele hulpmidde-
lenn geheiligd. Jacob gaat hierop reageren. Tussen het begin van Jacobs onderzoeksja-
ren,, zo rond 1890, en de publicatie van zijn Genesis liggen 44 jaren. Waar het Jacob 
all  die jaren inhoudelijk om gaat, wordt beleden in het Vorwort dat meteen een 
verantwoordingg is van zijn denken: 

DieserDieser neue Kommentar über das erste Buch derBibel hat sich die wissenschaftli-
cheche Aufgabe gestellt, unabhangig von alten und neuen Autoritaten, Dogmen und 
LehrmeinungenLehrmeinungen durch eine möglichst genaue Exegese den ursprünglichen, d.h. 
denden von der Tora selbst gewollten Sinn der Schrift zu ermitteln und damit zu 
ihrenihren wahren Gedanken und Absichten vorzudringen.62 

Jürgensenn (1999) p.86. 
W.. Jacob (1992) p.xxi. 
E.I.. Jacob (1961) p.93-94. 
Zoo publiceerde in 1895 H. Gunkel zijn Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit: eine 
religionsgeschichtlichereligionsgeschichtliche Untersuchung über Gen. 1 und Ap. Joh. 12. waarin de overeenkomsten 
maarr vooral de verschillen worden gesignaleerd tussen de godsdienst van Israël en de Umwelt 
tenn aanzien van het scheppingsverhaal. Vergelijk ook Houtman (1980) p.84. 
Jacobb (1934) p.9. 

13 3 



22 'DE R SIN N DER TORA'  OFWEL JACOB E N D E 'QUELLENHYPOTHESE' 

Wanneerr Jacob zijn grote commentaar Das erste Buch der Tora: Genesis van een 
VorbemerkungVorbemerkung voorziet, begint hij die als volgt: 

DerDer Sinn der Tora ist: das Volk der *  bene Jisrael * für seine geschichtliche 
AufgabeAufgabe auszurüsten.6* 

Inn vijftien woorden wordt zijn taakomschrijving verwoord, want hoe zal de Tora de 
kinderenn Israels kunnen toerusten? Het is met name de Quellenscheidung die Jacob 
alss de grootste hindernis beschouwt voor het verstaan van de Schriften. Door de bron-
nensplitsingg wordt niet alleen de onderlinge samenhang van de teksten opgedeeld naar 
vermeendee herkomst, maar ook gaat de samenhang van de teksten en de compositie 
vann Genesis verloren. Daarbij komt dat de christelijk-theologische basisbeschouwing 
vann het Oude Testament de Bijbel geen recht doet, omdat die beschouwing waar-
deoordelenn inbrengt van buitenaf.64 Om te beginnen is de bronaanduiding zo'n 
vreemdee inbreng van buitenaf. Wanneer Jacob het boek van E. Kautzsch65 bespreekt 
waarinn de teksten voorzien zijn met aanduidingen als J, J1, J2, Js, J1, J*, E, Es, J+E, 
P,, PB, Ps, PS1, P*, D}  R, vreest Jacob dat door alle splitsing en reconstructie geen spra-
kee kan zijn van een ongestoorde lectuur. Bovendien maakt alle wirwar van aandui-
dingenn de bladspiegel voor het oog maar onrustig. Wie zich er toch doorheen weet 
tee worstelen, mag constateren dat hier het Oude Testament te lezen is in - wat men 
noemtt - modern Duits. 

Pregnanterr is Jacobs kritiek wanneer hij in 1923 een bespreking publiceert van het 
eerstee deel van Die Sagen des Alten Testaments van Hermann Gunkel en het tweede 
deell  in die reeks van Hugo Gressmann.66 Hij maakt zich oprecht boos over Gunkels 
massievee dogmatische beschouwingen waarin de moderne mens een contrast heet te 
vormenn met de antieke die nog niet weten kan van de almachtige, alwetende en alom-
tegenwoordigee God. Daarvan zouden de Hebreeuwse sagen geen idee hebben, want 
hunn religieuze opvattingen staan diep onder die van 'unsern christlichen'. Gunkel, 
maarr hetzelfde geldt voor Gressmann, wendt zich uitsluitend tot het protestantse 
publiek.. Zij willen de moderne lezers tegemoet komen met een selectie van teksten 
uitt Genesis naar de bronnen. Het boek begint met Genesis 2, want dit is het begin 
vann de oergeschiedenis bij J, die als de oudste Hauptquelle voorop mag gaan, ge-
volgdd door P enzovoorts. 

A.w.. p.15. 
A.w.. p.9. 
Jacobb (1923) p.485-487; bedoeld wordt Die Heilige Schrift des Alten Testaments übersetzt von 
E.E. Kautzsch, in de vierde omgewerkte druk uitgegeven door A.R.F. Bertholet. Göttingen, 1921. 
Jacobb (1923) p.667-670, bespreking van de eerste twee delen van "Die Sagen des Alten Testa-
ments".. Deel 1, H. Gunkel: Die Urgeschichte. Die Patriarchen en Deel 2, H. Gressmann: Die 
AnftingeAnftinge Israels, Göttingen, 1921-19222. 
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Waarr het op neerkomt is dat alle inhoudelijkheid van het eerste bijbelboek op die 
manierr verdwijnt, zegt Jacob met betrekking tot het boek van Gunkel. En dan te 
bedenkenn dat er wellicht geen boek ter wereld zo algemeen-menselijk is als Genesis! 
Jacobb is diep ongelukkig met de selectie van teksten en deze benadering bevat naar 
zijnn idee niets meer dan orakeltaal. 

Dee vraag rijst waarom Jacob zo sterk gekant is tegen deze tak van modern 
bijbelonderzoek.. Heeft hij aan het Seminar niet modern joods wetenschappelijk onder-
wij ss genoten waar vrij onderzoek naar de overleveringsgeschiedenis van de Bijbel 
eenn van de pijlers is? De Quellenscheidung wijst Jacob categorisch af en de reden 
iss goed na gaan in zijn lemma over Genesis in The Jewish Encyclopedia en in Die 
ThoraThora Moses, een monografie die in 1912 verscheen in de reeks van 'Volksschriften 
überr die jüdische Religion'. Het boekje laat zich lezen als een moderne introductie 
opp de Bijbel en het jodendom. Het moet door geseculariseerde joden als vernieuwend 
zijnn ervaren en gegolden hebben als een kennismaking met hun traditie.67 Duidelijk 
iss dat Jacob in de eerstgenoemde publicatie zeer wetenschappelijk te werk wil gaan, 
maarr in de tweede een populaire toon wil treffen. 

Inn 1903 geeft Jacob zijn definitie van het boek Genesis: 

ItIt  is a well-planned and well-executed composition of a single writer, who has 
recountedrecounted the traditions of his people with masterly skill, combining them into 
aa uniform work, without contradictions or useless repetitions, but preserving the 
textualtextual and formal peculiarities incident to their difference in origin and mode 
ofof transmission.6* 

Dee teksten in het Engels klinken massief en missen de gevarieerde woordkeus die 
zijnn Duitse teksten kenmerkt. Door de tekst heen is na dit begin de term writer ver-
dwenenn en lezen we vervolgens de woorden author en narrator, nergens wordt deze 
gestaltee die Genesis het licht heeft doen zien ter discussie gesteld. Wat eveneens 
opvaltt is dat Jacob a priori niet uitgaat van het auteurschap van Mozes, nergens klinkt 
dienss naam in dit lemma. Na de beschrijving van Genesis treedt de term redactor 
aann het licht wanneer de stand van zaken van Scientific Criticism besproken wordt. 
Mett Historical Criticism wordt hier in een vijftal paragrafen aandacht aan gegeven. 
Dee moderne kritiek begint met Jean Astruc en eindigt met Gunkel, wiens commentaar 
vann 1901 voor Jacob niets origineels heeft met betrekking tot de bronnen. De bron-
nenanalysess worden met tabellen gelardeerd, maar in zijn beschrijving kan Jacob niet 
anderss dan zijn afwijzing weergeven, waarbij hij erop wijst dat de bronnentheorie 
opp zijn best een hypothese is en dat er totaal niets met zekerheid te zeggen is over 

Saillantt detail is dat naast het exemplaar dat in Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam 
aanwezigg is, er nog één geregistreerd staat. Het is ooit aangekocht door de Bibliotheek 'Zending 
onderr de Joden' van de Gereformeerde Kerken in Nederland en bevindt zich nu in de 
Bibliotheekk van de Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat). Het is het eerste boek van 
Jacobb dat Rosenzweig onder ogen kreeg, zie mijn Deel 1, p.22. 
Jacobb (1903) p.599. 

15 5 



dee oorsprong van de teksten. Het lemma wordt aangevuld met een Critical View van 
Emill  G. Hirsch waarin een uitgesproken liberale visie op de bronnentheorie wordt 
verwoord.699 Hirsch ziet Genesis als een deel van de Hexateuch en volgt de bronnen 
binnenn de vertelling met daarbij waardering voor R als redacteur(en) of corrector(en) 
diee net als de bronnen een eigen ziel heeft en het materiaal herschikt naar zijn eigen 
religieuzee maatstaven. Is Jacob getergd door deze aanvulling en geeft hij daarom zijn 
kritiekk een scherpe toon? Duidelijk wordt dat hij zich niet schaart onder het gezag 
vann het liberale kamp in het jodendom. Jacob is rationalist door Mozes' auteurschap 
aff  te wijzen, maar onafhankelijk wil hij zijn met zijn visie op de eenheid van de 
tekst. . 

Mett het boekje Die Thora Moses zag Jacob zich, zoals bekend, voor een andere op-
drachtt gesteld dan met The Jewish Encyclopedia. De toon is ontspannen, beschrijvend 
enn Jacob weet de lezer bij de hand te nemen om uit de doeken te doen wat de Tora 
voorr de jood betekent. Het is immers de Tora die de jood heeft geschapen. De Tora 
iss van generatie op generatie heel nauwkeurig overgeleverd, vertelt hij zijn lezers, 
mett behulp van de oude rollen die werden bewaard. Het zou immers een blamage 
zijnn om een Hebreeuws blad waarop de Naam van God geschreven staat door een 
mensenhandd te vernietigen. Zo gaat hij verder nog in op de thema's van de Tora, de 
leestekens,, de sabbatlezingen en de vertalingen door de eeuwen heen. In deze popu-
lairee monografie maakt hij duidelijk dat dankzij de bronnensplitsing het literaire pro-
bleemm van het vermeende auteurschap van Mozes aan het licht is gebracht. Het is 
zekerr dat Mozes' auteurschap niet langer houdbaar is en Jacob heeft van meet af aan 
ervann blij k gegeven daar beslist geen moeite mee te hebben. Ook in dit boekje heeft 
hijj  het voortdurend over de Verfasser, maar hij werkt de vraag naar het ontstaan van 
Genesiss voor de lezer uit. Waar het Jacob om gaat is dat Genesis als een samenhan-
gendd geheel moet worden beschouwd en hij wordt niet moe dit te herhalen. De Penta-
teuchh zelf maakt er nergens aanspraak op door Mozes geschreven te zijn, van de Ver-
fasserfasser van Genesis ontbreekt elk spoor.™ Daarbij komt dat de Pentateuch de tijd van 
Mozess ver achter zich liggend acht en Jacob geeft diverse voorbeelden van frag-

ZieJE(1903)p.610-611.. Emil Gustave Hirsch (1851-1923) was redacteur van The Jewish Ency-
clopediaclopedia en hij redigeerde de lemma's die de Bijbel tot onderwerp hebben. Als elfjarige 
verhuisdee hij naar de Verenigde Saten, maar kwam naar Europa om zijn studie voor rabbijn 
voortt te zetten aan de Hochschulefür die Wissenschaft des Judentums in Berlijn, waar hij werd 
beïnvloedd door Abraham Geiger. Hij werd algemeen erkend als een uitgesproken voorman van 
dee radicale vleugel van het liberale jodendom in de Verenigde Staten. EJ 8:503. 
Inn dit licht is de anekdote van E.I. Jacob tekenend als hij vertelt dat zijn vader het ontstaan van 
dee Tora wil vergelijken met de bron van de Mississippi rivier. Met welke druppel zal het zijn 
begonnenn als de rivier in de zee uitmondt?? Met andere woorden: Arguments taken from usage 
ofof words were in his opinion a vicious circle. For him it was more important and rewarding 
toto understand the text as it is today. E.I. Jacob (1961) p.98. Vergelijk ook Rosenzweig (1979) 
BTT p.1155 waar Rosenzweig op 9 juni 1927 aan Buber schrijft dat Jacob zich uitsluitend voor 
RR interesseert. Er sagt: R ist der Verfasser. Kommentar: Unser Text ist aus verschiedenen 
QuellenQuellen zusammengeflossen; es ist aber hoffnungslos. in dem Strom noch die Gewasser der 
QuellenQuellen unterscheiden zu wollen. Rosenzweig lijk t hier met de verwoording van Jacob in te 
stemmen. . 
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mentenn die nooit bekend hadden kunnen zijn in de tijd van Mozes zelf.71 De Penta-
teuchh kent verschillende benaderingswijzen en stijlvormen en wie zich daarin verdiept 
wordtt door deze indruk overweldigd. De ontstaansgeschiedenis van de Tora is buiten-
gewoonn complex, weet Jacob, maar zij is misschien nog wel veel ingewikkelder dan 
dee Kritik  veronderstelt! Duidelijk is dat de Tora niet uit de hemel is komen vallen.72 

Volgenss de Talmoed geldt de openbaring Mozes. Daarom wordt de Tora van zijn 
handd genoemd. Jacob zal aan dit gedachtegoed niet tornen. Nicht die eine Feder, son-
derndern der eine Geist, in dem viele Federn geschrieben haben, macht die Einheit. 

Err is in Jacobs denken geen sprake van een neiging om bepaalde denkbeelden te 
sanctionerenn uit behoudzucht. De sleutel tot Jacobs aperte afwijzing ligt evenmin in 
hett onafhankelijk onderzoek op zich, maar in de denkwijze die hierachter schuil gaat. 
Waarr het mijns inziens in Jacobs afwijzing om gaat, heeft een tweeërlei fundament. 
Tenn eerste wijst hij de visie af waarin de godsdienst van Israël vanaf Genesis wordt 
beschouwdd als een primitieve religie die zich ontwikkelt tot het hedendaagse joden-
domm en ten tweede wijst Jacob de gedachte af die een ontwikkeling van de Godsna-
menn suggereert. 

2.12.1 'Quellenscheidung als die grösste Hindernis' 

Zoalss Jacob van meet af aan geen moeite heeft gehad met de afwijzing van Mozes' 
auteurschap,, zo stellig is hij in de afwijzing van de Quellenscheidung. Die heeft als 
grondslagg de ontwikkeling van de godsdienst van Israël en dat is iets wat Jacob 
afwijst.. E.I. Jacob maakt een treffende opmerking die laat zien wat de 
QuellenscheidungQuellenscheidung teweeg heeft gebracht in zijn vaders dagen. De bijbelkritiek was 
naarr diens mening gebaseerd op een christelijke neiging om elke religieuze 
verhevenheidd vóór Jezus af te wijzen, waardoor het Oude Testament niet meer dan 
eenn voorproeve wordt van het Nieuwe. Bovendien waren Duitse protestantse 
geleerdenn beïnvloed door antisemitische vooroordelen, zoals Gunkel in zijn verhande-

Eenn mooi voorbeeld is: bei dem Berichte über die Einnahme des Ostjordanlandes im letzten 
JahreJahre Moses beruft sich die Thora aufeine altere Schrift mit den Worten: "Darum heisst es 
imm Buche der Kriege des Ewigen" (Numeri 21:14). Let vervolgens op de laconieke toon van 
Jacob:: Wie konnte Mose sich aufein Buch beziehen, das höchstens ein halbes Jahr vor ihm 
niedergeschriebenniedergeschrieben sein konnte, undfür Ereignisse, die alle erst eben selbst erlebt hatten9 Jacob 
(1912)) p.89. 
Dee zoon verwoordt het nog voorzichtig: He never assumed that the Torah we have before us 
had.had. so to say, come down from heaven in one piece. E.I. Jacob (1961) p.97-98. Vergelijk 
hiermeee de kleinzoon: He acknowledged that the Biblical text was edited by later hands and 
thatthat segments of the Pentateuch did not stem from Moses, but also considered the editor at least 
asas intelligent as the modern reader and not prone to obvious mistakes. Furthermore, he felt 
thatthat the sources which preceded the editorial period were not recoverable. W. Jacob (1992) 
p.xix. . 
Jacobb (1912) p.87-94. 
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lingg over de vertellingen van de aartsvaders.74 Het is ook veelzeggend voor het 
culturelee klimaat in die tijd waardoor de joodse traditie in het defensief werd 
gedrongen. . 
Interessantt is het om te zien hoe Jacob al uitleggend in Die Thora Moses de bronnen-
splitsingg karakteriseert waarbij we vooral moeten letten op de culturele kontekst van 
dee bronnentheorie en de gevolgen van de splitsing. Jacob vertelt dat bron J wel be-
schouwdd wordt als de lieveling van de christelijke kerk, dat bron E met respect wordt 
bejegendd en dat ook D genade vindt in de ogen der geleerden. Maar anders zou het 
gesteldd zijn met P. Deze bron ontmoet tegenstand en afwijzing. P toont, aldus de 
geleerden,, de intolerante priester en de wetsfanaticus, de gortdroge jurist en de 
enghartigee dogmaticus, de geleerde pietlut. Hierbij blijf t het niet, want P, zo vertelt 
Jacob,, is in de ogen der geleerden op te vatten als de zondebok voor het schemerend 
antisemitisme.. Het is de bron zelf die deze visie zou versterken. P is de ware jood, 
zijnn werk een getuigenis van de jodenschool en de waarde ervan. Niet lang voor de 
komstt van het christendom zou men de tekstgaring geheel rond hebben gehad om 
zoo tot een afsluiting te komen die leidde tot de verstarring van het jodendom.75 Jacobs 
bezwaarr is dat door alle ontrafeling van de teksten niet enkel het zicht op het geheel 
vann de vertellingen verloren gaat en kritiek ontvouwd wordt voor men zelfs aan het 
verhaall  toekomt, maar ook dat er geen sprake kan zijn van enig zicht op de inhoud 
enn de betekenis van de Tora. De bronnentheorie is dus niets minder dan de grootste 
hinderniss om de teksten te begrijpen. Deze woorden klinken niet enkel in Die Thora 

E.I.. Jacob (1961) p.98. Een voorbeeld van Gunkels antisemitisme is te zien wanneer Jacob 
Gunkell  citeert die in Genesis 27:21-27 zowaar een Tastquelle en een Riechquelle signaleert in 
dee zegen van Isaak voor Jakob en Esau. Jacob citeert dan Gunkel als hij diens denkbeelden 
weergeeft:: A ber unser kühner in solchen Perspektiven grosser Führer geht noch weiter: 'Auch 
derder alte Isaak hat H inter ge danken: er sagt, er wolle kussen (was er nicht sagt aldus Jacob/ 
mm Wirklichkeit will  er riechen, Auch in diesem Zuge wirdein wirdein Typus geschilden: es gibt Rassen-
undund Mationalgerüche, vergl. denfoetorjudaicus und denNiggergeruch'. Deze visie van Gunkel 
achtt Jacob niet steekhoudend: Wenn irgend dreiMenschen zu derselben Rasse und demselben 
GentenGenten gehörten, waren es Isaak, Esau und Jakob. Vergelijk Gunkel (1977) p.312. Jacob 
vervolgtt en de toon is onmiskenbaar ironisch: Es ist allerdings allbekant, dass Völker, Stonde. 
Gesellschaftsklassen,Gesellschaftsklassen, mit schlauem Instinkt Psychisches aufPhysisches gründend, Abneigung 
durchdurch die Begriffe schmutzig, dreckig, stinkendausdrücken, wie: Sale boche, Saupreuss u, dergl. 
undund daraus einen ongeborenen üblen Geruch machen. So wollten wdhrend des Kneges 
französischefranzösische Arzte bei der Behandlung deutscher Verwundeter einen höchst unangenehmen 
charakterischencharakterischen Geruch bemerken, der ihnen in solchem Masse anhafiete, dass er sich geitend 
mache,mache, wenn nur e in einziger Deutscher in einem Lazarett liege. Französische Flieger merkten 
eses in sehr sehr grosser Höhe, wenn sie die die deutschen Stellungen überflogen. Die Gazette medicinale 
dede Paris Nr. 267 vom 24. Juni 1915, die darüber berichtet, weiss diesen 'eigenartigen 
Rassengestank'Rassengestank' auch physiologisch zu begründen und schliesst: 'Übrigens hat auch wdhrend 
desdes Friedens der Geruch der Deutschen denselben fötiden Charakter.' (Julius Goldstein, Rass 
undund Politik, S.33). Daarop kan Jacob niet zonder gevoel voor humor constateren: Da haben wir 
alsoalso glückltch auch einen foetor germanwus! Maar de strekking van Isaaks opsnuiven is anders, 
weetweet Jacob. Het gaat Isaak niet om het vaststellen van een geur, maar om het inademen van 
hett aroma van het wild en het wildbraad. Es war, wenn wir auch einmal modern und witzig 
seinsein dürfen, unsere Ztgarre nach Tisch. Jacob (1927) p.614-615 en zie ook (1934) p.566. 
Jacobb (1912)p.44-48. 

18 8 



Moses,Moses, zijn Genesis begint ermee! 

2.22.2 Niet de splitsing maar de variëhng van de Godsnamen 

Dee bronnensplitsing hindert niet alleen het zicht op de Tora als geheel en eenheid, 
maarr kent ook aan de verschillende namen van God een cruciale rol toe. Aan de hand 
vann die namen meende men immers de bronnen te kunnen vaststellen. Jacob stelt hier 
inn The Jewish Encyclopedia tegenover dat niet de splitsing iets zegt over de ene God, 
maarr dat de variëring van diens naam de bron is van het boek Genesis.77 Dus niet 
dee splitsing maar de wisseling is in het geding! Niet zozeer in Die Thora Moses, 
maarr vooral in Der Morgen toont Jacob het belang van de visie op de ene God. Jacob 
iss uitermate zorgvuldig in zijn benadering van de onderscheiden Godsnamen en in 
Hoofdstukk 2 van dit Deel 1 zullen we zien hoe hij te werk gaat. 

2.32.3 Samenvatting 

Watt Jacob typeert is zijn verzet tegen de ontwikkelingstheorie van de religie van 
Israël.. Die theorie is namelijk een dogma geworden en dient om het superieure 
elementt van het christendom te bevestigen. Aan het licht komt hoezeer hij de zin van 
dee Tora bepaald ziet door het fenomeen wederkerigheid. Daar hoort het begrip 
toerustingg bij waarmee dit hoofdstuk over de Quellenscheidung begint. Tora en 
toerustingg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en deze visie verdraagt geen 
Genesiss als naïeve verzameling van sagen van de antieke mens. Literargeschichte 
iss Religionsgeschichte geworden.78 

Hierbijj  komt dat de ene God niet alleen de kern is van het geloof van Israël, maar 
ookk dat het zijn doorwerking heeft in de visie op de mens. Wat Jacob verlangt, is 
fürfür den Menschen das game Buch und für das Buch den ganzen Menschen. 
Ditt alles betekent dat wanneer een commentaar geestverwant wil zijn, er toch op z'n 
minstt een joodse ziel uit moet spreken. Dat commentaar zal nog geschreven moeten 
worden.. Wann werden wir den jüdischen, auf wissenschaftlicher Höhe stehenden 
KommentarKommentar zu unserer Thorah erhalten? vraagt Jacob aan het slot van zijn 
besprekingg van Gunkels en Gressmanns boeken.79 Het zal dan nog elf jaar duren eer 
zijnn Genesis verschijnt. 

A.w.. p.75 en Jacob (1934) p.9. 
Jacobb (1903) p.603 en 609. 
Jacobb (1912) p.76. 
Jacobb (1923) p.669-670. 
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33  'DAS ERSTE BUCH DER TORA;  GENESIS ÜBERSETZT UND ERKLART' 

Wanneerr Jacob in 1934 na zijn bezoek aan zijn zoon Ewald in Palestina terugreist 
naarr Duitsland, maakt hij een tussenstop in Rome. Hij bezoekt daar Umberto Cassuto. 
Daar,, op diens schrijftafel, ligt in een fraaie zwarte band het zojuist verschenen boek 
DasDas erste Buch der Tora: Genesis.80 Cassuto vertelt Jacob tijdens dit bezoek over 
zijnn eigen studies in Genesis en legt hem zijn gedachten voor over die studies waarbij 
hett zal gaan om speciale thema's en niet zozeer om een vers-voor-vers verklaring. 
Waarschijnlijkk bedoelt W. Jacob La questione della Genesi dat in hetzelfde jaar ver-
schijnt,, want de gedetailleerde verklaring van Genesis komt later. Het eerste deel hier-
vann verscheen in 1944.81 Uit Jacobs commentaar op Exodus blijkt dat hij wel Cassu-

W.. Jacob (1992) p.xxvüi. De originele uitgave van 1934 heeft in tegenstelling tot de herdruk 
vann 1974, die van een rode band werd voorzien, een zwarte band en de pagina's zijn iets langer, 
maarr dat geldt niet voor de zetspiegel; de tekst is iets minder helder gedrukt op glanzend papier. 
Inn Europa zullen er nog slechts enkele exemplaren circuleren. 
Umbertoo Cassuto (1883-1951) geniet meerbekendheid dan Jacob, niet in de laatste plaats omdat 
eenn belangrijk deel van zijn werk vanaf 1961 in het Engels is vertaald, waaronder zijn 
commentaarr op Genesis 1-13:5. Cassuto is in vele opzichten een jongere tijdgenoot van Benno 
Jacobb in zijn kritiek op de Queilenhypothese, Hij weet beslist waardering op te brengen voor 
dee wetenschappelijke basis hiervan, maar mag toch beschouwd worden als een opponent van 
dee theorieën van Graf-Wellhausen en gaat vooral uit van een orale traditie waaraan een aantal 
poëtischee epi zijn toegevoegd. Naar Cassuto's opvatting is dit alles zeer kunstzinnig verweven 
tott een eenheid die de Pentateuch kenmerkt. Ook Cassuto heeft een breed palet met zijn kennis 
vann de Italiaans-joodse geschiedenis en zijn studies vanuit de oriëntalistische invalshoek bieden 
zichtt op de literaire structuur en het taalgebruik van de Bijbel. In 1934 verschijnt zijn La 
questionequestione della Genesi, in 1941 vertaald in het Hebreeuws en in 1961 in het Engels onder de 
titell  The documentary hypothesis. Daarin gaat het om een gelaagdheid van de Godsnamen: When 
thethe ancestors of the Jewish people realized that there is but One God. and that only 'YHWH. 
HeHe is 'Elohim' [i  Kings xviii 39], then the common substantive 'Elohim also acquired for them 
thethe signification o f a proper noun, and became synonymous with the name YHWH. Voor 
Cassutoo is het geen vraag of Abraham van meet af aan te maken heeft met de God van Israël, 
hoee 'vreemd' zich dit ook uit: In God's revelations to Abraham, which constitute the first stage 
ofof the selection of Israel as the Treasured People, in the trials to which Abraham was subjected, 
andand in the paternal providence that grants him Heaven's protection in reward for his devotion 
toto this God, the Deity appears in the character peculiar to the God of Israel, which finds 
expression,expression, as we have seen, in the Tetragrammaton. Zie Cassuto (1983) p. 18,37 en in het 
bijzonderr zijn Lectures II en ///over de namen van God, speciaal p.35. Opgemerkt moet worden 
datt Cassuto in dit werk geen aandacht besteedt aan het fenomeen D'n^nn. Anders is het in 
Cassutoo (1989) p.167, waar hij stelt dat het in Genesis 22:1 gaat om GOD die Abraham 
beproefde.. Er zijn honderden voorbeelden van D'n t̂cr te vinden in de Bijbel, want het heeft een 
algemenealgemene betekenis. 

Vann belang is vooral het commentaar op Genesis in het Hebreeuws waarvan de eerste twee 
delenn verschenen tussen 1944-1949; met het derde deel werd een begin gemaakt, maar het stokt 
bijj  Genesis 13:5. At the fifth verse of the thirteenth chapter of the first book of the Torah the 
penpen fell from his strengthless hand, weet de vertaler Israel Abrahams, Cassuto (1984) p. VIII . 
Tienn jaar na de dood van Cassuto werd het commentaar dat net als Genesis een sidra-gewijze 
indelingg kent, zij het dat elk deel één sidra becommentarieert, vertaald. Deel 1 verscheen in 
1961::  From Adam to Noah; a commentary on Genesis I-VI 8 en deel 2 in 1964: From Noah 
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to'ss La questione della Genesi heeft gekend82, maar de kans dat Jacob diens He-
breeuwsee commentaar op Genesis uit 1944 heeft gezien mag nagenoeg uitgesloten 
wordenn geacht. 

Alss motto staat bovenaan het Vorwort van Genesis de tekst van Deuteronomium 33:4 
uitgeschrevenn en daarmee vat Jacob de opdracht samen waar de joodse gemeente zich 
voorr gesteld mag zien: 

3f?irr rtortp ntönia mtfü "ü1? nia rn in 

Weisung:Weisung: >Mosche entbots uns * 
Erbgut:Erbgut: Jaakobs Gesamtschaft. 

Hett Vorwort wordt afgesloten met Jacobs woonplaats Hamburg en de datum van de 
eerstee dag van Chanoeka die viel op 13 december 1933. Daaronder lezen we in het 
Hebreeuwss de eerste zeven woorden van Deuteronomium 33:29: 

'v,nn Mi : öi? yfct> só 'jjner ywvP 

Glückzu,Glückzu, Jisrael, dir! 
WerWer ist dir gleich, 
Volk,Volk, das befreit ward durch IHN, 

Dee vertaling die ik hierbij geef is afkomstig uit de Verdeutschung van Buber-Rosen-
zweig.. Dit is niet zonder reden. In zijn Vorwort noemt Jacob deze vertaling waarvan 
DiefünfBücherDiefünfBücher der Weisung reeds tussen 1925 en 1927 de eerste druk beleefde. Hij 
zall  de oft bewundernswerten Verdeutschung van Martin Buber en Franz Rosenzweig 
niett overnemen, want zijn eigen vertaling staat in harmonie met het te geven com-
mentaar.. Wat Jacob vooral wel heeft overgenomen, waar mogelijk, is de weergave 
vann de Godsnaam met ER.84 Niet minder belangrijk is het vervolg in het Vorwort 

toto Abraham; a commentary on Genesis VI 9-XI32 met daaraan toegevoegd een appendix dat 

eenn fragment van deel 3 bevat: Abraham and the promised land; a commentary on Genesis XII-

XVII.XVII. Vergelijk EJ 5:235 en W. Jacob (1992) p.xxvii-xxviii . 

Jacobb (1997) p. 1078. 

Hett chronogram leidt tot het getal 694. Om dit getal te verkrijgen heeft Jacob nvrn gewijzigd 

inn de schrijfwijze die bij de rabbijnen te doen gebruikelijk is: m 3 . Met 5000 komt men dan op 

56944 - 1933. Jacob (1934) p. 12. 

Jacobb (1934) p. 11. (...) wenn nicht der Kommentar die Umschreibung durch die Buchstaben 

J-h-w-hfordete.J-h-w-hfordete. In Jacobs verklaring zien we deze schrijfwijze daarentegen veelvuldig. Boven-

dienn heeft Jacob de heruitgave van Das Buch lm Anfang voor ogen dat in 1930 verscheen 

waarinn de Godsnaam mr? consequent is weergegeven met ER, SEIN, enzovoort, in tegenstelling 

tott de uitgave van 1925 waarin ook nog van GOTT gesproken wordt. Met betrekking tot 

Genesiss 22 is dat goed te zien. Wat evenzeer opvalt is dat B-R in hun vertaalkeuze van vers 

144 spreken van Gods beslissing, besluit, terwijl Jacob het eenvoudig houdt bij het zien van God: 

B-RR 1925 B-R 1930 Jacob 1934 

11 D'n'TNrt Gott Gort der Elohim 

33 D'H'TKH Gott Gott Er, Gott 

21 1 



waarr alle licht komt te vallen op de vier jaar hiervoor overleden Franz Rosenzweig. 
Jacobb meldt dat het ontstaan van dit commentaar aan hem te danken is; Rosenzweig 
heeftt als aanjager gefungeerd. Ohne sein bestdndiges Drongen undseinen ermutigen-
denden Glauben an meine Eignung hatte ich nicht einmal angefangen. 

3.13.1 'Ich werde trommeln was ich kann.' Rosenzweigs ontdekking van Benno Jacob 

Voorr Franz Rosenzweig (1886-1929) moet Rabbiner B. Jacob een ontdekking zijn 
geweest.. In een brief aan zijn ouders vanuit de Balkan waar hij tot aan het eind van 
dee oorlog als vrijwillige r zal blijven en gedateerd 18 oktober 1916, spreekt hij zijn 
verbazingg uit over een bijeenkomst van het Rabbinerverband, waarover verslag is 
gedaann in Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung des Rabbinen-
verbandesverbandes in Deutschland zu Berlin. Aan die vergadering neemt ook Jacob deel en 
Rosenzweigg schrijft hem op basis van dit verslag dem nüchternen Radikalismus des 
echtenechten Ethikers (Jacob-Dortmund)85 toe omdat hij doortastend weet op te treden waar 
hett joodse onderricht in het geding is.86 Vijfjaar later, in het voorjaar van 1921, lezen 
wee meer dan eens van Jacob bij Rosenzweig. Op 3 juni 1921 beschrijft hij hem aan 
zijnn moeder87 als een grote verrassing die tegelijk een herontdekking is. Jacob heeft 
zichh in zijn ogen ontpopt als een zeer goed bijbeluitlegger die het allemaal goed weet 
tee vertellen en het simpel zegt. Rosenzweig zal daarbij ook denken aan Die Thora 
MosesMoses dat hij reeds in de oorlogsjaren had gelezen en waar hij goede herinneringen 
aann bewaart, maar nu heeft hem dan Quellenscheidung und Exegese im Pentateuch 
(1916)) bereikt. Tevens blijk t hij op 3 juni ineens te beschikken over het manuscript 
vanMo êe am Dornbusch waarvan de definitieve versie in 1922 verschijnt. Hoe heeft 
Rosenzweigg zo ineens contact gekregen met Jacob? 

Eenn kleine twee weken hiervoor, op 21 mei, blijk t Rosenzweig bij het bezoek aan 
dee boekhandel Jacobs Quellenscheidung in handen te zijn gevallen. Met ademloze 
spanningg heeft hij het uitgelezen en het boek, toen al vijfjaar oud, moet een open-

88 W7t* 
99 O'rfjici 
111 mm -\vftü 
122 D'H1» jrr-

144 HKT mrr 
144 mm -ina 
155 mrr -JK D̂ 

166 mm-ow 
Rosenzweigg (1979) 

'D D 

BT T 

Gott t 
Gott t 
SEINN Bote 
fürchtigg bist du 
Gottes s 
GOTTT ersieht 
auff  GOTTES Berg 
SEINN Bote 
SEINN Spruch 

p.257.. De afwijkende 

Gott t 
Gott t 
SEINN Bote 
dasss du Gottes 
fürchtigg bist 
ERR ersieht 
auff  SEINEM Berg 
SEINN Bote 
SEINN Erlauten 

Gott t 
derr Elohim 
SEINN Engel 
dasss du gottes-
fürchtigg bist 
ERR sieht 
auff  SEINEM Berge 
SEINN Engel 
SEINN Spruch 

aanduidingg van Jacobs naam is vermoedelijk 
veroorzaaktt door het titelblad van Die Thora Moses (1912) waar de auteur wordt aangeduid 
alss 'Dr. B. Jacob-Dortmund'. 
Dee bezorgers van de Briefe und Tagebücher wijzen er op dat deze vergadering een omkeer 
teweegg bracht: Der Bericht über dies e Rabbmerversammlung gab den Anstoss, dem trostlosen 
ZustandZustand des jüdischen Religionsunterrichts, wie FR ihn am eigenen Leibe erfahren, und der 
ihnihn seit der Sekundanerzeit immer wieder besch&ftigte, mitpositiven Reorganisationsvorschlö-
gengen zuleibe zu rücken. A.w. p.257-258. Zie ook Wilhelm (1962) p.81-82. 
Adelee Rosenzweig (1867-1933), zie BT (1979) p.1306. 
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baringg voor Rosenzweig zijn geweest als hij zijn moeder in diezelfde brief schrijft: 

VonVon dem ganzen Unsinn der Quellenscheidung bleibt kein Stein aufdem andern; 
erer liest freilich auch mit einem hebraischen Sprachgefühl wie es keiner der 
protestantischenprotestantischen Gelehrten mitbringt und so hort er die Nuancen des Ausdrucks, 
wowo jene nur Unterschiede merken und infolgedessen aufden albernen Ausweg 
derder verschiedenen 'Verfasser' kommen. 

Rosenzweigg voelt zich duidelijk verwant met Jacob, want hij beoogt met de (streng 
wetenschappelijke)) exegese hetzelfde als wat Rosenzweig zelf in het tweede deel van 
DerDer Stern der Erlösung, verschenen in 1921, wijsgerig voor ogen stond. 

Daagss na zijn bezoek aan de boekhandel schrijft Rosenzweig Jacob zijn eerste brief. 
Hijj  laat de Sehr verehrter Herr Rabbiner weten zeer onder de indruk te zijn van het 
gelezenee en hij stelt zich voor als een alter Philologe die oog heeft voor het uiterst 
zorgvuldigg opgebouwd betoog van Jacob. Al s klap op de vuurpijl lezen we: Von 
IhnenIhnen möchte ich einmal einen Kommentar zur ganzen Tora sehen; Sie waren der 
MannMann dazu. Rosenzweig heeft daartoe verschillende beweegredenen. Jacob heeft zijns 
inzienss oog voor de betekenis van de oude exegeten waardoor de joodse geestesge-
schiedeniss aan het licht komt, maar ook valt het Rosenzweig op dat Jacob niet de 
waann van de dag volgt en evenmin met allerlei woordspelingen het ware woordenspel 
inn de weg loopt zoals in veel moderne commentaren het geval is. Wanneer Jacob ook 
nogg kans ziet de eenheid van de vertelling en rechtsbegrippen uit te werken, dan zal 
duidelijkk worden dat al die quellenkritischen Künsteleien niets nieuws bevatten onder 
dee zon. Rosenzweig benadert de hem onbekende Jacob met een aanstekelijk 
enthousiasmee en in een brief aan Ernst Markowicz in dezelfde periode is hij in dubio 
off  hij nu te maken heeft met ein gelehrter Akadahmel? ein schneidiger K-C-Rab-
biner?,biner?, maar hij vermoedt toch veeleer ein Mensch mit Liebe, Feuer, und Lust zum 
Lehren.Lehren. De basis is gelegd.88 

Enkelee dagen na de eerste brief heeft Rosenzweig al een antwoord van Jacob ontvan-
genn en hij schrijft op 27 mei 1921 zijn tweede brief waarin hij Jacob bedankt voor 
hett manuscript dat hij van hem heeft ontvangen.89 Na de lezing van het manuscript 
overr Exodus 3 en 6 dat in 1922 gepubliceerd wordt onder de titel Mose am 
DornbuschDornbusch is het voor Rosenzweig volkomen duidelijk dat het commentaar er moet 
komen:: Sie mussen mussen mussen Ihrem Werk die Form ge ben, durch die man es 
nichtnicht mehr übersehen kann en Rosenzweig heeft een nauw omlijnd idee in welke 
vormm dit werk gegoten dient te worden. Geen vers-voor-vers commentaar, maar 
'sidraus'-weise.'sidraus'-weise. Dat betekent: bij elke sidra een 'inleiding' en daarna Jacobs vertaling. 

Ziee voor genoemde brieffragmenten Rosenzweig (1979) BT p.706-709. 
Dee bezorgers van Briefe und Tagebücher zien in dit manuscript een versie van Das erste Buch 
derder Tora: Genesis. Het gaat hier echter om een manuscriptversie van Mose am Dornbusch. 
Rosenzweigg verwijst hier zelf naar in zijn brief van 3 juni 1921 aan zijn moeder. A.w. p.707-
7099 waar hij het heeft over ein Manuskript über 2M.3 und 6. Jacob zal pas in 1922 aan zijn 
commentaarr op Genesis beginnen, vergelijk a.w. p.752-753 en p. 1146. 
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Onderr bepaalde omstandigheden zouden er opmerkingen over een enkel vers kunnen 
volgenn met verwijzing naar de uitspraken in de inleiding. Bij deze indeling zou men 
hett voordeel hebben het commentaar niet alleen per fragment, maar ook als geheel 
tee kunnen bestuderen. Het hoofddoel is voor Rosenzweig dat men de tekst zonder 
dee kennis van het Hebreeuws moet kunnen lezen. Wat hiertegen pleit weet Jacob 
evenn goed als hij zelf, Rosenzweig. Trotzdem muss es sein. Want wat Jacob vermag 
iss voor jood en christen van belang en bovendien kennen de joden geen Hebreeuws! 
Uiteraardd zou de Hebreeuwse tekst er bij moeten worden opgenomen zodat die de 
eerr krijgt die hem toekomt. Tot slot zou Jacob het ten opzichte van de opmerkingen 
niett zo streng hoeven te nemen met de Duitse leesbaarheid in tegenstelling tot de 
genoemdee inleiding! Die moet glashelder zijn. En Rosenzweig voorspelt dat als Jacob 
zijnn adviezen opvolgt, het niet moeilijk moet zijn om een uitgever en lezerspubliek 
tee vinden. Dat is het wat Rosenzweig Jacob maar vooral zichzelf toewenst. Ich werde 
trommelntrommeln was ich kann, verlassen Sie sich darauf. Dan hoeft een tweede deel geen 
problemenn meer op te leveren en Rosenzweig ziet voor zijn geestesoog een vijfdelig 
werkk ontstaan dat uiteraard niet bij een joodse uitgever mag verschijnen zodat het 
eenn wijd bereik heeft. Ook al stelt Jacob het zich anders voor, Ihr 'Genosse und 
Mitarbeiter'Mitarbeiter' bin ich schon.90 

3.1.13.1.1 Intermezzo: de interpretatie van de Godsnaam 

Naa het voorjaar van 1921 blijven er contacten bestaan tussen Rosenzweig en Jacob. 
Err gaan enkele brieven over en weer totdat eind februari 1922 Rosenzweig laat weten 
datt hij verheugd is te vernemen hoe het grote werk er uit zal gaan zien. Het moet 
ietss anders wezen dan een nieuwe Herxheimer.91 Ein neuer Raschü, dat moet het wor-
den.922 Rosenzweig heeft grote verwachtingen van de rationele uitlegger Benno Jacob 
diee enerzijds de eenheid van de Bijbel en een grondige exegese hoog in het vaandel 
heeft,, maar er anderzijds ook blijk van heeft gegeven voor een groter publiek de zin 
vann de Tora uit te leggen. De vraag rijst in hoeverre Benno Jacob de vierentwintig 
jaarr jongere Franz Rosenzweig heeft beïnvloed. K. Wilhelm en W. Jacob zijn daar 
zeerr stellig over. Zo meldt Wilhelm dat Rosenzweig heeft bevestigd dat sommige 
vann de vertalingen naar hun exegetische intentie zijn overgenomen van Jacob93 en 

900 Rosenzweig (1979) BT p.706-709. . 
""  Salomon Herxheimer (1801-1884) komt uit het gematigde liberale jodendom en zijn grote ver-

dienstee is een vertaling van de Hebreeuwse bijbel in het Duits waarvan nog in 1863 een derde 
drukk verscheen. De titel van deze uitgave is Die 24 Bücher der Bibel im ebröischen Texte; mit 
worttreuerworttreuer Übersetzung, fortlaufender ErklÜrung und homiletisch benutzbaren Andeutungen. 
Berlinn 1841-1848, 4 delen in 5 banden. Vergelijk EJ 8:401. Ook Jacob noemt hem als autoriteit 
waarbijj  hij impliciet verwijst naar de brief van Rosenzweig aan hem eind februari 1922. Jacob 
(1934)) p.11. 

nn Rosenzweig (1979) BT p.752-753. 
9JJ Wilhelm (1962) p.93 waarbij hij verwijst naar Briefe uitgave 1935 p.592 en dit is dan ook wel 

hett duidelijkste voorbeeld. Zie Rosenzweig (1979) BT p.1193-1194 (= 1935 p.592) waar 
Rosenzweigg op 1 augustus 1928 in een brief aan Walter Baumgartner meldt: ... ein Gebot, den 
NamenNamen Gott nicht auf 'allerlei Wahn zu übertragen, schemt mir heute noch ebenso aktuell wie 
varvar dreitausendJahren. Also wohlkaum sinnlos. Die Begründung vom HebrSischen aus/inden 
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iss hij volgens W. Jacob merkbaar aanwezig waar Rosenzweig de naam van God inter-
preteert.94 4 

Voorr Rosenzweig zijn twee publicaties van Jacob van belang geweest. De eerste is 
lmlm Namen Gottes (1903) en de tweede Mose am Dornbusch (1922). De laatste las 
hijj  in manuscriptvorm na zijn kennismaking met Jacob. Hij schreef erover in een 
brieff  aan Martin Goldner die ook verschenen is in Die Schrift und ihre Verdeut-
schung.schung. Niet zonder reden, want dit laat de visie van Rosenzweig zien op zijn ontdek-
kingstochtt van de schrijfwijze van de Godsnaam waarin hij wel de gangmaker mag 
wordenn genoemd95 en niet, wat misschien wel een verrassing mag zijn, Martin 
Buber.966 Aanvankelijk werd de Godsnaam, schrijft Rosenzweig, geduid met Herr. Het 
leekk erg veel op Luthers vertaling en was het niet heel lang Rosenzweigs intentie nur 
eineeine 'jüdisch revidierte Lutherübersetzung'97 te maken? In elk geval werd Herr in 
dee Übersetzung ineens onverdraaglijk.98 De reden is tweeërlei. Ten eerste heeft Jacob 
inn lm Namen Gottes Rosenzweig duidelijk gemaakt dat de naam Jahveh, Jeheweh 
voorall  een begrip was waarvan men niet de precieze betekenis voor ogen had.99 

Rosenzweigg gaat vervolgens in op de zegswijze van Exodus 3:14: Herr ist sein Name 
vann Luther waar de naam een zelfstandig naamwoord wordt tot F.L. Stolberg100 die 
vertaalt:: Sein Nam' ist: Ich bin. Het werkwoord Sein is echter statisch van klank, zegt 
Rosenzweig,, want het woord mn duidt op worden, geschieden, beginnen. Omgekeerd 
geldtt dat het loutere verbindingswerkwoord zijn - bijvoorbeeld ik ben thuis - in het 
Hebreeuwss of helemaal niet of door KVT 'hij' enzovoort, wordt uitgedrukt. Het meest 
essentiëlee van zijn denkweg verwoordt Rosenzweig zelf: 

NurNur weil dieser dir gegenwartig Werdende dir immer gegenwdrtig werden wird, 
wennwenn du ihn brauchst und rufst - ich werde dasein -, nur deshalb ist er dann 
unsermunserm Nachdenken, Nach-denken,freilich auch der Immerseiende, der Absolute, 
derEwige,derEwige, losgelöst dann von meiner Bedürftigkeit und meinem Augenblick, aber 
dochdoch nur loszulósen, weil jeder zukünftige Augenblick eines jeden an der Stelle 
diesesdieses meines jetzigen stehen könnte. Diese Ewigkeit wird also nur sichtbar an 

SieSie in einem ausföhrlichen Exkurs in B. Jacobs Buch 'lm Namen Gottes'; dort auch eine Kritik 
derder üblichen Übersetzungsversuche. 
W.. Jacob (1992) p.xxv. Deze uitspraak is echter voorbarig. In zijn noot 17 verwijst hij naar 
Rosenzweigss Brie/e und Tagebücher, p.707 vv. waar Rosenzweig wel respect voor Jacobs werk 
toont,, maar niets zegt over de Godsnamen. 
Buberr (1964) p.1178-1179. 
Ziee bijvoorbeeld Vermes (1980) p.91. 
BerichtenBerichten von Martin Buber, zie Einleitung Rachel Bat-Adam in Rosenzweig (1984) A p.xvi 
enn zie ook Buber (1968) p.38. 
Dee terminologie Gott der Herr van Luther was op zich gangbaar en werd in zijn commentaar 
ookk wel door Jacob gebezigd. 
Maarr zie vooral Jacob (1903a) p. 16, 164-176 waar hij stelt dat het uitroepen van de naam mrr 
vermedenvermeden werd omdat deze heilig is; het heidendom zou de naam door geringschatting kunnen 
ontheiligen. . 
Friedrichh Leopold Graf zu Stolberg (1750-1819), dichter en vertaler, zie Rosenzweig (1979) 
BTT p.1315; Rosenzweig heeft het op p.1161 over Friedrich Leopold von Stolberg. 
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einem,einem, an meinem Jetzt, dieses 'absolute Sein' nur an meinem prasenten Dasein, 
jenesjenes 'Reine' nur am Unreinsten. 
WieWie ist das nun zu übersetzen? 

3.1.23.1.2 Intermezzo: Fiam talis qualis Jiam 

Watt is nu dit absolute Sein waar Rosenzweig zich het hoofd over breekt? Die vraag 
heeftt zich in concreto voorgedaan. Hoe moet het tetragrammaton worden geduid? 
Wordtt die vraag beantwoord als Genesis 2:4 vertaald zal worden? Het lijk t er dan 
nogg niet op! Rosenzweig wil dan een paar gedachtenspinsels aan Buber voorleggen, 
juistt omdat 'het gaat niet' ook zijn betekenis heeft. 

IchIch habe lange überlegt, ob nicht doch der Herr, Gott, also mit zwei Kommas. 
AberAber das geht nicht, weil ja der Herr grade weniger Name ist als Gott.102 

Hett is pas in de dagen wanneer Genesis 6:4 gelezen wordt, in de brief van 2 augustus 
1925,, dat Rosenzweig enkele nachtelijke doordenkingen meldt. Het is op dit moment 
datt hij Buber kennelijk heeft kunnen overtuigen dat er meer in het geding is: 

DerDer Herr ist überall da ertraglich, wo auch das Jahwe nicht ganz unertraglich 
ist.ist. Z.B. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Wenn es nun keine Genitive gabe, 
soso würde ich vorschlagen: ER, DU, ICH usw. Aber SEIN Volk, SEIN Gesetz usw. 
istist kein Ersatz für den Genitiv. Theologisch stinken die Versalien hier nicht; es 
istist ja als etwas Durchgeführtes noch nie gemocht. Eher wirkt es zu geheimnisvoll; 
aberaber das soil die Tatsache dass Gott mit einem Namen genannt wird ja 
schliesslichschliesslich auch. Und dass das Geheimnis auf tausend Blattern ausgesprochen 
wirdwird und doch Geheimnis bleibt, das ist ja das Wesen dieses Buchs und der 
GrundGrund aus dem es - das Buch der Offenbarung ist.m 

Dee beslissing is genomen en in de Verdeutschung van 1925 zien we de omschrijving 
vann de Godsnaam van meet af aan in kapitalen weergegeven.104 Waar het om gaat 
iss dat God met een naam genoemd wordt. In de brief aan Martin Goldner maakt 
Rosenzweigg duidelijk dat het niet meer om puur een naam gaat, maar om de naam 
diee tegelijk een begrip is. Hier laat de invloed van Jacob zich gelden die Rosenzweig 
heeftt overtuigd van de betekenis van de Godsnaam. Pamela Vermes wijst er 

Rosenzweigg (1979) BT p.1161. 
Rosenzweigg (1984) A p. 13. 
Rosenzweigg (1979) BT p. 1058. Vermes heeft gelijk dat het hier om een novum gaat. De brief 
waarr zij naar verwijst is van de reeds genoemde datum, 2 augustus 1925, en niet van januari 
1926.. Het door haar geciteerde fragment komt uit een ongedateerde brief, vergelijk Rosenzweig 
(1984)) A p,94. Vermes (1980) p.91. 
Rachell  Bat-Adam meldt in een voetnoot dat er verschillende drukproeven nodig zijn geweest 
eerr Buber en Rosenzweig tevreden waren met de grootte van de hoofdletters waarbij de E van 
ERR iets groter was dan de R zodat er ER werd afgedrukt. Rosenzweig (1984) A p.34. Zo ook 
ICH,, DU, SEIN etc, maar vergelijk ook GOTT en GOTTES in Genesis 22:14 in de uitgave van 

1925. . 
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bovendienn op dat Rosenzweig hierin verschilt met Buber die mT enkel als een naam 
opvat,, terwijl Rosenzweig er niet alleen een naam, maar ook een titel in ziet.105 

Niett alleen lm Namen Gottes, maar vooral ook het reeds genoemde Mose am Dorn-
buschbusch heeft een rol gespeeld in de besluitvorming van Rosenzweig over de weergave 
vann de Godsnaam. Drie cruciale gedachtenstromen spelen daar een rol. Ten eerste 
wijstt Jacob alle vermeende magie van de Godsnaam af. Magie is het jodendom 
vreemd,, sterker: Jacob wijst erop dat daarvan geen spoor te vinden is in het Oude 
Testament.1066 Ten tweede speelt door heel het artikel de relatie tussen het verleden 
enn de toekomst een rol in de betekenis van de Godsnaam. Dat God de God heet van 
dee drie aartsvaders heeft naast de betekenis van deze drie beschreven figuren in hun 
verdienstelijkheidd ook betekenis vanwege de drie generaties. Daardoor wordt alle 
toevalligheidd uitgesloten.107 Maar wat voor de relatie tussen verleden en toekomst 
bovenall  bepalend blijkt te zijn, is de weergave van de Godsnaam en dat is het derde 
aspect:: wanneer in Exodus 3:14 rrn« TttJ» rrriK klinkt, vult Jacob dat in met zijn 
vertalingg Ich werde sein, ich werde (in Machterweisen) auftreten. Dit Sein beperkt 
zichh niet tot 'existeren' of 'werkelijkheid hebben', want dit leidt tot onbeweeglijkheid, 
maarr het beperkt zich evenmin tot de platonische betekenis die Sein definieert tegen-
overr Schein. Het gaat om de activering van het Sein en Jacob verwoordt dit uiterst 
kernachtigg door de zegswijze uit de hem vast en zeker bekende Vulgaatvertaling Ego 
sumsum qui sum om te buigen in Fiam talis qualis fiam.m Hij doet dat in dit artikel, 
maarr ook wanneer hij in zijn Exodus dit vers toelicht.109 Niet alleen taalkundig is dit 
eenn vondst van belang vanwege de invoering van het werkwoord fieri dat duidelijk 
minderr statisch is dan esse, maar het is even ritmisch als HTIK TttfR HTTN en kent ook 
hetzelfdee binnenrijm. Hierdoor wordt de bedoeling duidelijk."0 Rosenzweig heeft 
doorr de invloed van Jacob gekozen voor de vertaling van nviK "ia?K .THK in Ich werde 
dasein,dasein, als der ich dasein werde, daarmee enigszins het binnenrijm handhavend, 
noodzakelijkk gevolgd door de zegswijze 'ICH BIN DA' . Deze vertaling zien we in de 
VerdeutschungVerdeutschung van meet af aan. 

Dee beïnvloeding van Jacobs lm Namen Gottes en Mose am Dornbusch die leidde tot de 
weergavee van de Godsnaam met Er is duidelijk merkbaar in Rosenzweig (1979) BT p. 1160-
1161,, waar Jacobs naam expliciet genoemd wordt. Zie verder Vermes (1980) p.91: It will  be 
noticednoticed that whereas Buber argues that YHWH is a name name and not not a title, Rosenzweig considers 
itit  to be both a name and a title. 
Jacobb (1922) p.15. 
A.a.. p.21. 
Jacobb (1922) p. 129. 
Jacobb (1997) p.66. 
Anderss dan Vermes die meent dat Jacob 'der Ewige' als benaming overneemt. Hij heeft het daar 
overigenss uiterst zelden over, maar gaat net als Buber en Rosenzweig uit van de eenheid van 
dee Naam. De handelingen {Machterweisen) van God zijn de uitingen van diens betrokkenheid 
diee verleden en toekomst met elkaar verbinden; zonder die handelingen zou het immers gaan 
omm abstracties in het zijn van God. Daarmee geeft Vermes blijk Jacobs vertaling Fiam talis 
qualisqualis fiam die zij bovendien niet correct citeert, niette hebben begrepen. Vermes (1980)p.96-
97. . 
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3.23.2 Opbouw en indeling 

Wiee het boek ter hand neemt, heeft een ruim duizend pagina's tellend werk voor zich. 
Dee uitgave van KTA V Publishing House, New York, 1974 is een volstrekt ongewij-
zigdee herdruk van de eerste druk die bij Schocken Verlag, Berlin, 1934 verscheen. 
Hett boek is opgedragen aan Jacobs kort daarvoor overleden Lebensgefdhrtin Helene 
JacobJacob geb. Stein. 
Hett geheel begint met een Vorwort waarin Jacob de lezer zijn geloofsbrieven over-
handigtt en het beschrijft twee belangrijke onderwerpen: de afwijzing van de Quellen-
scheidungscheidung en het belang van de uitleg van de oertekst voor de joden van nu. In de 
VorbemerkungVorbemerkung die hier op volgt onthult Jacob de vertelmotieven van Genesis en 
daarmeee brengt hij met een boog de verbinding tot stand tussen heden en verleden 
mett als sleutelbegrip het bondgenootschap tussen God en Israël: 

AlsoAlso erzahlt die Genesis die Geschichte der drei Erzvater und der göttlichen 
VerheissungVerheissung an sie.ferner wie die Söhne Jakobs zu den >bene Jisrael *wurden 
undund durch welche Verkettung der Umstande sie nach Agypten gelangt sind. Um 
weiterhinweiterhin zu zeigen, welche Abkunft Abraham hatte, wird sein Stammbaum bis 
zuzu Noah, dem Frommen der Sintflut, und Adam, dem gottges chaff enen ersten 
Menschen,Menschen, hinaufgeführt. Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und der 
UrheberUrheber aller Menschengeschlechter, der Israel erwahlt hat und dem es das Land 
derder Heimat verdankt.U] 

Genesiss vindt zijn reden in het heden, zegt Jacob hiermee en de joden van nu vinden 
hunn basis in Genesis. Geschichte en Religion zijn met elkaar verbonden. Bovendien 
klinktt het, Jacob kan het niet laten, met een knipoog naar de Quellenscheidung. 

DerDer Jude hat die Pflicht, aus der Quelle zu schöpfen, d.h. seine Bibel im Urtext 
zuzu studieren. Übersetzungen und Kommentare sollen und können dazu nur 
helfenhelfenm m 

Bennoo Jacob heeft zijn boek opgebouwd in twaalf delen conform het jaarlijkse lees-
roosterr op sabbat. Elke sabbat heeft een vaststaande lezing ofwel een wekelijkse afde-
ling,, de sidra, waardoor in een jaar tijd de gehele Tora wordt gelezen. De kalender 
vann de Toralezing is zo ingedeeld dat op de laatste dag van het Slotfeest de rij der 
feestenn wordt besloten. Dan wordt het slot van Deuteronomium gelezen, de zegenin-
genn en de dood van Mozes. Meteen daarna, onmiddellijk na het uitlezen, wordt 
opnieuww begonnen met Genesis. Deze dag van het Slotfeest draagt hierom nog de 
extraa naam van Vreugde der Wet, Simchat Tora!113 Dit alles betekent dat op de vierde 
sabbatt vanaf Simchat Tora de sidra «Tl wordt gelezen en die behelst Genesis 18:1-
22:24.. In het boek staat Genesis 22 dus bij de vierde sidra. Op elke bladzijde staat 

Jacobb (1934) p.15. 
A.w.. p.12. 
Dee Vries (1968) p.21-22. 

28 8 



bovenaann wisselend rechts en links de naam van de sidra vermeld die bij het te lezen 
gedeeltee van toepassing is. Er is dus een doorgaande lezing zoals Rosenzweig zich 
diee voor ogen had, 'sidraus'-weise waarvan Jacob aan het eind van zijn Vorbemerkung 
eenn verantwoording geeft.114 Daar blijf t het dan ook bij, want Jacob schrijft geen 
inleidingg bij de sidra. Integendeel, er volgt een vers-voor-vers commentaar na Jacobs 
vertalingg van het te lezen Genesisfragment. Was het voor Rosenzweig zonneklaar dat 
jodenn nauwelijks meer Hebreeuws kennen, voor Jacob ligt dat anders. Er is één 
QuelleQuelle voor Jacob en dat is de Urtext en die moet de jood kunnen lezen. Jacob komt 
dee lezer te hulp met een eigen vertaling, maar Hebreeuwse uitdrukkingen die 
betrekkingg hebben op de gelezen fragmenten in het commentaar worden getranscri-
beerdd noch vertaald. Zelfs wanneer de classicus Jacob zich uitleeft, geeft hij citaten 
inn het Grieks en Latijn zonder vertaling. De Hebreeuwse tekst van Genesis wordt niet 
opgenomen,, hoewel Rosenzweig voorstelde om dat wel te doen. Er volgt dus nooit 
eenn inleiding bij de sidra, maar doorgaans wel een Sinn der ErzahlungUi na een 
gelezenn hoofdstuk waardoor de vertelling haar plaats krijgt binnen het geheel. De 
eerstee hoofdstukken worden gelardeerd met thematische beschrijvingen als Schöp-
fungsmythen,fungsmythen, Paradiessagen en babylonische Flutsagen. Een populair weten-
schappelijkk werk is Genesis bepaaldelijk niet geworden. Daarvoor veronderstelt de 
auteurr een grotere voorkennis van zijn lezers dan Rosenzweig, die graag een 
commentaarr had gezien dat voor zowel jood als christen toegankelijk was.116 

Rosenzweigg heeft het boek weliswaar niet gelezen, maar kennelijk heeft Jacob hem 
well  een aantal hoofdstukken toegestuurd. Op 17 mei 1927 bedankt Rosenzweig Jacob 
voorr het Kommentar in de veronderstelling dat hij het manuscript tot het einde van 
dee maand mag houden, maar zes dagen later laat hij Jacob al weten dat hij het nu 
tochh voor de helft gelezen heeft waarbij hij zich beklaagt over Jacobs priegelschrift 
datdat hem pijnlijke ogen bezorgt. Zijn indruk is positief.117 Zes dagen later, op de 23e 
mei,, heeft Rosenzweig Jacob zijn laatste brief geschreven. 

Opvallenderr dan de sidragewijze lezing is de indeling die Jacob geeft waarbij hij om 
tee beginnen Genesis verdeelt in een Urgeschichte en een Erzvatergeschichte. Door 
dezee twee delen loopt een structuur volgens nn'Tin, nader geduid als Geschlechterfol-
gen.gen. Die laten zich niet onderbreken, dus gaat het om de geschiedenis van de vaders 
diee ook altijd die der zonen is en omgekeerd. Jacob geeft vervolgens een indeling 
diee later in het boek zelf niet meer is terug te vinden: 

Jacobb (1934) p. 16. 
Benamingg varieert Sinn des Abschnittes,Absicht der Erzühlung, Absicht des Kapitels, Tendenz 
derder Erzöhlung, Sinn der Geschichte, Zweck dieser Erz&hlung enzovoort en stopt bij Genesis 
41. . 
Rosenzweigg (1979) BT p.708. 
.... es ist in grosseren Portionen ein rechtes Augenpulver, sodass ich gestern die Schabbos-
nachmittagslektürenachmittagslektüre vor Augenschmerzen nicht fortsetzen konnte; ein weiterer Grund dass es 
baldbald gedruckt werden muss. Es ist eine tolle Sache. (...) Wenn aber 'Band I: Genesis' vorliegt, 
kannkann niemand mehr dran vorbei; und dann haben auch Aufsatze die richtige Resonanz. Zie 
Rosenzweigg (1979) BT p.1143,1148. 
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Inn de Vorbemerkung: Inn het boek: 

I.. Die Urgeschichte c. 1-11 Die Urgeschichte 1-11 
II .. Abraham und seine Söhne c.12-2518 Die Vatergeschichte 12-36 
III .. Isaak und seine Söhne c.2519-36 Die Josephsgeschichte118 37-50 
IV.. Jakob und seine Söhne c.37-50 

Hett is niet eenvoudig een systematiek te ontdekken in het geheel, te meer daar een 
overzichtelijkee inhoudsopgave ontbreekt. Weliswaar heeft Jacob het aantal rvn în in 
dee kopjes verwerkt,119 maar het gaat hem bovenal om de voortgaande lij n van het 
verhaall  dat Genesis heet. 
DieDie Urgeschichte kent geen strikte onderverdeling, zij moet gezien worden als één 
geheel.. Dit verandert ïnDie Vatergeschichte. Vanaf Genesis 12 ontrolt zich het leven 
vann Abraham in veertien hoofdstukken tot aan Die Toledot haaks waarmee Genesis 
25:199 begint. Van daar zijn er tien hoofdstukken te tellen tot aan Genesis 36, Die 
ToledotToledot Esaus. Dit deel, dat slechts één hoofdstuk in Genesis telt, wordt in Jacobs 
betoogg maar liefst vier hoofdstukken toegekend. Die Josephsgeschichte, te beginnen 
vanaff  Genesis 37, wordt opgedeeld in vier hoofdstukken. Het geheel wordt afgesloten 
mett Jakobs Abschied vanaf Genesis 49 en telt een twaalftal hoofdstukken. Met de 
verhandelingg over Jakobs Begrabnis - Schluss des Buches sluit Jacob zijn uitleg van 
hett bijbelboek af. Het zijn de kopjes bovenaan elke pagina die het daaronder be-
handeldee thema in één trefwoord weergeven. 

Dee Quellenscheidung vermag uiteraard niet tot het eigenlijke deel van het boek te 
behorenn en Jacob heeft het om die reden Anhang genoemd.120 Op licht ironische toon 
meldtt Jacob hoe de christelijke geleerden worstelen met lacunes en doubletten in de 
tekstenn en alles in het werk stellen om de naden dicht te krijgen door het poneren 
vann discutabele veronderstellingen. Het zal duidelijk zijn dat Jacob hier een andere 
uitlegg tegenover zal stellen. 

Inn tegenstelling tot bij p. 17-18 DIE URGESCHICHTE en bij p.311-312 DIE 
VATERGESCHICHTEVATERGESCHICHTE is er tussen p.692-693 geen aparte pagina opgenomen voor Die 
JosephsgeschJosephsgesch ichte. 
p.711 Die Toledot des Himmels und der Erde; 157 Die Toledot Adams; 183 Die Toledot Noahs; 
2722 Die Toledot der Noahsöhne; 304 Die Toledot Shems; 324 Die Toledot Terachs; 537 Die 
ToledotToledot Ismaels; 541 Die Toledot Isaaks; 670 Die Toledot Esaus; 678 Esau in Seir, seine 
Toledot,Toledot, 693 Einleitung Die Toledot Jakobs. 
Inn de Anhang ontbreekt een toelichting op de Quellenscheidung van Genesis 4, 14 en 38. In 
DerDer Sinn des Kapitels over Genesis 4 klinkt echter wel een contrasterend loflied op de 
einheitlicheeinheitliche Abfassung von c.I-4. (...)Man zöhle nach! Jacob (1934) p.155-157; ten aanzien 
vann hoofdstuk 14 dat Jacob het meest omstredene van Genesis noemt, houdt hij een verhande-
lingg aan het einde van het hoofdstuk zelf over de Geschichtlichkeit, Quelle, Tendenz der 
Erzdhlung,Erzdhlung, a.w. p.382-386, en evenzo legt hij verantwoording af bij de uitleg van Genesis 38, 
a.w.. p.721. 
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3.33.3 De ontvangst van 'Das erste Buch der Tora: Genesis'. 

TheThe 1930's were poor years for publication in the German language, and many 
copiescopies of the Genesis commentary were destroyed. 

meldtt W. Jacob.121 Het is tevens de tragedie rond dit commentaar geworden, want 
hoewell  Jacobs naam gevestigd was binnen de joodse gemeenschap en zijn boek die 
nogmaalss bevestigd heeft, is er nauwelijk een discussie over op gang gebracht. De 
academischee wereld reageerde afstandelijk, schrijft W. Jacob en daar zijn enkele voor-
beeldenn van terug te vinden, zoals hieronder beschreven. Maar om te beginnen werd 
Jacobb opgemerkt in een onverwachte hoek: in die van de literatuur. 

3.3.13.3.1 Thomas Mann 

Dee eerste keer dat Thomas Mann de naam van Benno Jacob noemt is in zijn dagboek 
opp donderdag 29 november 1934. Las in Jacobs Tora-Kommentar. Zaterdagavond 
daaropp is hij iets uitvoeriger. Hij meldt dan dat hij de lectuur van Jacobs commentaar 
opp de Josephsgeschichte zeer inspirerend vindt, maar ook enigszins komisch vanwege 
dee vrome en antikritische vasthoudendheid aan de eenheid van de bijbeltekst. Drie 
dagenn later verbaast Thomas Mann zich kennelijk nog steeds, want op 4 december 
merktt hij de combinatie van eenvoud en geleerdheid op van het commentaar, maar 
ookk de scherpzinnigheid; dit alles heeft voor hem iets verwonderlijks en amusants. 
OverduidelijkOverduidelijk zet het Thomas Mann aan het denken en wordt hem informatie 
verschaft.122 2 

Hoee komt Thomas Mann het commentaar al in de nadagen van 1934 te lezen toen 
hethet boek nog maar net uit was? Hij was al in 1926 begonnen met het schrijven van 
dee vierdelige roman Joseph und seine Brüder en zou die voltooien in 1943. In 1933-
19344 waren de eerste twee delen Die Geschichten Jaakobs en Der junge Joseph 
verschenenn terwijl in 1936 Joseph in Agypten en pas in 1943 Joseph, der Ernahrer 
zoudenn volgen. Katia Mann-Pringsheim heeft ooit verklaard dat haar echtgenoot zijn 
Joseph-romann als zijn liefste, zijn beste, meest essentiële en belangrijkste werk heeft 
beschouwd.1233 Wat Thomas Mann onderkent, is dat de bijbelse vertelling over Jozef 
eenn menselijke samenleving voor ogen heeft waarin humanisering een sleutelwoord 
is.. Met zijn Joseph heeft hij de verhalende overlevering van het slot van Genesis tot 
inn alle hoeken van de taal gehumaniseerd.124 

Thomass Mann heeft een heel eigen doel voor ogen met zijn Joseph en het is niet 

1211 W. Jacob (1992) p.xxvi. 
1222 Mann (1977) p.577-580. 
1233 K. Mann (1975) p.106-107. 
1244 Vergelijk het fraaie Schlusskapitel Humanitöt in Hamburger(1981),p.l65-173 waarin zij de ver-

houdingmythee en humaniteit 'm Joseph und seine Brüder beschrijft. Zo ook. Kurzke (1997) p. 131, 
1344 waar de betekenis van de mythische vertellingen bij Thomas Mann omschreven wordt als 
eenn ordening in de chaos: das Leben, das an und fur sich Grauen, Wirrsal, Krieg und blinder 
TriebTrieb ist, zu humanisieren durch begriffslos begreifende Erkenntnis, zu durchheitern durch das 
SpielSpiel der Kunst. 
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duidelijkk in hoeverre hij Jacobs Genesis als bron heeft gebruikt voor zijn boek.125 Een 
enkelee maal wordt nog gemeld in het dagboek dat er die dag in Jacobs commentaar 
iss gelezen. Thomas Mann vindt het zeer interessant allemaal, maar eenmaal werkt 
dee antikritische jodenverheerlijking hem op de zenuwen.126 Hij blijf t het boek ter hand 
nemen.. Zijn bibliotheek wordt node gemist bij de verhuizing naar Pacific Palisades 
inn Californië waar hij van 1941 tot 1952 zal blijven wonen, maar het is met name 
hett met potlood bestudeerde Thora-Kommentar dat hij ontbeert.127 Veel komen we 
uitt de dagboeken niet te weten over de invloed van Jacob op Thomas Mann. Een van 
dee laatste keren dat het boek genoemd wordt is op 17 mei 1942 als hij na tafel erin 
heeftt zitten lezen: sonderbarstes Produkt durch seine au f das Kindliche unerschüt-
terlichterlich angewandïe Gelehrsamkeit.l2s Abraham mag voor Thomas Mann degene zijn 
diee 'God ontdekte', maar hij wordt toch vooral beschreven als een problematische 
figuur.. Dat ligt anders voor Jakob, die in tegenstelling tot Abraham geschetst wordt 
alss een zwakke persoonlijkheid, maar hij lijd t tenminste niet aan blinde gehoorzaam-
heid!!  Jakob is de humane mens, terwijl Abraham zijn offer wil brengen.129 Thomas 
Mannn heeft respect voor het boek van Jacob, zoveel is zeker, maar de invloeden van 
Jacobb op Joseph in Agypten en Joseph, der Ernahrer zouden diepgaand onderzocht 
moetenn worden eer het commentaar een bron kan worden genoemd waar Thomas 
Mannn uit heeft geput.130 

3.3.23.3.2 Ludwig Feuchtwanger 

Inn Der Morgen van 1934 bespreekt Ludwig Feuchtwanger131 het commentaar van 
Jacobb onder de titel Erneuerung der Bibelwissenschaft. Hij stelt eerst dat de Bijbel 
gelezenn wordt in twee afgesloten kringen die van elkaar niet willen weten. De eerste 
iss de joodse kring van Wetsgetrouwen die de Schrift als geopenbaarde leer be-
schouwen,, volkomen en zonder dwaling. De tweede kring wordt gevormd door de 
oudtestamentischee wetenschap aan de theologische faculteiten van christelijke snit. 
Hett kenmerkende van deze wetenschap is dat de oudtestamentische begrippenwereld 
eenn voorstadium is van het christendom. Het gaat deze kring om taalkundige, 
godsdiensthistorischee en archeologische vragen. Hier tegenover staat het machtige 
commentaarr van de rabbijn Benno Jacob dat gekenmerkt wordt door een liefdevolle 
bemoeieniss met de woordelijke inhoud van de overgeleverde tekst. Feuchtwanger 
signaleertt dat Jacob de bronnensplitsing beschouwt als de grootste hindernis tot een 
goedee interpretatie van de Bijbel, maar ook dat Jacob zelf zegt dat zijn bestrijding 
vann de bronnenhypothese niet betekent dat de verteller van de Tora het gehele werk 

Anderss dan W. Jacob (1992 )p.xxvi die naar pagina's verwijst uit Tagebüchervw Thomas Mann, 
diee niets zeggen over Genesis als bron. 
Mannn (1982) p. 125. 
A.w.. p.354. 
A.w.. p.430. 
Kurzke(1997)p.l34,137. . 
Genoemdee K. Hamburger die een monografie publiceerde over de zo genoemde bijbelse romans 
vann Thomas Mann, kent Benno Jacob niet. 
Feuchtwangerr (1934) p.53-58. 
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opp eigen kracht heeft uitgesponnen of dat hij geen bronnen gebruikt zou hebben. 
Feuchtwangerr laat zien dat Jacob dus een boodschap heeft aan beide voornoemde 
kringen.. Genesis vormt een eenheid en het komt op een verklaring aan die deze 
eenheidd recht doet. In zijn bewondering voor dit grote werk van Jacob heeft Feucht-
wangerr ook kritiek. Jacob wil weliswaar de eenheid van het bijbelboek Genesis 
benadrukken,, maar het gaat dan wel om een eenheid gecreëerd in een kunstzinnige 
scheppingg van latere tijden, een geniale literaire schepping die uit de overlevering 
heeftt geput en het werk tot een eenheid heeft gevormd. Waar gaat het om, lijk t 
Feuchtwangerr Jacob voor te houden, om de betekenis van de aartsvaders of om de 
strijdd tegen de bronnen? 

WieWie sehr das Gesamturteil bei einer isolierten Betrachtung und Kommentierung 
desdes ersten Buches gehemmt sein muss, erhellt beispielsweise etwa auch daraus, 
dassdass die Genesis ersï von der Auszugstradition die eigentliche Beleuchtung 
erfahrt,erfahrt, da die Erzvater tradition als Vordatierung der Rechtsansprüche auf 
KanaanKanaan xvohl mit Handen zu greifen ist; das Erwdhlungsbewusstsein Israels wird 
durchdurch die Schicksale der Erzvater erhdrtet. Jacob kampft mehr gegen die nach 
seinerseiner Ansicht nicht logische, sondern höchst willkürliche Zuteilung der Einzelpar-
tien,tien, Satze und Halbsatze zu 'P', 'J' oder E' an}12 

Maarr voor Feuchtwanger is het duidelijk dat hij te maken heeft met een meesterwerk. 
Hett confronteert de lezer met klassieke joodse commentaren van de middeleeuwen, 
oudee vertalingen en verklaringen en met een eigen indringende interpretatie. Het is 
mett recht een joods commentaar dat ook voor de leek bedoeld is, juist omdat er zo 
weinigg toegankelijke literatuur beschikbaar is over dit onderwerp. Van belang is dat 
hett niet alleen onderricht over de geschiedenis van Israel, maar dat het ook leidt tot 
dee basis van Wiedererlernung unseres seit der Emanzipation so vernachldssigten 
Wissensgutes.Wissensgutes. Maar het grootste compliment voor Jacob is de mening van 
Feuchtwangerr dat de inhoud zich laat lezen als een roman waarin wir selbst de hoofd-
figuurr zijn. 

3.3.33.3.3 G.R.D. 

Inn The Journal of Theological Studies van 1935 wijdt Godfrey Rolles Driver133 onder 
zijnn initialen nog geen hele pagina aan Genesis. De eerste mededeling is dat hij het 
boekk vanwege de omvang diagonaal heeft gelezen en niet kan ontdekken dat hij daar-
doorr veel heeft gemist. De gezaghebbende oriëntalist uit Oxford met publicaties op 
zijnn naam over de Hebreeuwse taal en het recht in Assyrië en Babylonië, meldt dat 
hett hier gaat om een werk van een jood wiens positie meteen duidelijk is door diens 
visiee dat de bronnensplitsing de grootste hindernis is voor een goede interpretatie van 
dee Bijbel. De auteur komt in Drivers ogen maar tot vreemde zienswijzen. Zo verklaart 
Jacobb in de vertelling van de zondvloed de wisseling van miT naar t7K uit het feit 

mm A.a. p.57. 
1333 Driver (1935) p.80-81. 
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datt mn1 wordt gebruikt wanneer mensen worden aangesproken en 17« als het om 
beestenn gaat. Deze verklaring acht Driver juist, maar triviaal.134 Driver is duidelijk 
geïrriteerdd als hij afsluit met de opmerking dat een ueyot (3ipX.iov een uéya 
KaKovv is.135 Hij ziet in Jacobs commentaar niets meer dan een traditionele visie van 
dee Pentateuch. En zo die al correct zou zijn, dan vereist die niet zo'n langdradige 
verdediging. . 

3.3.43.3.4 G. Beer 

Inn Orientalistische Literaturzeitung van 1935 noemt de Heidelbergse oudtestamenticus 
G.. Beer136 Jacobs commentaar op Genesis een mijlpaal in de exegetische literatuur 
vann de Pentateuch. Naar Beers mening is de studie van Jacob afkomstig uit konserva-
tivtiv jüdischem Lager en hoewel Beer zich daarover niet verantwoordt wordt duidelijk 
waaromm hij dat denkt. De belangrijkste uitkomst van de studie is dat Jacob alle 
QuellenscheidungQuellenscheidung voor Genesis afwijst en daarmee zou Jacob in zowel joodse als 
christelijkee kringen instemming ontvangen. Ook Beer gaat in op een enkel facet uit 
hett boek, dat kan niet anders binnen de ruimte die hem is toebedeeld. Het lijk t erop 
datt Beer Jacob die waardering wel gunt, maar werkelijk serieus kan hij hem toch niet 
helemaall  nemen. Want Jacob mag de in Genesis 1 en 2 vertelde scheppingsge-
schiedeniss van één auteur laten komen waarbij de mens in Genesis 1 aan de top van 
dee pyramide staat en in Genesis 2 het middelpunt van de kring is, een werkelijk 
nadenkendd mens ziet toch de verschillen. Die laten zich nu eenmaal niet 
wegmasseren!!  En werkelijk ergötzlich noemt Beer Jacob wanneer hij de huidige 
wetenschappelijkee tegenstellingen tussen Genesis 1 en 2 in discrediet wil brengen 
doorr enkel de verouderde visie te noemen op Genesis 1 als poëzie en Genesis 2 als 
proza.1377 Beer wil Jacob niet in de orthodoxe hoek plaatsen en citeert met graagte 
datt de zondvloed volgens Jacob natuurwetenschappelijk niet mogelijk is geweest en 
doorr deze visie van Jacob breekt voor Beer het rationele door het traditionele heen. 
Jacobss grilligheid en onverbeterlijke eigenwijsheid laten onverlet dat het hier om een 
bijzonderr studieboek en naslagwerk gaat waarin de gehele geschiedenis van de uitleg 
vann Genesis, van zowel joodse als christelijke zijde, bijeen te vinden is. Ondanks een 
aantall  ernstige bedenkingen kan Beer de lezer dit boek van harte aanbevelen. 

Driverr heeft zijn oog laten vallen op Genesis p.197 waar Jacob Genesis 7:1 becommentarieert. 
Jammerr dat Driver te snel over de tekst van p.208 is heengevlogen waar Jacob uitlegt dat het 
alleenn nvr zijn kan die de elementen bedwingt. Overigens wil Jacob op p.197 duidelijk maken 
datt het n\T is die tot de mens spreekt omdat deze een persoonlijkheid is; de overige schepping 
begrijptt nur DTI1». 
Eenn groot boek is een grote ellende. 
Beerr (1935) p.618-621. 
Beerr bedoelt de tekst op p.952 van Jacobs Genesis. Daar noemt Jacob inderdaad de verouderde 
visie,, maar zegt daar ook bij dat er in nieuwere visies niets is veranderd. De oude mag komisch 
overkomen,, maar alles is vooronderstelling, zegt Jacob in alle stelligheid en alle vooronder-
stellingenn zijn pertinent onbetrouwbaar ofwel falsch. 
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3.3.53.3.5 Joseph Reider 

Inn 1939 komt Joseph Reider, verbonden aan het Dropsie College for Hebrew and 
CognateCognate Learning in Philadelphia, Pennsylvania en uit dien hoofde redacteur van The 
JewishJewish Quarterly Review, met een overzicht van recent verschenen Biblical literature. 
Jacobss Genesis is dan bijna vijfjaar oud; de omstandigheden waaronder het boek ver-
scheenn en het feit dat slechts een beperkt aantal exemplaren de Verenigde Staten heeft 
bereikt,, zullen ook hier een rol een rol hebben gespeeld. 

Dee recensent vindt het boek weliswaar erg dik, maar de inhoud bijzonder rijk . Het 
commentaarr heeft naar zijn mening niet enkel filologische, maar ook exegetische en 
homiletischee aspecten en het is de combinatie van dit alles die Genesis tot een theolo-
gisch,, maar ook literair commentaar heeft gemaakt waarbij geput is uit joodse en niet-
joodse,, maar ook uit westerse en oosterse bronnen. Direct na de lovende woorden, 
maarr nog voordat Reider het boek bespreekt, typeert hij Jacobs visie als orthodox. 
Hijj  beschouwt hem zelfs als een kampioen-verdediger van de traditionele visie die 
dee Pentateuch als een eenheid beschouwt. Reider is zich ervan bewust dat de meeste 
commentarenn op de Pentateuch afkomstig zijn uit christelijke kring en dat daarin van 
hett vooroordeel wordt uitgegaan dat het Oude Testament een voorbereiding is van 
hett Nieuwe Testament. Jacob daarentegen heeft een commentaar willen schrijven met 
hett joodse concept van de Bijbel daarin weerspiegeld. Reider merkt op dat Jacob oog 
heeftt voor het gegeven dat de Pentateuch gebruik maakt van verschillende bronnen, 
maarr dat de Pentateuch als geheel wijst op één auteur, want in de ene grote stroom 
zijnn de verschillende bronnen niet meer te onderscheiden. Jacob gaat het om de ene 
geestt en stem, waarbij hij uitgaat van de superioriteit van de Hebreeuwse tekst boven 
diee van bijvoorbeeld de Septuagint. Daarin is hij orthodox, meent Reider, maar 
evenzeerr is Jacob orthodox in zijn afwijzing van onder meer de moderne theorie van 
dee ontwikkeling in de geschiedenis van de religie van Israël. Reider kan niet anders 
dann in deze complexiteit veel nadelen zien, want Jacob verliest zich naar zijn stellige 
meningg in allerlei details. Bovendien zijn de becommentarieringen enigszins 
omhangenn met homiletische luchtjes en tenderen polemieken naar doorzichtige apolo-
gieënn die nergens hun steun vinden, maar wel haggadische beweringen voortbrengen 
uitt de Midrasj en de Talmoed. De achilleshiel is Jacobs veronderstelling van woor-
delijkee inspiratie, waarbij hij in moeilijkheden komt bij teksten die overduidelijk van 
eenn latere hand zijn. Dat Yahweh wordt weergegeven met £>, vindt Reider een notitie 
waard.138 8 

Woordenn die in deze bespreking direct opvallen zijn orthodox en apologie. De 
recensentt signaleert tegenstellingen in de wereld van de uitleg van het Oude Testa-
ment,, maar hij blijk t geen oog te hebben voor de politieke en maatschappelijke 
verhoudingenn waarin Jacobs Genesis is ontstaan. Zoals bekend, verscheen deze 
besprekingg in 1939. Jacob is dan zojuist verdreven uit zijn vaderland en leidt een 
bestaann als vluchteling in Londen. Voor zover te overzien,139 is de bespreking van 

"'"'  Reider (1939) p.189-190. 
1399 Het is Almuth Jürgensen die kontakten heeft met W. Jacob en toegang tot het familie-archief 

datt huist in Pittsburgh, Verenigde Staten, vergelijk Jürgensen (1999) p.93-104. 
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Reiderr de enige waarop Jacob heeft gereageerd. In zijn ballingschap lijk t het hem 
niett uit te maken dat hij als orthodox bestempeld wordt. Wel is hij ronduit verbolgen 
datt de recensent niet inziet dat er een samenhang is tussen het antisemitsme en de 
modernee Duits-protestantse wetenschap van het Oude Testament. Jacob vraagt zich 
aff  of men enig idee heeft wat de Duits-protestantse wetenschap teweeg heeft gebracht 
enn wat voor visie men op het jodendom heeft waarvan Hitler gebruik kon maken: 

TheirTheir patriarchs had been deceivers and villains, their God a tribal idol, their 
religionreligion a dissolute and low superstition, the nation entering Canaan a gang of 
robbers,robbers, and Jesus not a Jew at all, but an Aryan ... Then Hitler came and made 
hishis henchmen draw the practical consequences ... In commenting on the first book 
ofof the Jewish and Christian Holy Scriptures, I had to deal with this satisfactorily; 
II  have already dared to pronounce this in the preface (published in Germany on 
thethe 13th Dec. 1933!). These are my apologetics.UQ 

3.3.63.3.6 Bruce Vawter 

Zo'nn 35 jaar na de bespreking van Reider verschijnt in Book Reviews van The Catho-
liclic  Biblical Quarterly een korte notering van Bruce Vawter.141 Hij begint met de 
opmerkingg dat het boek van Jacob bij verschijning in 1934 gesneuveld is in de nazi-
barbarij.. Maar nu, anno 1975, hebben we dan te maken met niet alleen een integrale 
heruitgave,, maar ook met een verkorte Engelstalige editie. De Duitse uitgave is van 
eenn indrukwekkende scherpzinnigheid, meent Vawter, maar met de Engelse uitgave 
zijnn de twee vertalers hun vader en grootvader niet van dienst geweest zoals eens de 
kleinzoonn van Jezus Sirach diens Wijsheid in vertaling bracht. Vawter durft zelfs de 
boudee bewering aan dat hun liefdevolle arbeid het werk van Jacob wel eens meer 
dann op één plaats vernietigd zou kunnen hebben. Dit is niet veroorzaakt door gebrek 
aann precisie, maar door de inkorting tot eenderde van de tekst, die daarom buiten alle 
proportiess gekortwiekt genoemd mag worden. Deze inkorting, hoezeer ook geprobeerd 
iss om die verantwoord te bezorgen, eindigt hier en daar zelfs in een onbedoelde 
karikatuurr van het origineel. Aan het Engels ligt het niet, het taalgebruik is doorgaans 
goedd en het idioom klopt, maar het boek is armzalig uitgegeven en het wemelt van 
drukfoutenn en onvolkomenheden. 
Voorr Vawter ligt de kern van Jacobs onderzoek naar Genesis in zijn afwijzing van 
dee bronnenhypothese zoals die discussie in zijn dagen werd gevoerd, maar ook in 
hett uitgangspunt dat de eenheid van de bijbelse tekst kan worden uitgelegd als het 
gegevenn van een geloofsgemeenschap, vormgegeven vanaf de tijd van de Misjna door 
dee rabbijnse tradities. Die zienswijzen worden door Jacob besproken en in diens 
ontspannenn Duits krijgen ze een alleszins redelijke verdediging. Anders ligt dat in 
dee Engelse uitgave, want daar ziet men door de inkorting geen onderlinge verbanden 
meerr en dat levert grillige interpretaties van Jacob op die zelfs niet vrij zijn van 

Ziee Gesundheit (2000) p.6-7 die gebruik mocht maken van de vondsten van Almuth Jürgensen 
inn de nalatenschap van Jacob te Pittsburgh, zie vorige noot. 
Vawterr (1975) p.264-265. 
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banaliteit. . 
Tott slot is over de bronnensplitsing van mening te verschillen, meent Vawter, maar 
Jacobss werk heeft niets van doen met christelijk fundamentalisme of obscurantisme. 
Jacobb onderkent de mythologische en onhistorische elementen in Genesis, hij ziet 
dee aanwezigheid van doublures en vermoedt hier en daar gebruik van bronnen. Wat 
Jacobb biedt in de visie van Vawter, is een zicht op Genesis als één geheel. 

3.3.73.3.7 Vinzenz Hamp 

Ookk Vinzenz Hamp142 heeft, als hij een bespreking maakt voor Biblische Zeitschrift 
inn 1977, de twee uitgaven van 1974 voor zich liggen: de Duitse herdruk en de 
Engelsee ingekorte editie. Voor hem is het niet meer dan logisch dat Jacob alle 
QuellenscheidungQuellenscheidung volstrekt afwijst. De rabbijnse exegese van verleden en heden gaat 
nuu eenmaal uit van de eenheid van de Tora die gedragen wordt door een religieuze 
doelstelling.. Het valt Jacob niet kwalijk te nemen dat hij de zogenaamde höhere 
BibelkritikBibelkritik uitsluitend negatief beoordeelt, want die levert niet veel anders op dan 
moeilijkhedenn en onzekerheden. Anderzijds is daar de talmoedisch-rabbijnse exegese 
diee door alle tijden heen in haar interpretatie te gekunsteld is en ten onder gaat in 
haarkloverijen.. Die visies mogen interessant zijn, overtuigend zijn ze niet meer. Hamp 
geeftt zes voorbeelden van visies die typerend zijn voor Jacob. Eén zo'n voorbeeld 
iss het lachen van Abraham wanneer hem als honderdjarige wordt aangezegd dat hij 
uitt Sara een zoon zal krijgen. Jacob meent dat het met Genesis 17:17 niet gaat om 
hethet lachen van Abraham alsof hij gebrek heeft aan geloof, maar om zijn jubel.143 De 
verkortee uitgave van Genesis is een uitnodiging voor Engelssprekende joden om 
kenniss te maken met de kern van Jacobs denken, meent Hamp. De Engelse uitgave 
iss een praktische en financieel gunstige uitgave, maar de specialist zal de Duitse 
uitgavee moeten bestuderen. Over de Engelse editie heeft Hamp geen mening omdat 
hijj  niet bij machte is te beoordelen of het om forthright and lucid English gaat zoals 
dee inleider van die uitgave wil , daarbij verwijzend naar Vawter. 

Hampp (1977) p.281-282. 
Vergelijkk Jacob (1934) p.427-429, 443-445. Jacob heeft opgemerkt dat in Genesis 17:16 voor 
hett eerst het woord zoon heeft geklonken: een zoon voor Sara, de vrouw van Abraham. Zij is 
daarmeee gelijkgesteld aan Abraham, van beiden is immers de naam veranderd! Met dit alles, 
alduss Jacob, is de spanning gebroken die Abrahams hele leven heeft beheerst. Het is die gebroken 
spanningg die tot jubel leidt. Hamp signaleert uitsluitend, maar ziet wel bijzonderheden. Zo'n 
bijzonderheidd is dat Jacob Abrahams vreugde existentieel benadert in tegenstelling tot bij-
voorbeeldd Gunkel die Abraham een gespletenheid toedicht in het neervallen voor God en in het 
lachenn in de zin van schertsen om diens beloften. Etwas mehr Menschenkenntnis bringt wetter 
alsals sich aufs hohe Pferd gelehrter Theologie setzen. Wenn jemandem ein ganz grosses Glück 
verkündetverkündet wird, so verbirgt er wohl ( ... ) seinen Jubel hinter Ausrufen scheinbaren Zweifels: 
SoilSoil das wahr sein? Voor Jacob is het duidelijk dat ook God zich verheugt, mét Abraham. Sara's 
lachenn is evenmin een kwestie van ongeloof en Jacob houdt vast aan zijn existentiële benadering. 
Dee scène is naar Jacobs mening enkel te begrijpen als men Genesis 17, de naamsverandering, 
voorr ogen houdt. Hun beider lachen rechtvaardigt de naam Isaak: jubel! Zie ook mijn Deel 2, 
p.. 143. 
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3.3.83.3.8 F.H. Breukelman 

Hett is Frans Breukelman (1916-1993) die omwille van zijn studie in de bijbelse 
theologiee zich zijn leven lang heeft verdiept in het eigene van de Schrift. Hij 
worsteldee met Mattheüs en woog de woorden van Genesis. Die twee bijbelboeken 
hebbenn hem het meest bezield. In het kader van zijn levenslange studie van Genesis 
heeftt Breukelman vele bronnen geraadpleegd en Jacobs Genesis heeft hij dan ook 
grondigg bestudeerd.144 Hierbij past een kanttekening. Breukelman heeft Jacob gelezen, 
maarr uitsluitend ten dienste van zijn eigen visie op het eerste bijbelboek als het boek 
vann de rTH^Ti. In dit licht maakt Breukelman in zijn nagelaten geschriften de 
veelbetekenendee opmerking: 

B.B. Jacob baseert zijn commentaar niet op de bronnentheorie. Hij gaat uit van het 
BoekBoek zoals het overgegeven is en vraagt naar de zin van de teksten zoals ze nu 
inin het Boek voorkomen. We verwachten derhalve bij hem zo iets te vinden als wij 
inin het eerste hoofdstuk hebben geschreven.145 En dan moeten we zeggen: a) hij 
isis er telkens vlak bij, hij zegt het bijna, én: b) hij zegt het net niet. (... ) Wanneer 
wewe vanuit onze eigen exegese tot deze commentaar ons wenden en deze be-
studeren,studeren, dan zien we aan verschillende formuleringen van B. Jacob, dat hij niet 
zozo heel ver van ons afstaat (hij kent de compositie van het Boek Genesis als een 
geheel,geheel, eengeheel tot in alle details van de in stilistisch opzicht zeer verschillende 
delen).delen). Het blijkt echter eveneens, dat hij onze visie op dit Bijbelboek niet kent.146 

Breukelmann is ten diepste niet bijster geïnteresseerd in wat Jacob in den brede te 
vertellenn heeft. Jacobs strijd tegen de bronnentheorie is ook voor Breukelman een 
gedateerdee strijd, maar Breukelman heeft geen oog voor Jacobs polemische toon om 
dee eenheid van Genesis over het voetlicht te brengen waarbij hij in gesprek is met 
zowell  joodse als christelijke uitleggers. Dit betekent niet dat het niet van belang zou 
zijnn Breukelman aan het woord te laten. Waar in de bijbelse theologie en de exegese 
vann Genesis Jacob hier en daar in een enkele voetnoot terechtkomt,147 heeft Breukel-
mann zijn werk dieper gepeild. 

Naastt de stencils, fotokopieën, geluidsbanden en enkele videobanden die de Stichting Breukelman 
beheertt en deels uitgeeft, zijn tot nog toe een aantal delen verschenen onder de koepeltitel 
BijbelseBijbelse Theologie (BTh) Kampen, 1980-. Zie Literatuurlijst. In BTh 1/1 (1980) komt de naam 
nochh het gedachtegoed van B. Jacob ter sprake, in BTh 1/2 (1992) daarentegen wel. In Registers 
opp dit laatste deel wordt zijn naam 25 maal genoemd. Zie Breukelman (1997). In de helft van 
dee verwijzingen wordt Jacobs naam positief geciteerd, in de andere helft niet. 
Vermoedelijkk bedoelt Breukelman de tekst die terechtgekomen is in BTh 1/2 die in wezen slechts 
éénn hoofdstuk omvat. 
Breukelmann (z.j.), handgeschreven teksten. 
Clauss Westermann heeft B. Jacob een aantal keren geciteerd in diens Genesis en lang niet altijd 
afwijzend!!  Dat Gunkel en Jacob zeer verschillende standpunten zijn toegedaan is uiteraard ook 
Westermannn niet ontgaan; in zijn verhandeling over de dochters van Lot (Genesis 19:30-38) 
signaleertt hij dat Jacob schrijft over dit bijzondere geval van zwangerschap: 'Ihre Tal zengt vort 
grossartigemgrossartigem Heroismus', hier emmal mitHGunkel übereinstimmend. Westermann (1981) p.382. 
Ookk G. von Rad citeert Jacob een aantal keren. 
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a.a. Het eerstelingschap van Israël 

Inn de eerste plaats is daar Breukelmans doorwrochte studie over het eerstelingschap 

vann Israël die een Fundgrube vermag te zijn aan materiaal en gegevens.148 Het boek 

bestaatt uit één hoofdstuk en in kapitalen wordt daar heel Breukelmans visie op de 

betekeniss van Genesis in één zin verwoord: Het Boek Genesis als het boek van de 

nn^Tll  van Adam, de mens, over de wording van Israël temidden van de volkeren op 

dede aarde.1* 9 

Hett is het woord nrfrvi dat naar Breukelmans stellige overtuiging leidraad moet zijn 

bijj  alle exegetisch onderzoek. Breukelman stemt in zijn voetnoten een aantal keren 

inn met Jacobs vertalingen van Genesis, maar wanneer Jacob stelt dat T\vbx\ "ISO geheel 

hetzelfdee is als het nieuw-Hebreeuwse I'QIT "iso, beginnen voor Breukelman de 

problemen.. Niet Jacob maar Breukelman meldt dat yow "iso150 een genealogisch do-

cumentt was in na-exilische tijd waarmee de joden de legitimiteit en de adeldom van 

hunn afkomst konden aantonen. De twee begrippen mogen echter naar Breukelmans 

meningg beslist niet met elkaar worden verward, het gaat in Genesis ten enenmale niet 

omm genealogie om daarmee iemands afstamming te bepalen! Het gevolg is dat Breu-

kelmann zich ten doel gesteld ziet om uit te leggen dat Jacobs verwarring bepalend 

iss voor zijn opvatting van het thema en de compositie van Genesis, maar daar Jacob 

niett altijd recht mee doet.151 

Zoo Jagersma (1994) p.160. 
BreukelmanBreukelman (1992) p. 11. 
Lett wel: zonder leestekens! 
BreukelmanBreukelman (1992) p.58-59 noot 57, verwijzend naar Jacob (1934) p. 161. In het betoog van Jacob 
gaatt het bij Genesis 5:1 op p. 161 om het vervolg van de geslachten van Adam tot Set durch 
wirklichewirkliche Zeugung (T'nn). Over de hoofdlijn T^ Ï I en de zijlij n "i'r vergelijk zijn visie in Jacob 
(1903)) p.602. [Bij de besnijdenis van zijn oudste zoon heeft Jacob een verhandeling geschreven 
onderr de veelzeggende titel: Yolad und Holid - Erzeuger und Erzieher; eine bibelexegetische 
UntersuchungUntersuchung meiner lieben Helene gewidnet zur Geburt und Beschneidung unseres 
ErstgeborenenErstgeborenen - Jacob Ernst Yaakov Eliyohu. Göttingen, 1899. Het betreft een ongepubliceerd 
handschrift,, vergelijk Jürgensen (1997) p.1091.] Deze lijn van wirkliche Zeugung geldt Adam -
Set,, enzovoort. Vervolgens zegt Jacob: 

nn'Tirii  "IDO istganz dasselbe wie neu-hebröisch l'OTP rfrin (Singular Cf!".), auch ° "1BD (Pes.62b) 
undund fDirrïi (Es. Neh, Chr) ist nach i ^ m gebildet. 

Dezee zin is cryptisch en behoeft uitleg. Het bijbelse zelfstandig naamwoord torr dat aan ar ten 
grondslagg ligt, komt uitsluitend voor in Nehemia 7:5 in de uitdrukking üw "ipp en is verwant 
aann " ~IBO waar Jacob naar verwijst. Waar Jacob vervolgens impliciet op lijk t te wijzen is de hit-
pa'elvormm van öir die uitsluitend voorkomt in Ezra, Nehemia en Kronieken alsmede op de hit-
pa'elvormm van l'r. Beide werkwoorden hebben de betekenis 'zich in de gestachtsregisters laten 
opnemen',, waarbij het niet zozeer gaat om gedocumenteerde stambomen, maar om de toeschrij-
vingg aan het familieverband waartoe men behoort, vergelijk TWAT 111:612,635. Waar het ten 
aanzienn van Breukelman om gaat zijn de eerste twee woorden van zijn citaat: 

nn^inn ISO ist ganz dasselbe wie neu-hebröisch ycrf n̂ JO, auch yw ~IBO. 

Breukelmann gaat niet alleen voorbij aan Jacobs opmerkingen over de bijzondere vormen van ©ir 
enn i1?1, maar vooral ziet hij Jacob verder afdrijven van de betekenis van rrnVin als hij i'orv noo 
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Vervolgenss belooft Breukelman zijn lezers een bespreking van Jacobs Vorbemerkung 
inn een aparte bijlage.152 Dat blijkt noodzakelijk, want zelfs Benno Jacob heeft zich 
latenlaten misleiden, meent Breukelman. Jacobs misinterpretatie wordt zijns inziens ver-
oorzaaktt door het gegeven dat Jacob zich niet laat leiden door de structuur van de 
elfmaall  voorkomende uitdrukkingnn n̂ die bepalend is voor de opbouw van Genesis. 
Hett is nog veel erger! Jacob laat zijn commentaar uit twee delen bestaan, Die Urge-
schichteschichte naast Die Vdtergeschichte die bovendien strikt van elkaar gescheiden dienen 
tee zijn, zoals Jacob zelf vermeldt. Breukelman is duidelijk zeer teleurgesteld als hij 
opmerktt dat Jacob reeds in de Vorbemerkung meldt dat hij de Gliederung nach 
toledottoledotaanaan de onderscheiding tussen 'Urgeschichte' en 'Vatergeschichte' ondergeschikt 
maaktt en dat met redenen omkleedt,1" maar om welke redenen het gaat, daarover 
laatt Breukelman zijn lezers in het ongewisse. De beloofde bijlage is niet in zijn boek 
overr de structuur van Genesis opgenomen. Jacob heeft een geheel andere visie op 
dezee termen die overgenomen lijken van de gangbare beschouwing over Genesis. De 
UrgeschichteUrgeschichte wordt bepaald door de opsommingen. Wie feitelijke geschiedenis wil 
vertellen,, doet dat in duidelijke taal van proza. De Vatergeschichte daarentegen heeft 
hett over heel verschillende Godsnamen waar de Urgeschichte daar eenvoudiger over 
is.. De bijbelse gestalten hebben bovendien in de Vatergeschichte te maken met een 
keurr aan verschijningen, gezichten, dromen. Ging het in de Urgeschichte om een 

uitlegtt als een document van legitimiteit en afstamming dat al voor de uitleg van Genesis van 
belangg zou zijn. Met het document waar Breukelman niet naar de vorm, maar wel naar de inhoud 
naarr verwijst: yon\ nop, in zijn tekst zonder leestekens, gaat het echter om een omstreden 
aangelegenheidd waarbij genealogisch onderzoek zou kunnen ontaarden in zuivering van leiding-
gevendee namen. Was David niet voortgekomen uit een Moabitische? Misbruik ligt op de loer 
enn dit is de reden waarom Jochanan ben Zakkai ten tijde van de verwoesting van de Tempel 
besloott dat geen rabbinaal hof zou mogen onderhandelen over genealogische kwesties. Een 
vergelijkbaree overweging leidde tot een vroege afwijzing van het yon\ ipp dat een Midrasj 
geweestt schijnt te zijn bij Kronieken waarbij verwezen wordt naar bPesachiem 62b. Verg EJ 
7:3811 en 11:1231. Jacob noemt bPesachiem 62b wel, maar waar hij in zijn cryptische zin naar 
verwijstt is ar -» torr -» torr (Hitp.) -» i1?1 (Hitp.), terwijl Breukelman alle accent legt op de 
afgewezenn Midrasj l'orr "i?0 als hij zegt: Een 1'OIT "iDO was in de na-exilische tijd een 
genealogischgenealogisch document, waarmede Joden de legitimiteit en de adeldom van hun a/komst konden 
aantonen.aantonen. In de bespreking van B. Jacobs commentaar zullen we zien, hoe die gedachte dat de 
rrnVinn iDO van het Boek Genesis geheel hetzelfde zou zijn als zo'n l'orr noo bepalend werd voor 
zijnzijn opvatting van het thema en de compositie van het Boek Genesis. 
Ookk in de handgeschreven teksten maakt Breukelman geen onderscheid tussen Jacobs summiere 
verwijzingg naar var n^n en de talmoedische i'onr rfoD als hij zegt: Maar zijn (bedoeld wordt 
Jacob,, HB) commentaar wordt nu toch helaas uitsluitend daardoor bepaald - een andere 
GliederungGliederung zet hij er naast -, doordat hij de sépher töledhoth opvat als een joodse sépher 
(m(meegillath)yühasïn.gillath)yühasïn. Breukelman (z.j.). Het opvallende is echter dat Jacob uitgerekend dat beladen 
porrr niet uit zijn pen laat vloeien. Bovendien wil Jacob voort! Het gaat hem erom dat Adam 
imim Ebenbilde Gottes nicht nur geschaffen ist, maar ook dat alle Menschen ihren gleichen 
Adelsbriej~hebben.Adelsbriej~hebben. Hem gaat het dus niett om legitimerende genealogische documentatie. Jacob, 
diee zijn bronnen kent, en in de werkelijkheid leefde van het Duitsland in de jaren dertig in de 
vorigee eeuw, zal beslist niet uit zijn geweest op een bevestiging van het begrip genealogie als 
legitimatie! ! 
Breukelmann (1992) p.70, noot 18. 
A.w.. p.66, vergelijk ook p.68. 

40 0 



eenrichtingsverkeerr tussen God en de mens, in de Vdtergeschichte ligt dat anders.154 

b.b. Nagelaten werk 

Hadd Breukelman de stof voor de beoogde bijlage al gereed liggen? In zijn nalaten-
schapp zijn een aantal handgeschreven teksten te vinden waarin hij Jacobs werk onder-
zoekt,, maar de aantekeningen zijn ongedateerd. Net als in zijn boek gaat het niet om 
eenn beschrijving van Jacobs Genesis zelf, maar om diens visie op de betekenis van 
hett woord nrbr\. Wel komt de Vorbemerkung al heel snel in beeld. Daarin gaat het 
Breukelmann om wat Jacob niet ziet, namelijk dat het gaat om het eerstelingschap van 
Israëll  aan de hand van de tïrbin. Breukelman signaleert wel in een kleine kantteke-
ningg dat het Jacob met de nn^in gaat om het vaststellen van de herkomst van de bene 
Jisrael.Jisrael. Breukelman let daarbij op de zin waarin Jacob ontvouwt hoe hij Genesis 5-11 
will  lezen en hij noteert van Jacob: 

UrnUrn weiterhin zu zeigen, welche Abkunft Abraham hatte, wird sein Stammbaum 
bisbis zu Noah, dem Frommen der Sintflut, und Adam, dem gottgeschaffenen ersten 
Menschen,Menschen, hinaufgeführt. Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und der 
UrheberUrheber aller Menschengeschlechter, der Israel erwahlt hat und dem es das Land 
derder Heimat verdankt}*5 

Breukelmann heeft grote bezwaren tegen de woorden Abkunft en Stammbaum en in 
zijnn handgeschreven teksten wordt duidelijk dat de denkwegen van Jacob en hem niet 
mett elkaar sporen. Het is opvallend wat Breukelman citeert, maar ook wat hij over-
slaat.. Zo wordt de Vorbemerkung van Jacob ingezet met de vraag naar de betekenis 
vann de Tora. Die is voor Jacob gelegen in: das Volk der >bene Jisrael «fur seine 
geschichtlichegeschichtliche Aufgabe auszurüsten. Deze zin kan wel het uitgangspunt genoemd 
wordenn van Jacobs denkweg. Wanneer Israël uit de Egyptische slavernij is bevrijd 
enn in het eigen land als het volk van de enige God zal leven, klinken er vragen als: 
hoee zijn de *  bene Jisrael * überhaupt in Egypte terecht gekomen? Hoe komen zij 
tott hun aanspraak op het land? Waarom heeft de enige God juist hen tot deze taak 
geroepen?? Weil, antwortet der Israelii, wir, das Volk Israel, die Nachkommen von 
Abraham,Abraham, haak und Jakob sind. Zij zijn de aartsvaders, met hen heeft God een 
verbondd gesloten: 

AlsoAlso erzahlt die Genesis die Geschichte der drei Erzvater und der göttlichen 
VerheissungVerheissung an sie.ferner wie die Sóhne Jakobs zu den *bene Jisrael «wurden 

Jacobb (1934) p.310. Breukelman verwijst wel naar deze pagina, maar noemt Jacobs opvatting 
overr wat hij onder Urgeschichte en Vatergeschichte verstaat, niet, zie Breukelman (1992) p.68. 
Opp p. 15-16 heeft Jacob al de continuering willen benadrukken die Genesis kenmerkt in zijn twee 
hoofddelen:: Urgeschichte - Erzvütergeschichte. denn die Toraselbst behandeltdiese beiden Epo-
chen,chen, wie sich sich zeigen wirdganz verschieden. Durch beide Teile hindurch hindurch abergeht eine Gltede-
rungrung nach toledot, Geschlechterfolgen, die sich nicht unterbrechen lassen. (... ) Denn die Ge-
schichteschichte der Sóhne ist immer auch die des Voters und umgekehrt. 
Vergelijkk Jacob (1934) p. 15. 
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undund durch welche Verkettung der Umstdnde sie nach Agypten gelangt sind. 

Hett is deze zin die direct aan de zin voorafgaat waar Breukelman op wijst, maar die 
iss niet in zijn verwoording van Jacobs gedachtegoed opgenomen. Voor Jacob heeft 
AbkunftAbkunft en Stammbaum alles te maken met de verbinding tussen de kinderen Israels 
enn Adam, de door God geschapen eerste mens. 

c.c. 'Adel der Abstammung' 

Iss voor Breukelman het woord nrfrn allesbepalend om het bijbelboek Genesis te be-
grijpen,, voor Jacob is de betekenis van de Tora gelegen in de toerusting van het volk 
derr bene Jisrael voor zijn historische opgave. Daarbij is Genesis van betekenis om 
hett verhaal te vertellen van de drie aartsvaders en van de goddelijke belofte waardoor 
dee zonen van Jakob tot bene Jisrael zijn geworden. Daarbij zouden we het kunnen 
latenn en kunnen constateren dat Jacob niet aan de criteria van Breukelman heeft vol-
daan. . 
Tochh brengt Breukelmans studie zienswijzen aan het licht die iets vertellen over de 
verschillendee uitgangspunten en invalshoeken van zowel Jacob als Breukelman. Waar 
Jacobb de joden van zijn tijd wil toerusten zoekt Breukelman de diepe gronden van 
Genesis.. Breukelman meldt het en passant in zijn handschriften als hij Jacob citeert 
waarr deze zegt: 

KeinKein Volk der Erde hat etwas Ahnliches wie dieses Epos von den Urvatern 
Israels,Israels, in dem sich eine grenzenlose Hingabe an die Volksgemeinschaft undLiebe 
zurzur Heimat spiegein durfte.m 

Breukelmann kan niet anders dan dit beamen, maar hij heeft óók verwachtingen: 

WatWat wij in het boek Genesis te horen krijgen is inderdaad 'onvergelijkelijk' omdat 
IsraëlIsraël temidden van de goylm even onvergelijkelijk is als de HERE onder de 
godengoden ... tenminste: dat verwachten we, dat B. Jacob zeggen zal, maar neen: we 
horenhoren dingen, die allesbehalve onvergelijkelijk zijn; 'grenzenlose Hingabe an die 
VolksgemeinschaftVolksgemeinschaft und Liebe zur Heimat' - het kan eigenlijk niet droeviger 
('heidenser'('heidenser' zouden we bijna zeggen).157 

Dezee zinnen zijn onthullend in hun contrasten. Voor Breukelman is de vraag van 
belangg hoe Israël zal bestaan tussen de volken en hoe de zoon zal leven tussen de 
zonen.. Met andere woorden: Genesis is één pars pro toto voor Breukelman waarin 
hett in wezen gaat om de ene Zoon: Immanuel.158 Het gaat hem om de eenvoud van 

Jacobb (1934) p.314. 
Breukelmann (z.j.) handgeschreven teksten. 
Ziee Breukelman (1980) p.9-18, maar speciaal p.16 waar hij er een zelfstandige alinea aan wijdt: 
HetHet gaat in de bijbelse teksten over wat er geschiedde tussen God en Israël op de pK, die Hij 
hunhun gaf. Deze geschiedenis van God met Israël op het land, dat Hij hun gaf. is pars pro toto 
dede geschiedenis van God-met-ons allen y~\t*n ^ro, op de ganse aarde. Zij is de geschiedenis van 
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allee verwijzing en dit is typerend voor de denkweg van Breukelman. Tegenover het 
modell  van Breukelman van de ene voor heel de mensheid staat de toerusting van 
Jacobb voor de joodse lezers. Hij benadert de tekst vanuit Exodus. En als Jacob terug 
ziet,, gaat het hem evenzeer om de ene mensheid. Dit brengt Jacob tot uitdrukking 
inn woorden als Folge der Geschlechter,Abkunft,Stammbaum, Adel der Abstammung. 
Maarr Breukelman stoort zich aan deze woorden en wanneer Jacob ook nog eens stelt 
datt er geen volk ter aarde is dat iets overeenkomstigs heeft als dit epos waarin sprake 
iss van een grenzenlose Hingabe an die Volksgemeinschaft und Liebe zur Heimat, 
heeftt Breukelman hier maar gemengde gevoelens bij. Jacob blijf t echter na deze 
woordenn niet bij de liefde voor het vaderland en zijn betoog loopt uit op God die 
hett laatste handelende subject is: 

DassDass er der Ewige und Eine ist, macht die Geschichte zu einem sich über die 
GenerationenGenerationen erstreckenden sinnvollen Plan. Dass er der überweltliche und 
heiligeheilige Gott ist, musste vor dem Dünkel des Nationalismus bewahren, d.i. der 
ErhebungErhebung der  nationalen Belange * zum einzigen Mass aller Dinge, vor der 
VergötterungVergötterung und Selbstanbetung des eigenen Volkes mit allen seinen 
MenschlichkeitenMenschlichkeiten und Fehlern.^9 

Mett andere woorden, het gaat Jacob om de aperte afwijzing van het nationale belang 
alss maat aller dingen, maar ook van alle vergoddelijking en zelfverheerlijking van 
dee mens, maar niet dan nadat hij eerst de mens in het midden heeft gesteld. 

d.d. 'Die toledot Abrahams fehlt' 

Gaatt het Breukelman a priori om de rvn^in als leeswijzer van Genesis, ook Jacob 
heeftt zijn zienswijze al is hij ruimer in zijn woordkeus dan Breukelman wil . Pregnant 
iss hun verschil in visie zichtbaar waar Jacob het probleem aan de orde stelt dat er 
geenn sprake kan zijn van de rvn^in van Abraham. De belangrijkste overwegingen voor 
Jacobb zijn dat het bij het begin van Abrahams geschiedenis niet kan gaan om de 
nn^inn van Abram, want voor de rij der geslachten is heel eenvoudig de naam 
Abrahamm nodig en die verkrijgt hij pas in Genesis 17. Vervolgens merkt Jacob ook 
opp dat bij de zegswijze nrr'PTi n"7t*  de namen horen van de geborenen, terwijl Abraham 
aann het begin van zijn geschiedenis nog heel lang moet wachten op de zoon. Evenmin 
onbelangrijkk is de opmerking van Jacob dat het bij Abraham gaat om de ene zoon 

Immanuël.Immanuël. Bij deze tekst hoort noot 56 waar instemmend naar Karl Barth wordt verwezen: Die 
HeiligeHeilige Schrift ist das Wort von solchen Menschen, die dieses 'Immanuël' ersehnt, envartet, 
erhqffierhqffi und endltch in Jesus Christus gesehen, gehort und betastet haben. Sie sagt, bezeugt, 
verkündigtverkündigt es. Und sie verheisst durch ihr Sagen, Bezeugen und Verkündigen, dass es auch und 
geradegerade fur uns gilt. Vergelijk Barth (1975 )p.l 10. Breukelman (1980) p.31. In Breukelman (1989) 
p.822 wordt naar aanleiding van dit thema zeer beeldend de link gelegd naar Barth aan wie 
Breukelmann deze visie heeft ontleend. 
Jacobb (1934) p.314-315; niet zonder reden heeft de uitgever uitgerekend deze bladzijden tot voor-
aankondigingg verheven, vergelijk Almanack des Schocken Verlags (1934) p.34-37. 
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terwijll  het woord riH^n de enkelvoudsvorm verbiedt,160 maar al deze overwegingen 
tellenn voor Breukelman niet. Hém gaat het om het ene geheel van Genesis 11:27 tot 
25:111 waarbinnen alles vanuit 11:27-32 tot ontwikkeling komt. Daartoe geeft Genesis 
allee aanleiding, aldus Breukelman, mits we ons streng houden aan het schema van 
dee toledot. Maar Jacob ziet het anders. Het gaat hem niet om de strenge lij n van de 
nri^T)) van Terach, maar om Abraham und seine Söhne en dat is wel heel mooi, vindt 
Breukelman,, maar het zijn Jacobs eigen woorden en niet die van Genesis!161 

Dee manier waarop Breukelman Jacob benadert belicht niet alleen hun beider 
interpretaties,, maar schept ook helderheid. Breukelman gaat het om de lezing van 
Genesiss in eenvoud naar Immanuël toe en dit vormt een scherp contrast met Jacob 
vann wie we door dit alles sterker zien dat het hem in zijn Genesis om twee thema's 
gaat.. Het eerste thema is dat de mens geschapen is naar Gods evenbeeld. Het is niet 
zonderr reden dat het commentaar op de eerste twee hoofdstukken van Genesis maar 
liefstt 82 pagina's telt op het geheel van 926 pagina's dat Jacob voor de vijfti g 
hoofdstukkenn van Genesis nodig heeft. Jacob wil zijn lezers inprenten dat elk mens 
ditt beeld in zich meedraagt. Het tweede thema is hoe - vanuit Exodus gezien - de 
menss zich gedraagt, uitlopend op Abraham die als voormozaïsche gestalte de enige 
iss die door Jacob Heros der Religion wordt genoemd. In dit alles zijn de niT^n ook 
voorr Jacob van belang, maar enkel voorzover het de geschiedenis van niet alleen de 
zonen,, maar ook de vaders betreft. Door de vragen die Breukelman aan Jacob stelt 
wordtt duidelijk hoezeer hun beider invalshoek verschilt. Breukelman gaat het 
uiteindelijkk om een Genesis dat de grondslag is van de geschiedenis van God met 
Israëll  als pars pro toto voor de geschiedenis van God met de mens, waarbij Immanuël 
alleenn christologisch geduid kan worden als vere Deus - vere homo.162 Jacob heeft 
alss doel de joodse lezer van zijn tijd, in een tijdsgewricht waarin diens traditie 
ontkendd werd, mens te leren zijn op aarde. 

3.43.4 Overzicht 

Hett is noodzakelijk om bij lezing van Das erste Buch der Tora: Genesis bedacht te 
zijnn op een aantal voetangels en klemmen waarin de lezer verstrikt kan raken. Aller-
eerstt is het moment waarop het boek ontstond van belang. Een gegeven is dat er in 
hett publicerend leven van Jacob geen modern joods commentaar op Genesis voorhan-
denn was, terwijl in de christelijke wereld de ene na de andere publicatie verscheen. 
Wanneerr Rosenzweig en Jacob een voorganger noemen aan wie zij zich verwant voe-
len,, komen ze uit bij de negentiende eeuw waarin Salomon Herxheimer zijn vertaling 
enn commentaar van de Hebreeuwse Bijbel in het Duits publiceerde met een laatste 
herdrukk in 1863. Wanneer er aan een opvolger wordt gedacht leven zij ondertussen 
well  zestig jaar later! Een jongere tijdgenoot van Jacob is Cassuto, maar Cassuto staat 
zekerr niet afwijzend tegenover de wetenschappelijke basis van de Quellenhypothese 

Vergelijkk Jacob (1934) p.332. 
Breukelmann (z.j.), handgeschreven teksten. 
Waarachtigg God - waarachtig mens. 
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enn kent niet de kramp om vooral de eenheid van de tekst te willen bewijzen. 
Bovendienn verscheen de vertaling van Cassuto's commentaar dat weliswaar slechts 
twaalff  hoofdstukken Genesis behandelt, reeds in 1961 integraal in het Engels. 
Dee kritieken op Jacobs boek direct na de verschijning zijn getekend door sympathie 
dann wel antipathie jegens de felheid waarmee de auteur zijn strijd voert. Thomas 
Mannn vindt hem geleerd maar toch ook naïef en Feuchtwanger, toch afkomstig uit 
dee kring waarin Jacob verkeert, weet niet altijd of het de auteur nu gaat om de 
betekeniss van de aartsvaders of om de strijd tegen de bronnentheorie. Reider is de 
enigee recensent die Jacob orthodox noemt. Het is dan 1939, maar dat betekent niet 
datt hij oog heeft voor de wereld waarin Jacob in zijn arbeidzaam leven heeft 
verkeerd.. Er bestaat onmiskenbaar een samenhang tussen Jacobs strijd tegen de 
QuellenhypotheseQuellenhypothese en het antisemitisme dat uitliep op de nazibarbarij. 
Anderss wordt het wanneer de herdruk van 1974 is verschenen. De kramp is eruit en 
datdat wordt schrijnend duidelijk wanneer de Engelse verkorte uitgave verschijnt, waarin 
dee verhandelingen over de bronnensplitsing eenvoudig zijn weggelaten. Was het 
daarbijj  gebleven, dan was de ramp nog te overzien geweest, maar er is zoveel in 
gesnedenn dat óók Jacobs minieme, maar vaak cruciale notities verdwenen zijn. 
Hett boek is de erfenis van jarenlange lezing die al begon in Jacobs jonge jaren in 
Dortmund.. In die zin is het boekje Die Thora Moses dat in 1912 verscheen misschien 
well  als een basis te beschouwen. Het was het eerste boekje van Jacob waar Rosen-
zweigg mee te maken kreeg. In dit licht is de naam van Rosenzweig van belang voor 
dee totstandkoming van Jacobs grote werk. Het is daarom des te spijtiger dat 
Rosenzweigg het boekwerk niet meer heeft kunnen aanschouwen. Is het commentaar 
gewordenn zoals hij zich dat in 1921 voor ogen stelde? Die vraag is niet te beantwoor-
den,, maar het is Jacob zelf die al in zijn Vorwort meldt dat het Rosenzweig om een 
veell  bescheidener boek ging. Hém ging het om een populair modern commentaar, 
maarr Jacob heeft weliswaar een modern, maar toch vooral wetenschappelijk boek 
voorr ogen gestaan. Dat is het dan ook geworden. En in zijn wetenschappelijk bedrijf 
iss Jacob daarenboven zeer polemisch. Hij heeft, Viadrina indachtig, zijn eer te verde-
digen!!  Deze invalshoek van Jacob wordt vooral duidelijk wanneer Breukelman diens 
GenesisGenesis in handen krijgt. Hoewel Jacob de compositie van Genesis, zoals Breukelman 
enn passant meedeelt, kent als een gehéél tot in alle details van de in stilistisch opzicht 
zeerr verschillende delen, ontbreekt het model waarop Breukelman hem bevraagt. Juist 
doorr de vragen die Breukelman stelt wordt duidelijk hoezeer Jacob voort moet en 
alless kwijt wil wat hij zijn joodse lezers wil vertellen. 

Ditt komt aan de dag door een enigszins onverwacht aspect. Benno Jacob heeft welis-
waarr zijn leven lang aan de uitleg van de Tora gewerkt en hij betitelde zijn boek niet 
voorr niets als Das erste Buch der Tora: Genesis. Toch is er een niet onbelangrijk 
verschill  met zijn Exodus. In het tijdschrift Der Morgen heeft Jacob een werkelijk 
populairr verwoorde visie op Genesis ontvouwd. Deze artikelenreeks waarop in het 
volgendee hoofdstuk wordt ingegaan, verscheen tussen 1925 en 1929. De reeks loopt 
weliswaarr tot Genesis 38, maar opvallend is dat Jacob zijn publicaties vrij abrupt 
beëindigt.. Het gedachtegoed van deze reeks is duidelijk terug te vinden in het com-
mentaar,, maar dat commentaar gaat dieper. Tussen 1929 en 1933 ligt een viertal 
jaren.. In die jaren moet het dan ook gebeuren! En Jacob blijf t bij de tijd, want wie 
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zijnn bibliografie doorneemt, ziet dat deze zeer actueel is. Het overlijden van zijn 
vrouw,, aan wie hij zijn boek opdraagt, was een zeer ingrijpende gebeurtenis voor 
Jacobb en bovendien leeft hij in een allerminst rustig tijdsgewricht. Hij klaart zijn 
karweii  dan ook met de woorden: 

IchIch lege die Feder aus der Hand mit Dank gegen den Gott unserer Voter, dass 
ichich dies Werk haben vollenden dürfen, und in derHoffnung, dass ich nach meinen 
KraftenKraften zur wissenschaftlichen Erkenntnis der Bibel habe beitragen und meinem 
VolkeVolke dienen können - HK?̂  rnïrvrnt*  "WOn1?, * die Tora zu ihrem alten 
GlanzeGlanze zurückzubringen < njl^ri 1?! rrfin ^lin1?.163 

Ruimm vijfjaar later is Rabbiner B. Jacob van huis en haard verdreven. 

Jacobb (1934) p.12. De eerste zin is een variant op de uitdrukking nxöv mi» i'rnn 'in oude glorie 
herstellen'.. De tweede zin is een variant op Jesaja 42:21 en een standaarduitleiding in mMakkot 
3,166 bij de lezing van mAwot 1. Jacob vertaalt dit fragment niet, maar de vertaling luidt: om 
dede Tora steeds groter en prachtiger te maken. Vergelijk Dasberg (1979) o.m. p.193. 
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