
VERZADIGINGSPUNTEN EN ONVOLTOOIDE 
LIJNEN IN HET ONDERZOEK VAN DE 
OUDTESTAMENTISCHE LITERA TUUR 

Toen Jean Astruc in 1753 zijn 'Conjectures' in het licht gaf, kon hij niet 
bevroeden dat hij de lijn van het oudtestamentisch onderzoek zou 
bepalen tot heden toe. Deze scherpzinnige medicus had zich al bijbel
lezend twee vragen gesteld waarop hij één antwoord dacht te kunnen 
geven. Hij had zich afgevraagd hoe Mozes weet kon hebben van gebeur-: 
tenissen, die zich van de Schepping af en lang voor zijn tijd hadden 
afgespeeld. Bovendien was Astruc getroffen door het kwellend pro
bleem van het schijnbaar ordeloos gebruik van twee verschillende 
godsnamen. Hij vond de oplossing in de hypothese der verschillende 
bronnen, die schriftelijk vastgelegd ten dienste van Mozes hadden 
gestaan en waaronder de belangrijkste later de J ahwist en de Elohist 
genoemd werden. Zijn vraagstelling was ontsprongen aan bijbellectuur, 
die zich onafhankelijk had gemaakt van kerkelijk liturgisch gebruik 
en dogmatische vooronderstelling. Hij twijfelde niet aan het auteur
schap van Mozes wat betreft de gehele pentateuch en niettemin vond 
hij het veiliger zijn inzichten anoniem te publiceren. Hij werd daarmee 
de vader van de literair-historische kritiek, die zich vervolgens ging 
uitstrekken tot de boeken der profeten en der geschriften. 

Nadat de historische kritiek in de werken van Graf-Kuenen-Well
hausen een klassieke vorm had gekregen binnen de kring, die in prin
cipe de wetenschappelijke bijbelkritiek had aanvaard, is de Djagger
nautwagen van de 'Wissenschaft' tussen de afgebakende rijstroken 
voortgegaan en heeft vermorzeld wat op zijn weg kwam. De Alttes
tamentliche Studien van Eerdmans, die tussen 1908 en 1912 verschenen 
werden niet geïntegreerd. 1 Zij werden verzwegen 'hoewel op uiterst 

1 B. D. Eerdmans, Alttestamentliche Studien, Giessen 1908-1912. Het is de moeite 
waard de eerste zin van het woord vooraf 'In dieser Abhandlung über die Kom
position der Genesis sage ich mich los von der kritischen Schule Graf-Kuenen
Wellhausen und bestreite ich die sogenannte Urkundenhypothese überhaupt' te 
leggen naast de lapidaire uitspraak van A. van Selms, Genesis deel J, (Serie De 

(
Prediking van het Oude Testament), Nijkerk 1967, p .21. 'Wij zien echter ook 
geen kans om het verschil in Godsaanduiding tot het uitgangspuJ;lt van een 
letterkundige operatie als de bronnenscheiding te maken.' Eerdmans had zich 
in zijn Alttest. Studien wel losgemaakt van de gevestigde bronnenhypothese, 
maar niet geheel van een dergelijke hypothese in het algemeen. Eerst zijn later 
werk geeft blij,k van een volledige losmaking. 
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scherpzinnige wijze was aangetoond, dat men zich de wording van de > 
pentateuch ook nog op een andere wijze kon voorstellen dan door de 
gevestigde bronnenhypothese. Eerdmans verzette zich tegen een hypo
these, die tot een dogma der wetenschap was geworden en hij deed 
dit op kritisch-wetenschappelijke gronden en niet uit kerkelijk
dogmatische overwegingen, zoals hij in de Tweede Kamer nog aan 
Abraham Kuiper duidelijk moest maken. 

De weg van de historisch-literaire school gaat verder. Wie zoals ~ 
Volz en Rudolph nog van een dwaalweg durfden spreken, worden door 
Koch in zijn Was ist Formgeschichte? nauwelijks serieus genomen.! 
Toch werden in de laatste decenniën weinig nieuwe resultaten geboekt 
en wanneer niettemin het onderzoek naar de herkomst en de ontwikke
ling van de oudisraëlitische literatuur in beweging bleef was dit te 
danken aan het volgen van nieuwe rijsporen. De Vaux eindigde zijn ) 
herdenkingsrede in Kopenhagen, gewijd aan het tweede eeuwfeest van 
Astrucs hypothese, met de constatering 'mais on s'oriente certaine
ment vers une théorie plus souple, moins livresque que n'était la 
théorie documentaire classique, une théorie moins simple aussi'.2 
Hij herinnerde o.a. aan de vraag naar de functie van de redacteur, 
die de bronnen zou hebben aaneengevoegd, slaafs afhankelijk van het "> 
materiaal dat hem was overgeleverd en zo onhandig dat hij de grove 
naden van zijn compilatie liet zitten. Hij vraagt zich dan af of er 
bijvoorbeeld in Genesis ook niet zichtbaar is een bewuste opzet en 
een bedoeling, die beter verklaard kunnen worden door de tussenkomst > 
van een persoonlijkheid, die niet alleen gegevens verzamelt maar ze 
ook dienstbaar maald aan zijn doel. Zijn compositie is die van een 
auteur, wat hij ook moge zijn, schrijver of verteller. 3 Hiermede zijn 
we echter al op een ander spoor gekomen, een methode die de respec
tabele bronnenkritiek niet in de eerste plaats wil vervangen, maar wel 
probeert deze aan te vullen, ook omdat een verzadigingspunt bereikt 
scheen.4 

1 Klaus Koch, Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese, Neukirchen 
1964. 
2 R. de Vaux, A propos du second centenaire d'Astruc - réflexions sur l'état 
actuel de la critique du Pentateuque, suppl. to Vetus T estamentum, Congress 
Volume. Copenhagen 1953, Leiden 1953, p . 198. 
8 op.cit. p. 194. 
4 H. F . Hahn, Old Testament in Modern Research, Philadelphia 1954, p .43 stelt: 
'criticism contributed to the increase of knowiedge ; it did not deepen under
standing' . Maar wat betekent kennisvermeerdering zonder verdieping van 
inzicht? 
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· beze nieuwe methode, die wat betreft het Oude Testament voor het 
eerst is toegepast door Gunkei, heet in het Duits 'Formgeschichte' .l 
Het onderzoek van literaire eenheden in de bijbel gaat zich daarmee 
richten op vorm en inhoud tegelijk. Er wordt gepoogd tot een inde-

- ling van de gegeven eenheden te komen naar algemeen erkende stilis
tische normen van de literatuurgeschiedenis. Dat is nog moeilijk 
genoeg daar normen, die ontleend zijn aan de beoordeling van Euro
pese literatuur, niet onmiddellijk van toepassing zijn op de zozeer 
anders geaarde semitische literatuur. Daarom heeft de indeling in 
'Gattungen' zoals we die uit Gunkels psalmencommentaar kennen een 
schijn van subjectiviteit. De indeling is meer door intuïtie dan door -
objectieve maatstaven bepaald en daarom zijn er ook dikwijls vraag
tekens te zetten achter de 'Sitz im Leben', die zo stellig uit de 'Gattung' 
moest zijn af te leiden. Het voordeel van de Formgeschichte is geweest, 
dat de exegeet zich niet bezig hield met de 'Vorquellen', maar met de 
perikoop of met het bijbelboek, met het lied of met het verhaal dat 
voor hem lag in een gestremde vorm.2 Toch blijft de vormkritiek een 
poging de tekst te zien als resultaat van een ontwikkeling en niet als 
een eigen 'zijn'. 

Een bezwaar tegen de 'Formgeschichte' is vooral de reconstructie 
van zogenaamde oorspronkelijke vormgevingen op grond van een model. 
Alt heeft op indrukwekkende wijze de vormhistorische methode toege
past op de oorsprongen van het israëlitische recht. 3 Hij onderscheidde 
duidelijk het apodictische van het casuïstische recht naar een onbe
twistbare literaire norm. Hij ontdekte ook, en volkomen juist, bepaalde 
series, die herkenbaar waren aan een refrein. Daartoe rekende hij 
bijvoorbeeld de möth jumäth serie, die vertegenwoordigd wordt door 
Ex. 20 : 12, 15-17 en 22 : 18. In de ban van deze serie stelt hij voor 
Ex. 22 : 19 te corrigeren en een Hebreeuwse tekst te lezen die corres
pondeert met de vertaling: 'wie aan vreemde goden offert moet ter 

1 H. Gunkei heeft van zijn Formgeschichte als een 'Form und lnhalt zugleich un
tersuchendes Verfahren' de meest doordachte argumentatie gegeven in de inlei
ding op zijn psalmkommentaar: Einleitung in die Psalmen. Die Gattungen der 
religiösen Lyrik lsraels, Göttingen 1933. 
2 J. Muilenberg, The Gains of Form Criticism in O.T. Studies, The Expository 
Times (71) 1960, pp. 229-233. Een voorbeeld van evenwichtige toepassing: 
G. Gerleman, The Song of Deborah in the Light of Stylistics, Vetus Testamentum 
(1) 1951, pp. 168-180. 
3 A . Alt, Die Ursprünge des israelitischen Rechts, Kleine Schriften zur Geschichtè 
des Volkes Israel, München 1953, pp. 278-332. Het gemelde voorbeeld op p.311 
n.2. 
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dood gebracht worden'. Dit is inderdaad een suggestieve aanvulling 
van de serie, die voor het eerste gedeelte steun vindt in de Samaritaanse 
Pentateuch en twee handschriften van de Septuaginta. Men kan echter 
de kleine serie apodictisch recht van Ex. 22 : 17-19 even aanvaardbaar 
lezen in zijn dissimilerende kracht: een tovenares mag niet in leven 
blijven, iemand die bij een dier ligt moet ter dood gebracht worden, 
wie aan een andere godheid dan Jhwh offert moet gebannen worden. 
Drie verschillende overtredingen van een goddelijk gebod worden met 
de dood gestraft, het wordt ook op drie verschillende wijzen uitgedrukU 
Bij de interpretatie van de tekst heb ik met de gegeven vorm en niet < 
met een veronderstelde oudere vorm te maken. Ook een veronder
stelde oude vormgeving van de dekaloog in een consequent opgebouw-
de negatieve serie, hoe suggestief ook aanbevolen, heeft niet het ob
jectief karakter van de twee nuancerende dekalogen, die in Ex. 20 en 
Deut. 5 zijn bewaard. Correcties formae causa kunnen afleiden van een 
bedoeling, die door inhoud en vorm bepaald is. 

Het vormhistorisch onderzoek werd begeleid door de vraag naar de 
mondelinge overlevering. Welke rol heeft deze overlevering gespeeld 
voordat het tot schriftelijke vastlegging kwam? 2 Is mondelinge J 
overleving betrouwbaarder wat betreft de woordelijke stabilite;t 
dan de schriftelijke? Het Oude Testament biedt voor een definitieve 
beantwoording weinig materiaal. Er doen sterke verhalen de ronde 
over de mnemotechniek van overleveraars van godsdienstige teksten, 
ook en vooral wanneer deze teksten nauwelijks begrepen werden. Het 
geheugen van Baruch lag echter niet op dit niveau. J eremia heeft 
hem een tekst gedicteerd, die niet van lange adem geweest kan zijn. 3 

Wanneer deze tekst kort daarop verbrand is, moet de t ekst opnieuw 
gedicteerd worden. Ook weten we niet hoe algemeen de schrijfkunst 
vóór de ballingschap werd beheerst. Dat een paar jongens de namen 
van de oudsten van Sukkoth konden opschrijven levert geen bewijs 
want we hebben te doen met een verhaal waarvan de datedng niet 

1 Men lette op de zes verschillende aanduidingen van Ismaël in Gen. 21 : 9-14, 
die ieder aan de context hun zin ontlenen. Zo kan ook het afwisselend gebruik 
van J. en E. voor de godsnamen een bedoeling hebben, die aan de bronnen, < 
hypothese ontsnapt. 

2 Vooral de Scandinavische school heeft zich met deze vraag beziggehouden. 
Samenvattend is : E. Nielsen, Oral Tradition, Studies in Biblical Theology (11) 
1954. 

3 C. Rietzschel, Das Problem der Urrolle. Ein Beitrag zur Redaktionsgeschichte 
des J eremiabuches, Gütersloh 1966. 
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vaststaat.4 Het was vooral de Scandinavische school, die de mon
delinge overlevering in discussie heeft gesteld. Een voorlopige en 
voorzichtige conclusie luidt, dat het in aanmerking komende oudtes
tamentische materiaal nu wel uitgeput is zonder dat er een bevredi
gend antwoord is gevonden. De veronderstelling, dat de scheppers 
van de oudisraëlitische literatuur een groot aantal teksten uit het 
hoofd hebben gekend en deze hebben verwerkt is aanvaardbaar. 
Dat de profeten geput hebben uit liturgische teksten is wat betreft 
Jeremia door Henning Graf Reventlow overtuigend aangetoond.1 In 
hoeverre deze verwerking bewust is geschied, ontsnapt aan onze be
oordeling. 

Terwijl nu de wording van de bijbeltekst ons voor zovele onopgelos
te vragen stelt, is de neiging sterk zich te bepalen tot de voorhanden 
masoretische tekst en de grote en kleine eenheden te onderzoeken 
naar hun structuur en hun functie in het geheel van Tenach. Dat de 
tekst niet gaaf is overgeleverd staat wel vast, maar correcties mogen 
niet ontspringen aan hypothesen. Daarom is bijvoorbeeld een conjec
tuur metri causa een hachelijke zaak waar het metrum van het 
Hebreeuwse vers niet vaststaat. Wat wel vaststaat is dat we gecon-

- fronteerd worden met teksten uit een tijd waarin het geschreven 
woord zeldzaam is. Aan ons trekken dagelijks duizenden gedrukte 
woorden voorbij waarvan sommige in onze geest haken en de meeste 
vermorst worden omdat ze goedkoop zijn. De bijbeltekst veronder-

::> stelt lezers en hoorders, die het woord langzaam en zonder overdorst 
proeven. Bovendien heeft dit woord een verkondigende functie, het is 
geen divertimento en ook in zijn meest boeiende verhaalvorm niet als 1 

zodanig bedoeld. Daarom komt het er op aan de tekst te horen met 
zijn accenten, motiefwoorden en ernstig, soms ironisch woordspel -
zoals de ouden die gehoord hebben. Men kan daarbij vragen wat men 
doet met de afwijkende lezingen van gezaghebbende handschriften en 

<: 

lRicht. 8: 14. Of Jer. 26: 18 = Mi. 3: 12, Ezech. 1: 3 en Jer. 1: 1-3 voor monde
linge overlevering pleiten, blijft ook een open vraag. 
2 Henning Graf Reventlow, Liturgie und proPhetisehes lek bei Jeremia, Güters
loh 1963. Een ' belangrijke vooruitgang is, dat het objecktieve karakter van 
Jeremia's woorden nu meer op de voorgrond treedt. Het onderkennen van 
geijkte liturgische taal bevrijdt ons van psychologische doorlichtingen van de 
persoon Jeremia, die in sommige commentaren tot het sentimentele konden 
afdalen. Bovendien is het veel duidelijker geworden hoezeer de profeet zich 
liet leiden door theologische motieven en niet door politieke gebeurtenissen. 
Daarmee zijn een aantal oude vragen (zoals: wie zijn de vijanden uit het noorden?) 
op een ander plan gekomen en dat terecht. 
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versiones antiquae. Het eenvoudig antwoord luidt: zij vragen om een 
eigen en afzonderlijke interpretatie, die dan een bijdrage vonnt 
tot de geschiedenis der exegese. l 

Er is altijd een osmose geweest tussen de ontwikkelingen, die zich 
voordeden in de literatuurwetenschap en de methoden van het bij bel
onderzoek. Cassuto toonde in zijn in 1953 verschenen Torath H atte 'udoth 
aan, dat geschriften over de bijbel en over Homerus in één periode ) 
niet alleen dezelfde methoden toepasten maar ook zelfs dezelfde 
titels droegen. Men kan thans constateren, dat de inbreng van me
thoden, die in de Engelse literatuur 'new criticism' en in de Duitse 
wetenschap 'Werkinterpretation' of 'Werkschule' genoemd worden, 
zich doet gelden in publikaties op oudtestamentisch gebied. De in
zichten van Staiger en Kayser hebben weerklank gevonden in de ge
schriften van o.a. Alonso-Schökel, Meïr Weiss en Strauss.2 Binnen 
het bestek van dit artikel kunnen alleen enkele aspecten en slechts 
voorzoverre zij van belang zijn voor interpretatie van oudtestamentische 
teksten venneld worden. Men bedenke daarbij, dat het gaat om lite
ratuur, die tot het kunstwerk gerekend wordt krachtens haar structuur. 

Wie een gedicht volgens de methode van de 'Werk~cÈule' interpre
teert kijkt niet naar links of rechts en probeert vooral niet achter het ) 
gedicht te kijken. De biografie van de dichter is onbelangrijk want er 
is geen identiteit tussen de dichter als persoonlijkheid en de 'dichter
lijke persoonlijkheid'. Een geslaagd kunstwerk vertoont geen sporen 
meer van zijn ontstaansgeschiedenis. De schepper van het werk blijkt 
zelf meestal niet in staat tot 1nterpretatie. Ook kennis van tijdsom
standigheden en Inilieu is geen voorwaarde van toegang tot het kunst-

1 D. W. Thomas, The Textual Criticism of the O.T., Old Testament and modern _ 
Study, Oxford 1951, pp. 238ss. stelt dat de verbeterde tekst een objektief 
karakter ontbeert. 
2 E. Staiger, Die Kunst der Interpretation, Zürich 19642, W. Kayser, Das Sprach
liche Kunstwerk, Bern-München 19641°. Zijn meer speels geschreven werk 'Vor- ~ 

tragsreise' geeft een aantal boutades, die de moeite van de overweging waard zijn. 
Van L. Alonso-Schökel noem ik afgezien van het grote in het Spaans gepubliceerde 
werk over de structuuranalyse van de Psalmen nog: Erzählungskunst im Buche 
der Richter, Biblica (42) 1961, pp. 143-172. Meïr Weiss, Einiges über die Bau
formen des Erzählens, Vetus Testamentum (13) 1963, pp. 456-475, dez. Weiteres 
über die Bauformen des Erzählens, B. (46) 1965, pp. 181-206, dez . Hammikra 
Kidmuto, Jerusalem 1962. A . Karin, 'Atariih lejosjna, Tel Aviv 1956. Hij stelt 
(p. 129), dat het niet gaat om de betekenis, die tijdgenoten aan een werk hebben 
toegekend. L. Strauss, Bedarke Hassifruth, Jerusalem 1959. Hij wijst (p. 29) op 
de verandering van woordbetekenissen en de consequenties daarvan voor de 
interpretatie. 
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werk omdat de kunst zichzelf uitdrukt en niet de tijd waarin de 
kunstenaar leeft. Men leze het niet als een spiegel van de tijd, maar als 
een geestesprodukt, dat een eigen leven is gaan leiden, want na de -
publikatie is de navelstreng doorgesneden. In de ontmoeting met de 
lezer of hoorder ontspringt een nieuwe creativiteit, verwant aan die van 
de kunstenaar. Goed lezen, waarbij het kunstwerk zich van ons meester 
maakt, is ook een scheppende daad, waarbij met stem en ziel wordt 
geproduceerd. 

Op grond van het voorafgaande is het duidelijk, dat we te doen heb
ben' met literatuurwetenschap, die krachtens zijn wezen in methodisch 
opzicht altijd omstreden zal zijn. Dit is de achtergrond van een 
boutade uit eigen kring, dat men zich op dit gebied of met literatuur 
of met wetenschap bezighoudt en nooit met beide tegelijk. Het is ook 
duidelijk, dat de inzichten van de 'Werkschule' op bijbelse literatuur 
alleen van toepassing kunnen zijn als er sprake is van de structuur 
van een ·kunstwerk. Het ontdekken van breuken, scheuren en naden 
impliceert een waardeoordeel. Indien men niet kan spreken van een 
gesloten compositie, een massieve opbouw is uiterste voorzichtigheid 
geboden. 

Zeker is, dat het oudtestamentisch onderzoek beïnvloed is door wat 
in de literatuurwetenschap in de lucht hing. Tegenover de atomiserende 
analyse van de historisch-literaire kritiek en de Formgeschichte 
kwam de poging grote eenheden van de verhalende en poëtische 
oudisraëlitische literatuur als geheel te verstaan. Om met voorbeelden 
duidelijk te maken wat dit in de praktijk der interpretatie betekent : 
Jona is een boek, dat krachtens zijn strakke opbouw aan de normen 
van het kunstwerk beantwoordt. Het wordt onderbroken door een lied, 
zoals meermalen in de oosterse literatuur van oude en moderne tijd 
het verhaal een poëtische onderbreking heeft. De psalm van Jona 2 
bestaat uit citaten, die grotendeels in het boek der psalmen zijn terug 
te vinden. Dit impliceert niet noodzakelijk, dat Jona 2 geen nieuwe 
schepping;' zou zijn. Het is een lied waarin opnieuw elk woord op zijn 
plaats stiat. Ook de Dankpsalmen, die bij de Dode Zee werden gevon
den, kunnen geanalyseerd worden naar de citaten en toch maken zij op 
de lezer een indruk van aanvaardbare en zorgvuldig opgebouwde 
composities. De tekst van Jona 2 hoeft evenmin beschouwd te worden 
als een uit de toon vallende toevoeging. Het lied heeft zijn eigen functie, ) 
vooruitgrijpend op de redding van de profeet. Om nog een ander voor
beeld te noemen: wanneer een commentator mij probeert aan te praten, 
dat Jozua 5 : 4-8 een compilatie is van vijf verschillende bronnen, 



de 
als 
de 
de 

waarbij alleen vers 8 aanspraak mag maken op het predikaat 'echt' 
vraag ik me af wat men zich eigenlijk bij de eindredactie heeft voor
gesteld en welk objectief karakter men aan een 'geordende' tekst moet 

toekennen. l 

Het is niet te verwonderen, dat de inzichten van de 'Werkschule' 
vooral verdisconteerd werden in publikaties uit de kring van de He
breeuwse Universiteit. Hier was een bodem bereid door het werk van -
Buber en Rosenzweig. Hun waardevolle bijdragen tot de Formgeschich
te worden in het overzicht van Koch zonder meer genegeerd, een bewijs 
hoe beperkt toch weer de horizon is van de 'Wissenschaft'. Hoewel 
de publikaties van Buber-Rosenzweig enige tientallen jaren zijn 
voorafgegaan aan de stijl- en structuuranalyse volgens de methoden 
van Kayser en Staiger zijn zij wat betreft de oudtestamentische li
teratuur niet achterhaald. Men kan slechts het bezwaar inbrengen, 
dat zij het niet verder brachten dan een eerste aanloop. Rosenzweig 
stierf jong en Buber had andere zorgen aan het hoofd nadat hij de 
taak van de vertaling alleen moest voortzetten. Des te dringender 
is de plicht datgene wat zij begonnen zijn voort te zetten en hun 
inzichten te toetsen aan nader en degelijk onderzoek. 

Daarbij komen twee beginselen in het geding: het ontdekken van de 
motiefwoorden en van de structuur van omvangrijke literaire eenhe
den. 2 Wie éénmaal 'gehoord' heeft - want op het horen komt het 
vooral aan - hoe een Hebreeuws stamwoord nu eens modulerend in ver
voegingen en samenstellingen, dan weer met suggestieve monotonie 
terugkeert, schrikt terug voor de atomisering die op grond van an
dere normen wordt aanbevolen. Voor Buber en Rosenzweig was het ho- > 
ren een vanzelfsprekende zaak, zo goed als voor mijn voorganger in 
Amsterdam, de joodse geleerde Palache, die de gehele Biblia Hebraica _ 
uit zijn hoofd kende. Voor wie niet op deze wijze van zijn jeugd af 
aan met de tekst is vergroeid staat de concordantie ter beschikking. 

De aandacht, die aan de motiefwoorden wordt geschonken is ken
merkend voor de halachische en aggadische gedeelten van de talmoed en -

1 H. Holzinger, Das Buch Josua, Kurzer Handcomm .zum A. T . (VI) 1901. De 
commentaar van M. Noth in Handb. zum A.T. (1 ,7) maakt het niet zo bont, 
maar zet ook de verzen 4-7 tussen haken en herhaalt niet alleen hier maar ook 
elders de voor deze commentaren zo kenmerkende uitdrukkingen 'nachträglich 
gestrichen', 'ist wohl zu streichen' , 'der syntaktisch in der Luft schwebende aus
malende Satz', 'deuteronomistische Bemerkung' etc. etc . . 
2 M. Buber, Leitwortstil in der Erzählung . des Pentateuchs, Die Schrift und 
ihre Verdeutschung, Berlin 1936, pp. 211-238. 
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voor de midrasj, maar laat zich daar dikwijls teveel leiden door assonan
tie zonder het verband met de context in de uitleg te betrekken. 
Daarom draagt midrasj exegese een fragmentair karakter terwijl zij 
toch voor wetenschappelijke exegese een schat van gegevens aandraagt 
door te wijzen op eigenaardig woordgebruik, cruces en onaannemelijke 
verbanden. 1 Men behoeft haar oplossingen niet te aanvaarden om 

( toch onder de indruk te komen van opmerkelijke voorbeelden van 
'close-reading', die in de hedendaagse commentaren over het hoofd 
werden gezien. Tegen de achtergrond van dit uit een universitair 
oogpunt onwetenschappelijk bezig zijn met de tekst moeten verras
sende en wetenschappelijke aanvaardbare interpretaties van Buber-

> Rosenzweig, Jacob, Cassuto en andere joodse geleerden naar hun 
oorsprong te verklaren zijn. 

Hoezeer het nagaan van het motiefwoord ook in disparaat voor
handen teksten van belang kan zijn ondervond ik nog onlangs bij de 
exegese van Jes. 40 : 6-8, waar tegenover de 'chesed' van het vlees, 
vergankelijk als het gras waarover de chamsien-wind waait, de eeu
wigheid van het woord - d.i. de belofte - Gods wordt gesteld. In Ps. 
103 : 17 wordt tegenover de sterfelijkheid van de mens de eeuwigheid 
van de 'chesed' van God gesteld. Hosea 6 : 4 vergelijkt de 'chesed' van 
Juda met een morgenwolk en een dauw, die 's morgens vergaat. Het 
innerlijk verband van deze teksten is met het motiefwoord gegeven, 

< maar wat vindt een bijbellezer hiervan terug wanneer hij achtereenvol
gens de woorden 'schoonheid', 'goedertierenheid' en 'liefde' vindt? 
Het eerste is dan onder de indruk van de Septuaginta gebracht, om
dat de Griekse vertaler jn Alexandrië geen raad wist met het semi-

) tisch taaleigen, waarin zowel de 'prolepse' als de 'flash-back' hun 
eigenaardige rol spelen. 2 Een concordante vertaling zou hier de 
juiste weg voor de exegese gewezen hebben. Het is de verdienste 
van Breukelman, dat hij in het voetspoor van Buber onvermoeid voor 
een meer concordante vertaling in het Nederlands heeft gestreden. 

Terwijl Buber voor wat hij de 'Leitwortstil' noemde aandacht vroeg, 
legde Rosenzweig de nadruk op het 'Formgeheimnis' van de bijbelse 

( 1 L. Fuks: Het belang van de Midras voor de moderne wetenschappelijke Bijbel
exegese ligt meer in het attenderen op de cruces interpretationis dan in het op
lossen van de daarmee gegeven problemen. Stelling VIn bij zijn diss. Die 
Hebräischen und Aramäischen Quellen etc., Assen 1964. 

'; 2 Goede voorbeelden van een 'flash-back' geven Jona 4 : 5 en Gen. 37 : 24 in ver
gelijking met 42 : 21. 
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verhalen.1 Feitelijk is het woord 'geheimenis' in de context van zijn 
betoog onjuist. Het gaat niet om een geheimenis in de zin van het 
alleen voor ingewijden verstaanbare, want wat Rosenzweig onthult is 
hoorbaar voor ieder die luisteren wil. Zijn stilistische ontleding van de 
geschiedenis van Jakob toont onweerlegbaar aan, dat deze gespannen is 
op een 'Gerüst einer ganzen Reihe gleicher oder formal zusammen
hängender Worte oder auch formelhafter Sätze, die aber unter sich 
jedes mit dem nächstvorhergehenden wie die Wendungen eines schlag
fertigen Dialogs zusammenhängen'. 

De oude Izaäk zegt tegen de klagende Ezau : met bedrog kwam uw 
broeder en heeft uw zegen weggenomen'. Twee hoofdstukken verder 
keert het bedrog terug in Jakobs woord tot Laban: 'waarom hebt ge 
mij bedrogen'. Zo heeft de bedrogene in de aanvang het motiefwoord 
gegeven, dat meeklonk in de naam van Jakob en zijn bedrieger neemt 
het weer op als hij zelf tot een bedrogene geworden is. Men kan dan 
nog opmerken, dat in de Jakobsverhalen een volksetymologisch mo
tief meespeelt zoals in vele andere korte en lange vertellingen, die met ;> 
een stamwoord hun ernstig spel bedrijven. Inderdaad: een etymologisch 
spel, maar niet van 'het volk', eerder van de auteur of de kring van 
auteurs, die de verhalen hebben gecomponeerd en daaraan een functie 
hebben gegeven in een hecht verband met de verkondiging aan Israël. 

Voorlopig schijnt het wel veiliger bij omvangrijke passages van 
verhalende en poëtische aard af te zien van de compilerende redacteur 
en te letten op het werk van creatieve schrijvers. Misschien is het zelfs -
beter te denken aan een kring van schrijvers. In de dissertatie van 
S. J. Suys-Reitsma over de Ilias2 wordt met deugdelijke argumenten 
de stelling verdedigd, dat het aan Homerus toegeschreven werk ont
staan kan zijn in het milieu van een dichterhetairie, die uitgestrekt 
over een lange periode aan het epos heeft gearbeid. Van een dergelijke 
hetairie onthult het Oude Testament niets. De 'mannen van Hizkia', 
die Spreuken (Spr. 25 : 1) verzamelden, geven voor een dergelijk beeld 
geen aanknopingspunt. Beter geïnformeerd zijn we over de kringen, 
die al omstreeks het begin van onze jaartelling samen zich bogen 

1 F . Rosenzweig, Das Formgeheimnis der biblischen Erzählungen, Die Schrift 
und ihre Verdeutschung, Berlin 1936, pp. 239-261. . 
2 S . J. Suys-Reitsma, Het Homerisch Epos als orale schepping van een 4ichter
hetairie. diss. Amsterdam 1955. M.i. is het ontstaan van bijv. het boek Job op 
dezelfde wijze te verklaren uit de arbeid van een kring van wijzen, die met een ) 
typisch chochmatisch probleem jarenlang en misschien wel gedurende enkele 
generaties geworsteld hebben. 
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over het geschreven woord en via een in het geheugen vastgelegde 
discussie een nieuwe literatuur schiepen. Is het een vruchtbare hypo
these uit te gaan van dergelijke kringen in de Babylonische balling-

< schap, de weggevoerde geestelijke elite van Jeruzalem en zich voor te 
stellen, dat hier een definitieve vorm is gegeven, terugziend op wat 
was en vooruitziend op wat komen ging? En wat is dan echt, of onecht? 
Is de onheilsprofetie echt en de heilsprofetie echt?1 Is een binnen de 

..J kánon reeds groeiende midrasj onecht? Het zijn vragen, die op het 
congres van Oudtestamentici in Genève de Amerikaanse geleerde 
Napier tot wanhoop dreven. 2 

Juist omdat de inleidingswetenschap op dit punt vastgelopen is in 
een aantal betwistbare hypothesen kan het nuttig zijn terug te keren 

) tot de uitgangspunten van Buber-Rosenzweig, die door Cassuto in 
zijn commentaar op Genesis worden gedeeld. Dit komt in de praktijk 
der interpretatie neer op een pogen van het zien der grote eenheden 
en daarbij enkele verworvenheden van de 'Werkschule' te benutten. 

-< Het voordeel van de methode Buber-Rosenzweig is een analyse van 
woordgebruik, stijl en structuur, die rekening houdt met het eigen 
karakter van het object. De oudisraëlitische literatuur verschilt 

> van het 'kunstwerk' omdat zij niet om de schoonheid maar om de ver
kondiging is geschapen. Daarom kan de analyse niet bij de structuur 
halt houden maar moet zij letten op de inhoud, die wel kan vermaken -
ironisch of onderhoudend - maar dan nog om de hoorder 'anders te 
maken'. 

Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn, dat niet alle gedeelten 
van het Oude Testament zich voor een dergelijke analyse lenen. De 
verhalende gedeelten van de Pentateuch leveren betere resultaten 
dan de wetgevende. Daarbij kunnen we dan ook nog ter harte nemen 
wat Palache heeft opgemerkt over het karakter van het oudoosterse, 
semitische verhaa1.3 Hij concludeerde dat de schrijvers van het 

1 H . A. Brongers in zijn rede 'De structuur van de heilsverwachting bij de oud
testamentische profeten', Nijkerk 1967, reagerend opS. Herrmann, Dieprophetischen 
Heilserwartungen im A .T ., Stuttgart 1965, toonde zich ook geneigd het aantal 
authentieke heilsprofetieën 'bij nader toezien' klein te achten. Maar wat zijn 
in het kader van de Biblia Hebraica 'authentieke' profetieën? Is met de nooit 
diskutabel gestelde 'uitverkorenheid' niet de heilsprofetie gegeven? 
2 B. D . Napier, Isaiah and the · Isaian, SupPI. Vetus Testamentum, Congress 
Volume, Genève 1965, Leiden 1966, pp. 240-251 
3 J. L. Palache, Het karakter van het Oud-Testamentisch verhaal, in: Sinai 

' en Paran, Leiden 1959, pp. 15-36, opgenomen en verwerkt in Aleida G. van 
Daalen, Simson. Een onderzoek naar de plaats, de opbouwen de functie van 



Oude Testament zelfstandig hebben gestaan tegenover tradities, min
der geremd waren door de overleveringsstof dan door de 'überliefe- '> 
rungsgeschichtliche' studiën wordt aangenomen en veel meer zelf 
gecomponeerd hebben dan gemeend wordt door hen, die de vervlechting 
van tradities ontrafelen. 

Als ik de bedoeling van de redactie goed begrepen heb was het mijn 
opdracht een artikel te schrijven over de achtergrond van het werk 
waarmee enkele van mijn leerlingen bezig zijn. Ik sta verantwoorde
lijk voor dit werk omdat ik hen attent heb gemaakt op een aantal 
onverwerkte en niettemin naar mijn oordeel waardevolle bijdragen, 
die geleverd zijn door Eerdmans en Palache, door Buber-Rosenzweig 
en enige Hebreeuws schrijvende geleerden in Jeruzalem. Daarenboven 
vestigde ik de aandacht op de bijdrage, die de bestudering van de 
Midrasj kan leveren aan het verstaan van de Maso~etische tekst. 
Dit wil niet zeggen, dat andere gebieden van de oudtestamentische 
wetenschap verwaarloosd of van geringe waarde geacht worden. De 
tekstgeschiedenis en de oude vertalingen leveren ons oudste en 
daarom belangrijke exegese. Het blijft een boeiende onderneming 
het vlechtwerk van een tekst te ontleden al nemen wij aan, dat de 
veronderstelde delen van het ontleend mozaïek niet afkomstig zijn 
van geschreven bronnen maar van in het geheugen gegrifte gegevens. 
Het identificeren van de herkomst der gegevens heeft echter zijn 
grenzeu in het beschikbare beperkte materiaal. Wie lust heeft mijn 
artikel op de oorsprong van beelden en uitdrukkingen te onderzoeken 
heeft het aanmerkelijk moeilijker. Het nog eens nalezend vond ik 

het Simsonverhaal in het kader van de oudtestamentische geschiedschrijving, 
diss. Amsterdam-Assen 1966, pp. 43 ss. Hetzelfde doet K. A. Deurloo in Kain en _ 
Abel. Onderzoek naar exegetische methode inzake een 'kleine literaire eenheid' in 
de Tenakh, diss. Amsterdam 1967, pp. 15 en 20. E. Auerbach, Mimesis, Bern 
19642 noemt op p. 26 als karakteristieken van bijbeltaal : 'Hervorarbeitung 
einiger, Verdunkelung anderer Teile, Abgerissenheit, suggestive Wirkung des 
U nausgesprochenen, Hintergründlichkeit, Vieldeutigkeit und Deutungsbedürftig
keit, weltgeschichtlicher Ausspruch, Ausbildung der Vorstellung vom geschicht
lich Werdenden und Vertiefung des Problematischen'. Nu, d at is nogal wat. 
Bijzondere aandacht moeten we echter vragen voor de 'Vieldeutigkeit'. Voor
beelden: Jona kondigt aan, dat Ninevé binnen 40 dagen ondersteboven gekeerd. 
zal worden. Het hier gebezigde werkwoord 'hpk' wordt ook gebruikt voor de 
omkering van Sodom en Gomorra. Het heeft echter t evens de betekenis van 
geestelijke omkeer (Ex. 14 :5; Jes. 63 :10) . De auteur zegt: Jona kondigde iets 
aan, dat hij verkeerd verstond. Ninevé werd inderdaad ondersteboven gekeerd, 
maar door bekering en niet door verwoesting. 
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een halve versregel van Boutens, een beeld van Jan Romein en een 
paar woorden van Luther, om van de vakliteratuur te zwijgen. Een 
kwartje voor wie ze er uit haalt. Ik meen echter niet dat daarmee aan de 
interpretatie van mijn artikel een positieve bijdrage wordt gegeven. 
Er is behalve analyse van stijlen en structuren genoeg te doen in onze 
wetenschap en wie in een evenwichtig gecomponeerde tekst zoekt 
naar oude godsdiensthistorische lagen en naar contouren achter de 
tekst kan rekenen op onze instemming, maar wij zijn geneigd die 
oudste animistische of polytheïstische, voor-mozaïsche laag niet voor 
de wezenlijke te houden. De door kanonisering samengebonden 
oudisraëlitische literatuur wordt gedragen door een aantal leidende 
gedachten en deze zijn herkenbaar in structuren groter van omvang en 
massiever van vorm dan waarvan de inleidingswetenschap ons literair
historisch, formgeschichtlich of traditionsgeschichtlich tracht te 
overtuigen. Dit aan te tonen is een werk waar ik achter sta, ook als er 
elders nog veel werk te verzetten is. De overtuiging, dat op grond van de 
resultaten de hoofdlijnen van een bijbelse theologie strakker getrokken 
kunnen worden en dat de gevolgde methode inspirerend zal zijn voor de 
verkondiging mag niet als wetenschappelijk argument in het veld 
gebracht worden. Zij mag wel met een blik naar de theologische 
faculteit en de met haar samenhangende kerkelijke opleiding uit
gesproken worden. 
Amsterdam M. A. BEEK 

BIJBELEXEGESE EN LITERAIRE KRITIEK 

Verslag van een verkenning 

1. De verlegenheid van de exegese 

De doubletten in het Oude Testament, parallelle verhalen in de his
torische boeken en dubbele overleveringen van poëtische teksten, 
hebben altijd veel hoofdbrekens gekost. Het verschijnsel gaf menigmaal 
aanleiding tot het postulaat van het bestaan van onderscheiden bron
nen, soms ook scheen het toegeschreven te moeten worden aan het 
verhaspelen van één oorspronkelijke tekst . 

Een aantal stukken van Psalmen zijn ook in dubbele vorm bewaard 
gebleven. Enkele malen is dit het geval binnen het boek van de Psal
men zelf, zoals Ps. 40 : 13-17 naast Ps. 70; Ps. 57 : 8-12 naast Ps. 
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