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CHRIS DOUDE VAN TROOSTWIJK

Het geschil en de godsnaam
Semiotische en filosofische notities bij de vertaling van het tetragram
'Jnws is een onvertaalbare Naam en een onbegrijpelijk Begrip". Deze woorden van
de theoloog K.H. Miskotte kunnen richtinggevend zijn voor de momenteel hevig
woedende discussie over de nieuwe bijbelvertaling waaraan gewerkt wordt. Vooral
het 'vierletterwoord' of tetragram ruwH is daarbij in het geding. De kwestie is bekend
uit de berichtgeving in dag- en weekbladen. In voorlopige uitgaven van de vertaling

prijkt op plaatsen van het tetragram het woord

heer. Dat is vreemd. Het vertaalproject
erkent namelijk het voorzienbare bezwaar uit feministische hoek: met de vertaling
'heer' wordt het tetragram onnodig seksueel ingekleurd, want in de grondiaal is van
een geslachtelijke aanduiding geen sprake. Aangezien het bijbelse taalgebruik op zich
al seksistisch genoeg is, hetgeen samenhangt met het cultuurpatroon van zijn ontstaanstijd, en omdat inclusief taalgebruik voorkomt op de doelstellingenlijst van het
vertaalproject, lijkt er voor de buitenstaander geen reden om juist de godsnaam te
'ver-heer-lijken'. En toch geschiedde het tegendeel. Na rijp beraad meende men, volgens voorzitter S. Noorda van de begeleidingscommissie van het vertaalproject, de
hebreeuwse lettercombinatie jod-h6-wav-h6 te moeten weergeven met heer2.
Deze uitkomst is des te vreemder als we de volgende doelstelling voor de vertaling
lezen: volgens Noorda wordt de nieuwe standaardvertaling niet in het bijzonder
geschreven voor het kerkelijke erf. De bijbel is meer dan alleen een liturgisch boek.
Het is een culturele bron die steeds vaker onaftrankelijk van enige godsdienstige
omgeving bestudeerd wordt. Dus al is het waar dat voor velen het vasthouden aan
heer een geestelijk-religietze zaakis, toch kun je voor die gevoelens niet zwichten.
Evenmin als je tegemoet kunt komen aan een joodse opvatting die zegt dat je, als
puntje bij paaltje komt, eigenlijk alleen voor je eigen geloofgemeenschap kunt vertalen. 'De opdracht die wij ons met deze vertaling gesteld hebben, is dat wij niet een of

twee geloofsgemeenschappen maar de gehele breedte van de sprekers van het Nederlands willen bereiken. Dan spreek je niet alleen over gebruik door gelovigen, maar
ook over openbaar gebruik'3. Dus, zou je denken, moet inzake de godsnaam het argument tegen seksisme voorrang krijgenn. Dat betekent alweer: geen ver-heer-lijking.

Maar merkwaardig genoeg verdedigt Noorda de keuze voor heer ook met een
beroep op het oecumenische karakter van het vertaalproject. Rooms-katholieken

' K.H. MISKCITE, Als de Goden zwijgen, Haarlem 1965, 102. Ook geciteerd in het belangwekken&
hoofdstuk 'Der Name' in R. BounpN, Predigtlehre, Miinchen 19?1, 89-108.
'? S. Noonoe, Bijbel vertalen met bescheidenheid, in De Bazuin 8l (1998), nr. (13), 8-9.
3 Uit een interview met Constantijn Geluk, in Woord en Dienst (Zoetermeer) nr. 21, nov. 1998, Dc
6.
bedoelde opvatting is van rabbijn R. Evers: 'De bijbel vertalen voor een algemeen publiek is onmogelijL
vindt hij. Vertalen is volgens hem interpreteren. En interpreteren is geloven. En dat doe je in ie eigee
gemeenschap'. Aldus S. Noorda in een interview met Jan Goossensen, in: Hervormd Nederland (Da
Haag) nr.43, okt. 1998, 10.
' Het argument ontleen ik aan Anneke de Vries in De Bazuin,29 mei 1998,20-21. De Vries is supervisor bij het vertaalproject.

,Lffie
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Bijbelstichting) en protestanten (Nederlands Bijbelgenootschap) werken
wat de nieuwe gebruiksvertaling moet worden' Zo onafhankelijk van de

i--t
-l tiJte rchterban is de vertaling blijkbaar toch ook weer niet. En al maakt de veelH a stemmen in het vertalerskapittel het onmogelijk om iedereen te plezieren -s rEnaling kan niet het resultaat zijn van diplomatie, want dan wordt het een lappffiea' -- toch moeten we ons afvragen in hoeverre er bij de vertaling niet ook

F.'ninetioneel-diplomatiek geschipperd is. In elk geval verraadt Noorda's verdedi& diplomatie waarin het gelijk van de grootste gemene deler geldt: hij beroept

.fl
- q

dcalgemeen geaccepteerde vertaling 'heer', die niet alleen in het nederlands
mk in andere talen traditie is5. Waarom afgeweken van het algemeen geaccepE&?
Dat levert maar verwarring en onzekerheid op en, kan men toevoegen, het risi-.
iD ran conflicten tussen gebruikersgroepen uit verschillende denominaties.
De vorig jaar overleden filosoof Jean-Frangois Lyotard noemt een conflict waarbij
rF door de strijdende partijen aanvaarde gemeenschappelijke taal ontbreekt waarin
Lr kan worden opgelost, een 'geschil' (diff6rend)6. Van zo'n geschil is sprake als
en denklErgumenteerd wordt op grond van radicaal verschillende wereldbeelden
door
land
stuk
van
een
het
ontginnen
zich
tegen
rymen. Een indianenstam verzet
a strdsrnsming die dat land gekocht heeft. De indianen doen een beroep op de recha en de waardigheid van de voorouders. De onderneming beroept zich echter op het
dlrndomsrecht. Een burgerlijk rechter kan niet anders dan zijn oordeel vellen op
3rmd van het wetboek, waarin wel het eigendomsrecht maar niet het religieuze
rcspect voorgeschreven wordt. Zo valt het pleidooi van de indianen buiten de taal
rain het oordeel wordt geveld. Er wordt hun onrecht (tort) gedaan.
Een geschil kenmerkt zich dus door het ontbreken van een gemeenschappelijke
egsl ter beslechting van de strijd. De partijen zijn in onvrede met elkaar, hun arguzijn verstrengeld in een gordiaanse knoop, niemand weet hoe deze op orde-ten
efre wijze te ontwarren en er lijkt maar 66n uitweg: de knoop doorhakken. Zo is
Ugf"* ook gebeurd met de keuze voor heer op grond van de nu eenmaal geldende
rditie. Het tetragram is inzet van een geschil tussen wijzen van denken en spreken
r'g€IlfeS de discours' zegt Lyotard), die niet tot elkaar te herleiden zijn omdat er geen
g:meenschappelijke regel voor een oordeel te vinden is. Aan de ene kant klinkt een
tiversalistisch humaniteitsargument: seksisme betekent dat onrecht wordt gedaan
a iets meer dan de helft van de wereldbevolking; aan de andere kant staat het parti-diere argument van de oecumenische traditie: de kerken hebben er belang bij naar
Jtear fse te groeien op punten waar hun tradities overeenkomen. Met het tetragram
oat blijkbaar meer op het spel dan slechts een technisch vertaalprobleem. Het gaat
mk om de vraag: in wiens belang wordt de vertaling geproduceerd?
Velen hebben gepleit voor de keuze van ander woord dan heer' Ik zou ook niet voor
pgr zijn. Toch moeten we niet de illusie hebben het geschil vreedzaam te kunnen
qlossin. Mensen van het kerkelijk erf, voor wie de nAam heer in het gevoelsleven is
irgebrand, zullen zich miskend voelen. Wie vanuit een humanistisch wereldbeeld een
udeel yelt, zal doof blijken te zijn geweest voor hun roep. Hun religieuze gevoel
rindt geen plaats in de taal van deze rechter. En proberen het probleem op te lossen
,Joor te ,"gg"rdat meer dan de helft van de kerkbezoekers vrouw is en dus belang

,
.

De tamelijk veel gebruikte franse vertaling van Louis Segond geeft ov-erigens '6temel'.
Voor onderstaand betoog is gebruik gemaakt van J.-F. Ltortxo, l,e dffirend,Patijs 1983, en ro., Dis-
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heeft bij de afschaffing van heer, leidt tot niets. Er zijn immers vrouwen die zich in de
algemeen-humanistische argumentatie niet herkennen, en de tijd dat we hun daarom
een 'vals bewustzijn' toeschreven, is voorbij. De aanspraak op universaliteit door de
verdedigers vdn de argument van seksisme, zal opnieuw uitlopen op 'onrecht'(tort):
particuliere vrouwenstemmen worden in de kiem gesmoord.
Een keuze tegen de heersende traditie en v66r een andere 'vertaling'dan heer, dient
daarom verder onderbouwd te worden. Een iedereen tevreden stellende oplossing
behoort tot het rijk der fabelen. Daarin geef ik Noorda gelijk. Van het zoeken naar een
compromis moet je niets verwachten. Toch is er nog iets tegen alle geopperde en successievelijk afgebrande voorstellen in te brengen dat aanleiding zou kunnen geven,
niet tot een uitweg uit de impasse, maar tot een acceptabele manier van omgaan met
het probleem. want de suggesties voor de kwestie van de godsnaam willen over het
algemeen aan het geschil een eind maken. Men zou echter ook kunnen zoeken naar
een 'weergave'van het tetragram die het gekissebis niet uit de wereld helpt, maar die
juist zal blijven herinneren aan de onbeslisbaarheid van de kwestie. Geen deus ex
machina, geen godsnaam uit de vertaalcomputer, maar een voor eeuwig open eind.
Want het vraagstuk van de godsnaam is geen raadseltje met een vooralsnog onbekend
antwoord. De godsnaam is uitdrukking en aanduiding van een geheim dat als kloppend hart leven houdt in de godsdienstige brouwerij.
Als 'niets oplossende oplossing'van het conflict stel ik voor het tetragram in het
geheel niet te 'vertalen'. Het motto van Miskotte moet je zo letterlijk mogelijk nemen
(letterlijker dan hij het zelf bedoeld heeft): men moet niet willen vertalen wat onvertaalbaar is. Ik denk bovendien dat op zo'n manier aan E6n van de doelstelingen van

het vertaalproject, lering trekken uit de interreligieuze dialoog met het jodendom,
recht kan worden gedaan. In het hiernavolgende wil ik proberen deze stelling langs
twee lijnen te verdedigen. Allereerst ga ik na, in aansluiting bij Lyotard, wat het
karakteristieke is van de eigennaam: de provocatie van actualiteit. Het tetragram is de
onuitsprekelijke aanduiding van Gods eigennaam en roept Hem of Haar op in de actualiteit. Daarna tracht ik plausibel te maken dat de onuitsprekelijkheid een oneindig
uitstel bewerkt van de betekenis van het tetragram. Wat geen betekenis heeft, kan niet
worden vertaald. De vier hebreeuwse letters zijn zichtbaar, maar de code voor hun
verklanking ontbreekt. oog en oor liggen met elkaar overhoop, hun onherleidbaarheid vormt de basis van een fundamenteel geschil. Tenslotte kom ik met een concreet
voorstel voor de weergave van het tetragram.
De eigennaam als 'locus'van het geschil
Lyotard heeft erop gewezen dat eigennamen plaatsen (loci) zijn waar geschillen vaak
aan het licht komen, en het geschil rond de godsnaam bevestigt die gedachte?. De taal

sticht betekenissen, die over de dingen worden uitgesproken. Taal refereert, nai'ef
gezegd, aan

'iets'dat niet binnen haar bereik ligt: een exterioriteit. Het is echter ook

duidelijk dat taal gebruikt kan worden zonder dat haar 'referenten' (de objecten van
verwijzing) aanwezig zijn in het hier en nu, dat wil zeggen actueel. In die zin is taal
autonoom ten opzichte van het feitelijk bestaan der dingen. Men moet zich zelfs
afvragen of we wel enig bewustzijn van dingen kunnen hebben voordat ze worden
beschreven. Sinds de vermaarde 'lingui'stische wending' beweren veel hedendaagse
7

LyorARD, Le diffirend, l.c.

(nt.6),56vv.
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Elosofen althans dattaal prioriteit heeft bij de ontsluiting van de wereld. Taal is voor
ben een onmisbare voorwaarde om begrip van werkelijkheid mogelijk te maken. Vergeleken met het klassiek-metafysische denken zijn daarmee de zaken radicaal omgedrdaid. Niet de taal weerspiegelt een in zich zinvolle werkelijkheid, maar in de taal
s'ordt die werkelijkheid pas als zinvol geheel, als wereld, geconstitueerd.
Lyotard kritiseert in deze opvatting de aanspraak op totaliteit. Men kan niet zomaar
henstappen over het onontkoombare feit van 'exterioriteit'. Taal refereert altijd aan
'ies'dat voorgegeven is, zelfs al heeft dat 'iets'geen 'betekenis'in termen van talige
s€mantiek. Lyotard pleit daarmee geenszins voor een terugkeer naar de metafysische
seerspiegelingstheorie. Hij voelt zich door de taal zelf geroepen tot zijn kritiek . Er zijn
immers woorden die geen andere functie hebben dan 'naar buiten wijzen'. Hun betekeois is niet te definieren in talige termen. Een louter semantische herleiding van de berekenis van gij bijvoorbeeld zal eeuwig onvoltooid blijven. Ik doel op de zogeheten
&ictische termen: woorden als hier, nu, daar, ik, jij, gij, die wijzen naar actuele instanties 'buiten' de tekst. De in het gebed aangesproken God laat zich niet reduceren tot een
t{nnen-talige beschrijving van God. 'God is helper' 'zegt'iets anders dan 'Gij zijt mijn
hlper'. Al bedoelen we met de aangesproken Gij dezelfde als met de gedefinieerde
Crod, er blijft een voelbaar verschil tussen de twee. De 'betekenis' van Gij is niet terug
e brengen tot God zonder 'iets' te verliezen. Dat 'iets' is het deictische aspect.
Volgens de taalfilosofische analyse van Samuel Kripke, door Lyotard met instemming geciteerd, is het deictische belangrijk voor het begrip van de eigennaam8. Kriphe noemt namen 'rigid designators': namen zijn talige, in de tijd gelijk blijvende in*anties van verwijzing. Het deictische vormt echter slechts een deelaspect van de
eigennaam. Want namen verwijzen naar 'iets' buitentaligs zonder afhankelijk te zijn
rzn actuele existentie (terwijl zuiver deictische termen wBl het bestaan van hun refercnt in het hier-en-nu vereisen). Ik kan namen gebruiken zonder dat de bedoelde per;oon in concreto aanwezig is. Zo heb ik hierboven de naam Noorda gebruikt. Zoekt
innand een definitie van 'Noorda', anders gezegd wil hij dat deze eigennaam gereduerd wordt tot een binnentalige betekenisconstructie, dan komt hij uiteindelijk bedrogen uit. Elke definitie van 'Noorda' - bijvoorbeeld 'voorzitter van de begeleifingscommissie'- zal ooit moeten worden aangevuld met een verwijzing naar de
rnraliteit. Voor het begrip van de eigennaam moet men teruggrijpen op ruimtelijke en
emporele'deixis'. Men zal zoiets moetenzegger, als 'Sijbolt Noorda is deze marr
lier'. Volgens Kripke's definitie van 'rigid designator' is de eigennaam daarmee een
gm die bemiddelt tus sen de actualiteit waain zich iets voordoet en de autonome taal
rzarin die actualiteit op onafhankelijke wijze wordt gerepresenteerd.
Uit de bijbelverhalen blijkt dat JHwH een goddelijke persoon is, en niet een willekanrig exemplaar van de algemene soort 'god'. Het tetragram ruwn is een eigennaam,

riet een zelfstandig naamwoord. De godsnaam is dus inderdaad, zoals Miskotte
rilde, een 'onbegrijpelijk begrip'en een 'onvertaalbare Naam'. Het eerste omdat hij
hlemaal geen begrip, maar een eigennaam is. En het tweede omdat hij als eigennaam
geen betekenis heeft die definitief kan worden teruggebracht tot een binnentalig
semantisch effect. De naam wijst naar 'iets'unieks en buitentaligs'.
S.A. Knrrxr, Naming and Necessity, Oxford 1980. Vgl. G. McCuLLocH, The Game of the Name,
r99s (1989).
' Natuurlijk worden vele eigennamen gefabriceerd uit woorden die wel degelijk een conceptuele beteis hebben. Mijn eigen naam betekent 'gezalfde' . Maar die betekenis kan niet zomaar worden overge-{rt op mijn persoon. Ik ben nooit gezalfd geweest. De referent van 'Chris' is dat wezen dat hier en nu -

'

frd
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Het deictische aspect van de eigennaam heeft tot gevolg dat de partijen die strijdr
over de betekenis van de godsnaam, nooit tot een vergelijk zulien komen. Tussr
deixis en semantiek heerst een diep liggende onvergelijkbaarheid, die correspondee
met het verschil tussen de singulariteit van het hier-en-nu en de algemeenheid
van r
door taal gestichte betekenissen. De deixis is de onophefbare rest d1e overblijft
na ee
zo volledig mogelijke semantische bepaling van de naam. Noorda's hierbovin
aangr
haalde argument maakt dat duidelijk: voor sommige gelovigen is met de traditionel
godsnaam 'heer'een belangrijk religieus gevoel gemoeid. ,Mi.irh"". woont
op nun
mer 27 , de Heer woont in de hemel', las ik ergens. Heer is geen conceptuele
aandu:
ding van een functie of rang, die men zou kunnen omschrijvin in taaltermen (of
doc
nummering). 'Heer' wordt beleefd, met name in de directe aanspraak van het gebec
als een naam die verwijst naar een actuele presentie. Trouwens, in het avontuur
van d
exegese is heer op vergelijkb arc wijze een benaming van de instantie die allerlei
bete
kenissen naar zich toe trekt, zonder ooit volledig met die betekenissen samen
te val
len. En ook in de dogmatiek van barthiaanse snit leeft het sterke besef dat ,Gotte
sein ist in der Tat': de betekenis van God is niet vast te leggen in begrippen, maa
moet zich op eigen gezag telkens opnieuw voordoen. En al is het gevaar van
dergelij.
ke formulerin gen dat ze snel tot formules worden en aldus de con'ceptuele
dood ster.
ven -, de achterliggende idee correspondeert fraai met Kripke's analyse
van de eigen.
naam, die ook voor de godsnaam opgaat en oridntatie kan bieden bij de vertaling
van
het tetragram. Die analyse volgend zou de opdracht namelijk luiden het tetragram
za
te behandelen dat aan zijn nominale karakter recht wordt gedaan en zijn deictische
aspect zicht- en voelbaar blijft. De strijd om de godsnaam mag niet verzanden
in een
poging hem te neutraliseren tot een concept waarover de geesten het wel
zo,n beetje
eens kunnen worden. De strijd mag niet worden afgevlakt tot een rechtsgeding
dat
verloopt volgens de regels van een of ander discours, ongeacht of dat nu orthodoxdogmatisch, wetenschappelijk, of universalistisch-humanistisch is. Het moet
als geschil gerespecteerd worden. Over het zicht- en voelbaar houden van het geschil giat
wat hierna volgt.
Onuitspre ekbare godsnaam

vertalen is overplaatsen, wordt wel gezegd. Gedurende een lange (door de metafysica
gekleurde) tijd is dat overplaatsen gedacht als een soort veerdienst. Betekenissen
die
op de ene rivieroever worden vertegenwoordigd door bepaalde tekens, worden
over-

gezet rraar de andere oeYer waar men andere tekens gebruikt voor
dezelfde betekenissen. Sinds de lingui'stische wending wordt over vertalen anders gedacht.
Vertalen is
niet zomaar 'overzetten'van een betekenis (wat de vraag naar het-statuut van de
veerboot doet opkomen). Op zichzelfbestaan betekenissen helemaal niet, en kunnen
dus
ook niet worden vervoerd. Betekenissen zijn effecten van talige constellaties.
Ze worden door en in de taal geconstitueerd. Vertalen moetje daarom opvatten als het
hernemen van een betekenis vastgesteld in taal a in een andere taal b.
Een van de basisinzichten van de tekenleer (semiotiek) luidt dat betekenissen (sig-

aan het begin van deze zin, en nu weer aan het einde
- 'ik' had kunnen zeggen. De vertaling van een naam
kan overigens koddige resultate-n geven. De fransen zeggen ,oo, B"rgen,
liaats in netlle, Mons. Alsof de
naam Bergen 'bergen'zou betekenen. Iets soortgelijki is aan de hand wanneer
-"n"h"t als eigennaam
gebruikte Adonai'meent te moeten vertalen met iHe;r,.
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nifids) in een contingent proces gekoppeld worden aan de zogeheten betekenaars (sigffiants), de fysieke 'dragers' van die betekenissenlo. De tweeheid betekenis-betekenaar vormt het teken (signe). Betekenissen worden geproduceerd doordat betekenaars
zich tot elkaar verhouden in bepaalde constellaties. Daaruit resulteert dan de cruciale
vaststelling dat de relatie tussen betekenaar en betekenis arbitrair is. Een betekenis is
niet op een eeuwig gelijkblijvende, substantiEle wijze gebonden aan een betekenaar.
In principe kan elke betekenaar verbonden worden aan willekeurig welke betekenis.
Znlfs zogenaamd 'natuurlijke tekens' (zoals volgens sommigen de klanknabootsing of
onomatopee), die de betekenis op noodzakelijke wijze zouden binden aan 66r. bepaalde betekenaar, blijken bij nader inzien niet zo natuurlijk te zijn. Het vogelbeest 'koekoek'wordt in het frans aangeduid met'coucou', in het nederlands met 'koekoek'.
Een fonetisch en een grafisch verschil op het niveau van de betekenaar maakt duidelijk dat de aanduiding arbitrair van aard is: de laatste 'k'is in het frans afwezig en men
schrijft er 'cou'voor de klank 'koe'. Daarom zeggen we dat tekens zijn gevormd door
een contingente, historische conventie.
Er is een verband te leggen tussen deze semiotische beschrijving van het teken en
het begrip vertalingr'. De taalkundige Roman Jakobson onderscheidt althans drie
niveaus van vertaling.Bij intratalige vertaling, binnen eenzelfde taal, wordt signifiant
a vervangen door signifiant b, terwijl die laatste binnen dezelfde taal operabel is. (Het
nederlandse woord 'tetragram' is volgens Van Dale te vertalen als 'uit vier letters
bestaand magisch teken' .) Er is sprake van intertalige vefialing, tussen verschillende
talen, wanneer betekenissen in taal a worden geconstitueerd door andere betekenaars
dan in taal b. (Het griekse 'tetragrammaton' wordt in het nederlands vertaald als 'tetragram'.) En, voor ons van belang, de intersemiotische vertaling impliceert een
'transmutatie'van tekens uit tekensysteem x naar tekens uit systeem y. Taaltekens
worden bijvoorbeeld vertaald in visuele tekens (plaatjes, logo's), gevoelstekens (sentimenten), of olfactorische tekens (geurtjes). In de praktijk komt intersemiotische
vertaling vooral voor als het interpreteren van niet-talige tekens in woorden.
Door alle drie 'overzettingen'vertalingen te noemen, ontwijkt Jakobson een fundamenteel filosofisch probleem. Hij modelleert de semiotiek naar het voorbeeld van de
taal en op die manier zijn de drie aangegeven niveaus van vertalen slechts verschillende gestalten van 66n en dezelfde semiotische procedure. Tussen de tekensystemen
bij Jakobson geen breuken, maar heerst continuiteit. Onherleidbare dffirenies zijn op voorhand toegedekt en onzichtbaar gemaakt. De vraag of en hoe vertalen
mogelijk is, staat niet ter discussie. En op die problematiek zou ik het geschil van het
tetragram juist willen toespitsen. Want al is het tetragram een lettercombinatie en in
die zin een teken, we moeten het toch ook opvatten als een weerstand tegen betekening en vertaling. Zijn betekenis is noch in een intratalige 'vertaling'(als definitorische betekenisgeving), noch als intertalige vertaling (als effect van betekenisconstitubestaan

'o Semiotiek is de naam voor de tekenleer die stamt van Charles Sanders Peirce; semiologie voor die van
Ferdinand de Saussure. Het onderscheid tussen 'signifiant' en 'signifi6' is afkomstig ttit de Cours de linguistique gdndrale van de laatste (Parijs 1916).
" Bij Roman Jakobson is het begrip vertaling een kemwoord van een algemene semiotische definitie.
Hij vat de betekenis van een woord op als 'de vertaling ervan door een ander teken dat het zodanig vervangt
dat het completer ontwikkeld is'. In deze definitie betreft vertalen de relatie tussen signifiant en signifi6 in
bet algemeen, dat wil zeggen de interpretatieve beweging die mogelijk gemaakt wordt door het arbitraire
karakter van het teken. Op grond daarvan kwam Jakobson tot zijn drievoudige invulling van het begrip vermling (R. JAKoBsoN, Aspects linguistiques de Ia traduction, in: ro., Essars de linguistique gdndrale: Les
fondations du langage, Parijs 1963, 79).
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tie in een andere taal), noch als intersemiotische 'vertaling' (door middel van beeldlezing) vast te stellen. Het tetragram is een vertaalobstakel, omdat het een beroep doet
op de heterogeniteit tussen verschillende semiotische systemen: het visuele en het

auditieve systeem.
Jakobson's intersemiotische vertaling is namelijk in feite een nogal overmoedige
sprong van het ene tekensysteem naar het andere. Dat wordt duidelijk als we de mogelijkheid van semiotiek terugbrengen naar de fenomenologie van de menselijke
gewaarwording. Daar het evident is dat een teken de mogelijkheid van gewaarwording veronderstelt, bestaan er net zoveel soorten tekens als zintuigen: signifianten zijn
gebonden aan de zintuigen'2. Evenmin als tussen de zintuigen zijn de overgangen tussen de tekensystemen vloeiend. Het oog hoort niet, het oor ziet niet, de tastzin ruikt
niet en de smaakzin voelt geen weerstandr3. Jakobson's intersemiotische vertaling
veronderstelt dan ook een fenomenologische sprong.
Maar al is de verhouding tussen de tekensystemen heterogeen, dat staat niet in de
weg dat onderlinge samenwerking mogelijk is. In de menselijke communicatie werken met name gehoors- en gezichtstekens samen. Het voordeel van deze tekens is dat
ze zijn te manipuleren en determineren.Ze lenen zich goed voor codificatie, de enige
weg waarlangs samenwerking tussen twee tekensystemen kan plaatsvinden'4. In de
taal heeft daarbij de akoestische betekenaar (de klank) de overhand op de visuele (het
beeld). Het schrift bewijst dat. Als we met onze ogen letters lezen, worden we geacht
hun specifiek visuele vormkenmerken buiten beschouwing te laten, De a moet niet
worden beschouwd als een halve cirkel afgesneden door een gebogen (in sommige
lettertypen verticale) lijn; de a moet worden gehoord als de klank die de huisarts ons
laat maken bij keelonderzoek. Het schrift is slechts een gecodeerde aanwijzing voor
verklankingen, die op hun beurt op arbitraire wijze verbonden zijn aan bepaalde betekenissen. 'l*zen is luisteren met de ogen', zegt Lyotard bondig. Of ik nu katharsis
schrijf of catharsis, zolang ik de schrifttekens op gelijke wijze kan verklanken, blijft
de betekenis die van 'reiniging'. De akoestische signifiant is beslissend voor de vaststelling van betekenis'5. Dit verschijnsel, van de voorrang van klankbetekenaars op
visuele betekenaars, thematiseerde de filosoof Derrida met de fraaie term fonologocentrisme. Iets behoedzamer gezegd, de beeldsignifianten zijn gecodificeerd met het
oog op hun akoestische articuleerbaarheid. We lezen zonder te zien.
Inzake het tetragram wringt op dit punt bij het vertalen de schoen. Het tetragram is
namelijk een visueel teken. In stilte wachten de vier hebreeuwse consonanten op aanwijzingen voor hun verklanking'6. Maar die aanwijzingen blijven uit, en dus is het niet
'2 Overigens bestaat er een sterke, totaliserende tendens in de semiotiek die deze fenomenologische
benadering tracht te weerspreken (J. Drerv, Basics of Semiorics, Bloomington/Indianapolis 1990). Ik heb
de filosofische achtergrond van de zintuiglijke differentie nader uitgewerktin Does the Eye Know What Ear
seas2, te verschijnen in INvTsBLE ccrrrunr http://www.rochester.edu/in-visible-culture, 1999.
" In de mystieke speculatie treft men dikwijls de topos dat het akoestische en het visuele oorspronkelijk
en uiteindelijk samenvallen. Vgl. bv. hieronder G. Sctlolru, Der Name Gottes und die Sprachtheorie der
Kabbala, in to, Judaica 3: Studien zur jiidischen Mysrift, Frankfurt-M . 1987 ,46.
ra Ook de andere systemen zijn niettemin te codificeren. In braille bv. bevindt de signifiant zich op het
niveau van de tastzin.
15 Over het algemeen, want niet alle betekenis van woorden is vast te stellen op grond van de akoestische
tekendragers. Derrida's inmiddels beroemde onhoorbare verschil tussen diff6rence en diff6rance, twee
woorden met verschillende betekenis, moet dat duidelijk maken. In het nederlands kan men denken aan het
betekenisverschil tussen toorn en toren, dat eveneens niet uit het gehoor is. De betekenisbepaling dient hier
te worden vastgesteld aan de hand van zichtbare signifianten.
'6 Anders dan het latijnse alfabet kent het hebreeuwse geen klinkers en worden deze als supplementen
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de godsnaam uit te spreken en van een definitieve betekenis te voorzien. In

& irodse traditie heeft dat uitstel vaak een religieuze en filosofische waarde. De

benadrukt Gershom Sholem, is betekenisloos, maar juist daarom wordt hij
Ezi:n ds de aanduiding van de bron van alle betekenis. 'Dat Gods naam geen betehilis heeft, verwijst naar de plaats van die naam in het centrum van de openbaring,
rzarop hij berust. Achter alle openbaring van een zin in de taal en, zoals in de kabbah gezien werd, door de tora staat dit element dat boven de zin uitrijst, dat zin pas
mgplijk maakt, dat zonder zin te hebben aan al het andere zin verleent"T. God wordt
bcschreven als de apriori-conditie van zinvolheid op een manier die, maar dat terzijde,
fuet denken aan het nieuwtestamentische begrip 'logos'. De hoogheid van de god
mder wie de wereld betekenisloos zou zijn, wordt ge0erd door de betekenisloze
:sdsnaam niet in de mond te nemen.
Er is overigens een tijd geweest waarin de vier letters wel werden uitgesproken, en
rel door priesters in hun dagelijkse gebed, en door de hogepriester tijdens dejaarlijkse plechtigheden van de grote verzoendag, Jom Kippoer, ten aanhoren van het gehele

rolk. Sinds de dood van hogepriester Sjimon Hatzaddik (ca. 2OO v. Chr.) is het de
piesters echter verboden de Naam uit te spreken. Zij hebben de opdracht om uit
piEteit het woord 'adonai' (mijn heer) te gebruiken'8. Zo geldt sindsdien in de joodse
raditie het verbod op vocalisatie. Voortaan bleef in het ongewisse wat Mozes had
gehoord en gezegd toen hij de opdracht kreeg: 'Aldus zult gij tot de israelieten zeg'
gcn: JHwH, de god van uw vaderen heeft mij tot u gezonden' (Ex. 3, 15). Ook wij
weten niet meer hoe de vierletterige naam klinkt, tenzij we met onze ogen kunnen
horen. De niet gevocaliseerde godsnaam biedt weerstand tegen de reductie van het
risuele tot het auditieve. En gezien de semantische prioriteit van de hoorbare op de
dchtbare betekenaar, biedt de naam meteen ook weerstand tegen de reductie tot een
of andere betekenis. Vandaar dat de uitdrukking 'vertaling van de godsnaam' op zich
d bijna klinkt als een vloek: wie waagt te vertalen wat zich tegen betekening verzet?re
Enerzijds is het tetragram, als naam, dus een wachter voor al te inhalige betekenisgeving. Maar tegelijkertijd nodigen de beeldtekens uit tot een interpretatie zonder
eind, een interpretatie die in de geschiedenis is uitgelopen op het vinden van talloze
bijnamen. Wie immers onbegrijpelijke vormen voor zich ziet, voelt zich geroepen te

an

bepaalde lettertekens toegevoegd. Welke vocalisatietekens

bij de letters Jod-He-Vau-He behoren, hoe

het woord moet worden uitgesproken, dat weten we niet.

rlDas Bedeutungslose des Namens Gottes weist auf seine Stellung im Zentrum der Offenbarung hin,
der er zugrunde liegt. Hinter aller Offenbarung eines Sinnes in der Sprache und, wie es die Kabbalisten
sahen, durch die Toia, steht dies iiber den Sinn hinausragende, ihn erst ermdglichende Element, das ohne
Sinn zu haben allem anderen Sinn verleiht': Scnolslr,I, o.c. (nt. l3), 69.
's Vgl. H. BLoEMENDAL, Gebruik Godsnaam niet vrijblijvend, in: Naar mijn daden word ik genoemd:
Over de betekenis en het gebruik van de Godsnaam, rcd. H. van de Sandt/L. van Tongeren, Boxtel/Brugge
1989, 45. In deze bundel staan waardevolle artikelen over het onderwerp, waaronder een overzicht van de
interreligieuze discussie over het al dan niet vocaliserend gebruik van het tetragam.
Men zal protesteren: elke taal kent lettercombinaties van louter medeklinkers, maar die zijn toch nog
niet betekenisloos? In Nederland is csrra een lettercombinatie zonder klinkers, met als duidelijke betekenis
-draagbare
telefoon'. Waarom zou dan JHwtt niet 66n bepaalde betekenis kunnen hebben? Dat kan natuurlijk, maar er is verschil. De gewoonte latijnse letters fonetisch uit te spreken, maakt klanksynthese eenvoudig. Gsru klinkt als de eenheid'g6-ds-em'. De hebreeuwse letters daarentegen worden uitgesproken als
hsse woorden. Het tetragram klinkt dan als een opsomming: jod-h6-wav-h6. De hebreeuwse letters behouden hun zelfstandigheid.Ze verzetten zich tegen klank- en daarmee tegen betekenissynthese (vgl. bv. het
geta|6294 dat,uitgesproken als zes-twee-negen-vier, moeilijker wordt gehoord als numerische eenheid dan

,,

'rweednzestighonderdvierennegentig'.) Volgens de kabbalistische speculatie zal de definitieve betekenissynthese van de godsnaam pas in de messiaanse tijd plaatsvinden.
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interpreteren . Zeker als die vormen op letters lijken. Het tetragram is geen 'kijkteken'
(een plaatje) en evenmin een 'luisterteken' (een woord). Het is een 'letterplaatje'. Die
bijzondere eigenschap maakt dat het de lezer motiveert tot hermeneutisch engagement2o. De onuitspreekbare letters evoceren een oneindige stroom van betekenis.
Zolang die evocatie gevrijwaard blijft van symbolische codificatie en restrictie, zetten
de letters aan tot oneindige interpretatie. Want welke betekenissen men ook vindt (en
in taal onderbrengt), het blijven altijd de betekenissen van een beeld, die daarom achterblijven bij het beeldteken zelf. De betekenis van wat ik zie laat zich niet uitputtend
weergeven in taal. Niet dat ik geen woorden genoeg heb: woorden zijn eenvoudigweg
heel andere dingen dan plaatjes.
De godsnaam is een magneet voor betekenissen. De kracht die ervan uitgaat leidt
tot een vermenigvuldiging van interpretatieve strategieEn. Hij is een blijvende levenskracht in de godsdienstige traditie, het brandpunt waarheen de vele lijnen van de hermeneutische arbeid de lezer voeren2t. Zoals met het looflruttenfeest (soekkot) het
bandje om de 'loelaaf'waarmee gezwaaid wordt vier verschillende gelovige en morele levenshoudingen samenbrcngt, zo is de godsnaam de ring die de diversiteit bundelt,
maar niet insnoert. In de joodse traditie wemelt het van voorbeelden van deze interpretatieve creativiteit:2. Maar ook de christelijke traditie kan in haar diversiteit - 'laten

we christelijk noemen wat zich christelijk noemt', schreef de kerkhistoricus C.w.

Mcinnich, aldus de veelkleurigheid van de traditie benadrukkend - worden gelezen als
een effect van de niet toe te eigenen kwaliteit en, in die zin, de vreemdheid van de
godsnaam. In de praktijk van het huidige 'postmoderne' christendom lijkt men zich
hiervan overigens allang bewustte zijn23
Het tetragram is niet als zodanig de godsnaam. Het is de aanduiding van Gods
eigennaam, die verborgen is. Die verborgenheid roept vragen op en zet aan tot interpretatie. Wat betekent nrwH? Heeft het letterbeeld iets van doen met het hebreeuwse
werkwoord voor zijn? Is het van oorsprong een magische formule? Hoe kunnen de
bijbelse verhalen helpen om de onuitspreekbare vier letters te interpreteren? Is de
vorm van de lefters in zich betekenisvol? Talloze hermeneutische wegen staan open.
De verborgen naam houdt de geesten in beweging, houdt ze vooral ook in zijn ban.
'?o Het tetragram kan men met Wolfgang Iser een 'Leerstelle' noemen, een lege plaats in een tekst. Een
tekst zonder onbepaaldheid zou geen werking of betekenis hebben. Waarheid is het resultaat van een creatieve wisselwerking tussen tekst en lezer. Semantiek is ondergeschikt aan pragmatiek. In deze terminologie is mijn stelling kortweg dat men niet moet proberen de pragmatische functie van het tetragram weg te
dringen door de introductie van een semantische oplossing. Vgl. W. Isnn, De appdlstructuur der teksten:
Onbepaaldheid als een voorwaarde voor de werking van literair proza, in'. De wetenschap van het lezen:
Tien jaar theorie der literaire receptie, Assen/Amsterdam 1978.
'r Lyotard heeft het zintuiglijke verschil van beeld en klank in verband gebracht met de niet te be6indigen interpretatie van de tora. Ik heb de betreffende tekst ten dele vertaald en becommentarieerd in Een stem
in steen: Lyotard op theologenpad, in: Om het levende Woord (Bilbels-theo1. en dogm. serie, 1997), Kampen 1991 , 67 -90.
" Te denken valt aan wat wel een 'iconische'leeswijze wordt genoemd: tekens worden geinterpreteerd
op grond van mogelijke overeenkomsten in vorm met andere zaken. De letter beth, waarmee het boek
Genesis opent, lijkt op een schuilhutje: dak boven het hoofd, steun in de rug, vloer onder de voeten. De rabbijn-filosoof Ouaknin noemt deze vorn van lezen ook wel geometrische interpretatie. In navolging van
enkele chassidiem speculeert hij over de lettervormen in het tetragram: de jod is als een gat, een spoor van
de terugtrekking (zimzoem) van de Allerhoogste terwille van zijn schepping, de wav is de uit die punt ontstane lijn, enz. Volgens deze interpretatie vertelt het tetragram het verhaal van de schepping (M.-A. Ounxrr'ttN,Tsimtsoum: Introductiondlamdditationhdbrai:que, Parijs 1992, 160vv).

" Vgl. I. Ovenotrr/C. DoUDE vAN Tnoosrw.rr, De wonderbaarlijke zelflermenigvuldiging van onze
heer Jezus Christus, in: In het teken van het hout: Beelden van Jezus in de maak, red. M. Michon,
Baarn/Hilversum 1 996, 2l -7 2.
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Gczocht wordt een naam, gevonden worden slechts betekenissen. Om die reden zijn
u h religieuze gebruik van het tetragram de gevonden betekenissen dikwijls gaan
fuctioneren als eigennamen. Het woord heer betekent zoiets als ,meester, baas,,
.:r fuagtisneert als een eigennaam voor God, als hulpconstructie bij afwezigheid
ra de echte godsnaam. Ook de naam Jezus is in die zin een gevonden betekenis voor
& r'erborgen Naam ('ruwn redt'), een betekenisvolle bijnaam die geconstrueerd is
md de letter jod, het restant van de onuitspreekbare vierletterige godsnaam. Vertaling
ra het tetragram met heer om de continuiteit te benadrukken tusien het zogenaamdude en nieuwe testament, doet onrecht (tort) aan de verborgen Naam lHwH die Jezus
a zijn eigennaam met zich ronddraagtra. wat de diverse godidienstige praktijken zoeken, is Gods eigennaam; wat ze vinden en cre0ren zijn bitekenis"n
bijnamen.

"n

Ft-n godsnaamvoor een nieuw millennium

De nieuwe bijbelvertaling heeft als een van haar uitgangspunten dat ze,gericht
wil
zijn op de 'doeltaal'. Het boek moet door gelovigen en ongitovigen gebruikt kunnen
rorden. In dat licht zijn bovenstaande gedachtenexercities wellicht wat academisch
ea misschien ver gezocht. Maar toch: 'gebruiken' is nog altijd iets anders dan probleemloos voorlezen en begrijpen van een gepolijste tekst25. De bijbelse tekst stelt
door middel van het tetragram zelf de onophoudelijke vraag ,ver-staat gij wat ge
Ieest?', om aldus de lezer en hoorder in de tekst te betrekken. Het tetragram
is als een
soort 'mene tekel' uit'het boek Dani6l: 'lezeg op deze tekst raakt u nlet uitgelezen,
want zijn betekenissen zijn in overvloed; lezer wacht u: uw al te zekerc
weten wordt

gewogen en te licht bevonden,.

Ik wil voorstellen in de vertaling de hebreeuwse teksttraditie te volgen en te proberen zowel het 'naamskarakter'als het 'beeldkarakter'van het tetragrim naar
het nederlands te 'vertalen'. We moeten dus zoeken naar een letterbeeld Leshande
uit vier
Ietters, waarvan niemand weet hoe ze titte spreken maar die wel uitnodigen
tot bete-

kenisgeving en tot het vinden van bijnamen. De frans-joodse bijbetgeleerde Andr6

Chouraqui geeft in zijn vertalingen een bijzonder weergave van het tetragram26. In
de
plaats van de vier hebreeuwse letters komen de vier Latijnse kapitalen
JHWH, waar-

a
. Om het contact met het jodendom niet te verbreken, zegt de vertaalcommissie, opteert zij voor .heer,.
In de joodse traditie is men immers gewoon voor JHwn 'adJnai' (mijnheer)
te zeggei. Uit de hoek van de
zgn' Amsterdamse School is om andere reden voor heer gepleit. Sen Hemetsoeiiarilde
in de christelijke
kerk marcionisme voorkomen, dat zou ontstaan door rrwi uit te spreken. uil
ti"rt uoo. ft""., want deze
optie 'voorkomt de scheiding van de beide testamenten, zij draagt de eenheid van
de schriften,. In de christelijke traditie wil men onrecht aan hetjodendom voorkomen Joor roor heer te kiezen,
enjuist daardoor
doet men onrecht door te suggeren dat de Heer (i.e. JHWH) in de tenach
dezelfde is als de heer Jezus Christus uit het zgn. nieuwe testament. Zie B. HsN.{elsow, Onuitsprekelijk
is de Naam, in: Naar mijn daden
word Ik genoemd, l.c. (nt. 18), 61.

-4 Een argument van S. Noorda luidt: 'De vierletternaam in de Nederlandse tekst getranscribeerd
afdrukken (J.H.W.H) komt niet in aanmerking. Deze letters zijn niet hardop
te lezen zonder klinkers, het is
onzeker welke klinkers zouden moeten toegevoegd, en een deigelijke verta'iing
houdt geen rekening met de
in joodse kring bestaa,nde respectvolle terughoudenheid in het gebruik
van deiheiligsfi n aamGods\ lBiibel
vertalen, I'c' [nt' 2]' 8). Alsof de hebreeuwse medeklinkersjiwft niet eveneens
onuitspreekbaar zijn, en
tegelijk verleiden tot het verzinnen van klinkers: dat is nujuiit de clou! Al wordt
in sommige hebreiuwse
bijbels het tetra€ram vervangen door 'adonai', in de oorsironkelijke grondtekst leest
men niet ,adonai,.
Men leest met de ogen tHwH, niraar zegt hardop 'Adonai'. Wua.o- ,ou dut ook in de nieuwe
vertaling niet
kunnen?

Bv. in: A.-M. CHoURAQUI, Moi'se: Voyage aux confins d'un mystlre
- -26
Monaco 1995.
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van de middelste twee kleiner worden afgedrukt dan de begin- en eindletter: JswH. In
de boven de middenkapitalen uitgespaarde ruimte schrijft hij de joods-liturgische
gebruiksnaam die hij prefereert, Adonai'. De onuitspreekbare hebreeuwse visuele
orde is aldus omgezet naar een onuitspreekbare latijnse visuele orde; het uitspreekbare hebreeuwse vervangwoord is in de franse vertaling gehandhaafd, wat zijn betekenis
voor de geen hebreeuws kennende lezer opschort en het naamskarakter zichtbaarlaat,
Dat is een prachtige manier van omgaan met het geschil rond de godsnaam.
In aansluiting bij Chouraqui wil ik een suggestie doen die misschien iets verder
gaat. Laten we het tetragram met hebreeuwse letters en al opnemen in de nieuwe vertaling. Dat heeft als voordeel dat de kerkelijke en nie$kerkelijke lezers keer op keer
zullen ervaren dat de bijbel een van oorsprongjoods boek is. Het tetragram wordt dan
tot een 'mene tekel' voor een westerse cultuur die niet alleen symbolisch, door het tetragam weg te schrijven met 'heer', maar ook reeel, in de gaskamers, gepoogd heeft
haar wortels uit te wissen. En op de trans van het letterbeeld, tussen de grote jod en de
grote h6, schrijven we dan in kleine lettertjes eenvoudigweg 'de naam', als een uitno-

diging om langs de weg van interpretatie en bezinning uit te maken met welke
(bij)naam de Onnoembare genoemd zou kunnen worden. Een voorwoord op de nieuwe uitgave biedt een korte uitleg hiervan en een 'gebruiksaanwijzing'met suggesties
voor de benoeming: Almachtige, Barmhartige, Zorgzame,Ik-zal-er-zijn, Here, Heer,
Verhevene, Aanwezige, Eeuwige. Wellicht wordt ook in de liturgie van de eredienst
een kort moment ingelast - voorafgaande aan de lezingen - waarin de voorganger de
bijnaam waarmee het tetragram zal worden aangesproken, noemt en rechtvaardigt.
Zo zal de vertaling van de toekomst de verschillende stemmen van gebruikers prikkelen, de niet te achterhalen eenheid van de absoluteAnder respecteren en de met uitwissing bedreigde stemmelozen gedenken. Op de plaatsen waar het tetragram voorkomt, wordt aan den lijve ervaren dat onze ogen iets anders zien dan onze mond voorleest. Voelbare weerstand van de blik. Hapering in de kadans der klanken. Respect
voor het geschil.
De Naam

ntn)
SUMMARY

The 'dffirend' and the name of God: Annotations to the translation of the tetragrammaton
JHWH

This essay explores the current discussion around the new ecumenical translation of the Bible
into Dutch. One of the main issues concerns the translation of the Hebrew tetragrammaton
rswH. Rather free and modem in their approach, the translators decided nonetheless to maintain
the word Lord (Heer) from traditional translations, stating that any translation would be wrong
and that 'Heer' corresponds to the Jewish habit of pronouncing the tetragrammaton as Adonai.
Feminist theologians and others, however, protested against such a masculine translation and
argued that the tetragrammaton is a genderless notion.
The article's approach is to introduce the concept of the 'diff6rend', coined by Jean-Frangois
Lyotard. A diff6rend is a conflict which cannot be resolved by any rule which is acceptable to
both parties involved. Such a conflict comes to the fore in a wordless feeling. In this case traditional and more humanistic Bible readers clash. One should not try to resolve this diff6rend, but
search for an alternative which clearly reminds the future reader of the diffdrends it generates.
The argument is developed along two lines. Firstly, it refers to S. Kripke's philosophical
analysis of the name as a rigid designator, i.e., a noun with deictic aspects. The author argues
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dEr t1s tetragrammaton should be understood as a name, indicating a referent whose presence
a ctuality is irreducible to any linguistic order. Any effort to translate this name would neglect
b heterogeneity ofdesignation and signification. Secondly, the author elaborates on the four
tlebrew letters of which, according to Jewish tradition, nobody knows the correct vocalisation
rod which therefore cannot be pronounced. The tetragrammaton is an index of semiotic heterogsaeity ofaudibility and visibility. Criticizing R. Jakobson's reduction ofthis sensorial differ:ace, it is suggested that the Jewish (and in a sense Christian) tradition of infinite interpretation
-\ due to this imeducibility. Consequently the task for the translators is to invent an unproounceable denominator which can be recognized as a name. In the vein of Andr6 Chouraqui,
m image which combines JHwH (in Hebrew letters) with 'the name'is suggested.
CLrh Doude van Ttoostwijk , in 1962 geboren in Arnhem, studeerde theologie en theaterwetenschappen

a de Univ. v. Amsterdam en was daama werkzaam als docent filosofie aan de theologische academie van
ra momenteel de Educatieve Faculteit Amsterdam is, en als programma-maker bij de rroN-televisie.
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