
3. Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie 1 
(verschijnt dit najaar bij Kok, Kampen). . 

Enkele gesprekken met mijn amsterdamse schoolvnen.~ F. J. 
Hoogewoud naar aanleiding van een c~ncept van deze bIjdrage 
hebben mij, voor wat de definitieve verSIe aangaat, behoed voor al 
te grote nalatigheden en/of eenzijdigheden. Ik dank hem daar-

voor hartelijk. 
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DE GROTE DADEN VAN GOD: 
VERHAAL OF HISTORIE? 

OVERWEGINGEN BIJ DE DISCUSSIE OVER DE METHODE VAN DE 

EXEGESE 

door 

Dr. H. M. Vroom 

Probleemstelling (1) 
"En het geschiedde." De bijbel vertelt geschiedenis. We lezen 

ook wel verhalen, zoals de gelijkenissen. De evangelisten op hun 
beurt vertellen echter, strikt genomen, niet de gelijkenis, maar de 
geschiedenis, bijvoorbeeld van Jezus, die gelijkenissen vertelde. 
Steeds worden ons verhalen verteld over wat er gebeurd is. 

De bijbel doet zich niet alleen aan de lezer als een boek vol 
verhalen over geschiedenissen kennen, - de geschiedenis speelt 
er een heel bijzondere rol in. Uiteraard zullen we allerlei nuances 
moeten aanbrengen als we straks iets uitvoeriger op de historici
teit van de bijbelse geschiedverhalen ingaan, maar vooraf moet 
duidelijk zijn dat met de historiciteit van sommige bijbelverhalen 
veel op het spel staat. Waarom het gaat kan ik als volgt introduce
ren. Er is door sommige oudtestamentici wel beweerd dat Abra
ham, Isaäk en Jakob niet geleefd hebben, althans niet in de fami
liebetrekking waarin Genesis ze aan ons voorstelt. Misschien 
waren ze voorvaderen van verschillende stammen en is hun ge
nealogie in elkaar gezet toen de diverse stammen een hechter 
verband waren aangegaan. Hoe dit ook zij, Abraham had geen 
zoon Isaäk, en Isaäk geen zoon Jakob. In de zin waarin wij ze 
kennen uit de geschiedverhalen van het oude Israël, hebben ze 
niet geleefd. De verhalen over de voortgang van de geslachten, 
over de verwekkingen, zouden dan niet historisch zijn in die zin 
van het woord dat de verwekkingen ook inderdaad hebben 
plaatsgevonden. Er hebben zich indrukwekkende gebeurtenis
sen voorgedaan wellicht, en ook kan men, als men dat wil, gelo
ven dat God de stammen van Abraham, van Isaäk en van Jakob tot 
één volk heeft samengevoegd. Mensen hebben ervaringen opge
daan die aanleiding waren tot deze verhalen, zeker, maar "de 
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grote daden Gods" waren toch niet dat Sara, de onvruchtbare, een 
kind kreeg en dat kleinzoon Jakob, met zijn misselijke streken, 
werd verkoren boven zijn broeder Esau. 1

) Om het scherp te stel
len: wij worden opgeroepen te vertrouwen op de God van Abra
ham, Isaäk en Jakob, maar Abraham, Isaäk en Jakob hebben niet 
geleefd! Wij mogen op God vertrou wen, omdat Hij met zijn opge
heven arm en met zijn sterke hand grote daden heeft verricht en 
omdat Hij niet in de steek laat wie op Hem vertrouwt, - maar die 
grote daden zijn niet gebeurd! 

Zie hier het probleem waarvoor het historisch-kritisch onder
zoek naar de bijbel de gelovige, en de theoloog, heeft geplaatst. 
Vele oudtestamentische verhalen werden naar het rijk der sagen 
en legenden verwezen. 2 ) De "Leben-Jesu-Forschung" streepte 
laag na laag uit de evangeliën weg, om alleen een kale, uitgepelde 
Jezus over te houden, te fragiel om langer voor de Zoon van God 
door te gaan. 3

) 

Historisch-kritisch onderzoek (2) 
Historisch-kritisch onderzoek voert in het slop, zo schrijft men 

tegenwoordig. 4 ) De klacht is niet nieuw. Bekend is hoe Martin 
Kähler het schriftberoep in de theologie destijds trachtte veilig te 
stellen door naast de z.g. historische Jezus de verkondigde, "ge
schichtliche" Christus naar voren te schuiven. 5) Deze was niet de 
kleurloze man die men na zijn kritische onderzoek met alle 
kleurloze criteria van dien overhield, maar de verkondigde Heer, 
die iets op gang brengt in ons leven (en in die zin "geschichtlich" 
is). Vaak kwam het tot een "oplossing" die we met de term twee
sporen-theologie kunnen typeren: het historisch-kritisch onder
zoek neemt de éne route, kritisch, maar kaal; de dogmatiek en de 

1 Vgl. G. von Rad, Theologie des Alten Testaments I, München, 1966', p. 122, 
179vv. V gl. ook dit citaat: "Der Gatt, der alles Geschehen der Vätergeschichte 
durchwaltet, ist Jahwe. Vom historischen Standpunkt aus gesehen ist das ein Ana
chronismus, denn die vormosaischen Ahnen Israels kannten nocht nicht den Jah
weglauben; ... ", p. 180. 

2 Vgl. H. J. Kraus, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten 
Testaments, Neukirchen, 1969'. 

3 Vgl. H. J. Genthe, Kleine Geschichte der neutestamentlichen Wissenschaft, 
Göttingen, 1977, p. 117 vvo 

4 Vgl. C. J. den Heyer, "Struktuur-analyse", GTT 79(1979) p. 92 V.; 

Idem, Exegetische methoden in discussie, Kampen, 1979', p. 45vv. 
5 M. Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische 

Christus, (1892) Her. von E. Wolf, München, 19694
• 
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kerkelijke verkondiging nemen de andere weg, hartverwarmend, 
maar onkritisch, naar men zegt. Onder de critici van deze "oplos
sing" was Ernst Troeltsch, die in zijn bekende artikel over de 
dogmatische en de historische methode in de theologie juist deze 
vorm van tweeslachtigheid bestreed. 6) Zo heerst repressieve tole
rantie; verdeel en heers! Láát de kritischen hun afbrekende ge
schriften publiceren; de resultaten ervan doen immers niet ter
zake! Alsof er niets aan de hand is beroepen dogmatici en kerklei
ders zich voor hun gemeenplaatsen op de bekende loci in de 
Schrift. Dit is in feite Troeltsch' verwijt aan de dogmatiek. Men 
negeert het historisch onderzoek. Voor de levensbeschouwelijke 
zaken beroept men zich op de bijbel alsof men van de prins geen 
kwaad weet. Zo kan het niet langer. Daarom ontwierp Troeltsch, 
als sommige anderen, een methode om langs historische weg vast 
te stellen wat levensbeschouwelijk van waarde is. De klacht van 
Troeltsch bevat een moment van waarheid. Het is inderdaad 
onbevredigènd wanneer de ene theoloog vaststelt dat Abraham, 
Isaäk en Jakob nooit geleefd hebben, en de andere blijft zeggen 
dat wij moeten vertrouwen op God die Abraham, Isaäk en Jakob 
heeft geleid! Intussen is het niet moeilijk om het zwakke punt in 
de uiteenzetting van Troeltsch over het historisch-kritische den
ken aan te wijzen. De drie principes van de historisch-kritische 
methode zoals hij haar beschrijft zijn: kritisch denken, analogie en 
correlatie. 7

) Het eerste spreekt vanzelf, zal men denken. Maar 
men moet zich goed realiseren dat het inhoudt dat men berichten 
nooit meer op "face value" neemt. Mag ik het in momenteel 
gangbare terminologie zeggen? Men moet zich realiseren dat de 
werkelijkheid die het verhaal oproept niet de echte, historische 
werkelijkheid is, maar de "fiktionaliteit" van het verhaal. 8) Men 
moet leren onderscheiden tussen "Jezus heeft gezegd" en "vol
gens het verhaal van Mattheüs heeft Jezus gezegd." Ik weet wel 
dat het niet aangaat Troeltsch termen uit de hedendaagse bijbel
wetenschappen in de mond te leggen, maar als we de lijnen niet 

6 E. Troeltsch, "Über historische und dogmatische Methode in der Theologie", 
nu in: G. Sauter, Her., Theologie als Wissenschaft, Aufsätze und Thesen, München, 
1971, p. 105-127. 

7 Ibid., p. 107vv. 
8 In de voorgaande artikelen in deze serie valt de term fiktie bij S. J. Noorda, 

"Vragen van en aan een materialistische benadering van de bijbel", p. 150. Hij staat 
op de achtergrond als Den Heyer, a.a., p. 94 over de "literaire creatie" van een auteur 
spreekt. Ik kom er uitvoeriger op terug. 
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even doortrekken ontgaat ons de portee van zijn stellingname 
maar al te gemakkelijk. Men moet kritisch denken. Nooit is men 
geheel zeker van de resultaten van zijn onderzoek. Waar
schijnlijkheid is het hoogste waartoe men komt. Dat is de vooron
derstelling van historisch denken. Troeltsch verbond hiermee 
zijn stelling dat alle gebeurtenissen met elkaar verbonden (cor
relaat) zijn, zodat men geen bovennatuurlijke ingrepen in de 
geschiedenis mag aannemen die onverbonden naast andere ge
bemtenissen zouden staan. Gegeven de universele cOlTelatie 
mag men bovendien aannemen dat er vroeger niet veel anders 
gebeurd kan zijn dan het soort gebeurtenissen dat wij uit eigen 
ervaring kennen. De waarschijnlijkheid van de berichten 
beoordeelt men vanuit de gang van zaken zoals men die kent: het 
principe van de analogie tussen gebeurtenissen vroeger en nu. 

Troeltsch' principes zijn aanvechtbaar. We kunnen bij zijn 
methodische regels voor historisch onderzoek opmerken dat op 
deze manier het wereldbeeld van een vrijzinnig theoloog in het 
Duitsland van rond de eeuwwisseling het criterium werd waar
mee hij de bijbelse geschriften op hun waarde wilde toetsen. We 
mogen uiteraard niet vergeten te constateren dat een dergelijke 
methode als waarde van de bijbel alleen die elementen kan ont
dekken die men in het eigen wereldbeeld al als waardevol be
schouwt. Zo kan men aan de hand van Troeltsch' uiteenzetting 
het wezenlijk tekort van historische kritiek (indien langs deze 
lijnen uitgevoerd) aantonen. Maar als men het daarbij lààt, maakt 
men het zich toch te gemakkelijk. Het historisch-kritisch onder
zoek naar de bijbel heeft bepaalde feiten op tafel gelegd die men 
niet zonder schade kan negeren. Het heeft ook zijn goed recht. Als 
de theoloog of de predikant zich ontslaat van de vraag wat er 
gebeurd is en alleen verhalen vertelt, los van de vraag naar de 
"echte" geschiedenis, komt dat in mindering op zijn intellectuele 
integriteit. Grote delen van de bijbel dienen zich niet aan als 
"verhaal", maar als bericht over wat er gebeurd is. Wie dat serieus 
neemt, vraagt wát er gebeurd is. Om die reden hoort historisch 
onderzoek thuis in de bijbel wetenschap. Dat ik daarmee niet 
beweer dat dit historisch onderzoek zou moeten zijn in de zin van 
bijvoorbeeld Troeltsch, is intussen wel duidelijk geworden. Het 
probleem waarvoor men staat bij het opstellen van criteria voor de 
beoordeling van de historische betrouwbaarheid van teksten, is 
eveneens duidelijk genoeg: hoe kan men kritisch zijn en nagaan 
of wat wordt beweerd juist is, zonder dat men zich door zijn eigen 
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wereldbeeld laat voorschrijven wat vroeger gebeurd kan zijn en 
wat niet? Aan dit laatste manco leed veel historisch-kritisch on
derzoek. Wie als stelregel neemt dat mensen altijd gewoon men
sen zijn, kan in Jezus natuurlijk niet een bijzonder mens zien. 
Voor wie meent dat er geen wonderen (kunnen) gebeuren, zijn er 
ook vroeger geen wonderen gebeurd; enz. Historisch onderzoek 
dat uitgaat van dergelijke vooronderstellingen is niet in staat de 
eigen beperkte verstaanshorizont te verruimen, - dat is wel het 
minste wat men erover moet zeggen! 

Het is de blijvende verdienste van de dialektische theologie 
geweest dat zij de vermeende kritische instelling van de liberale 
theologie met haar historische benadering van de bijbel en van de 
levensbeschouwelijke vragen als al te naïef aan de kaak heeft 
gesteld. Niet wat wij over God menen te kunnen zeggen is inte
ressant, maar wat Hij over ons zegt, - zo kan men het grondmotief 
van het verzet van de dialektische theologie tegen de historisch
kritische methode samenvatten. Het historisch-kritisch onder
zoek wordt als een geldige benadering van de bijbel als historisch 
document erkend, maar tegelijk niet langer gezien als een instru
ment om de waarde van de bijbelse geschriften op te sporen. Het 
gaat er immers om dat het Woord van God dat destij ds is geschied 
levend, concreet en actueel Woord wordt. 9) Dat ge beurt alleen al; 
God zelf spreekt. Op deze wijze spreekt Barth, in de eerste delen 
van de Kirchliche Dogmatik. Op soortgelijke wijze verdedigt 
Bultmann dat het eigenlijke van de boodschap niet in de histori
sche mededelingen ligt, maar in de bevrijdende werking op de 
mens die door het Woord tot leven wordt gewekt. 10) Ondanks alle 
verschil tussen de posities van Barth en Bultmann ligt er een 
belangrijke overeenkomst tussen hun opvattingen in de wijze 
waarop zij de eigenlijke zeggingskracht van het Evangelie onaf
hankelijk stellen van de bijbeltekst zoals de historisch-kritische 
exegese haar onderzoekt. Men kan zeggen dat de "oplossing" van 
Kähler hier is hervonden. Ondanks alle nuances die men bij een 
verdere beschrijving van de diverse standpunten zou moeten 
aanbrengen, moeten we ook hier van een twee-sporen-theologie 
spreken. Enerzijds kent de theologie historisch-kritisch onder-

9 K. Barth, Kirchliche Dogmatik 1/1, p. 141, 154v. 
10 R. Bultmann, "Neues Testament und Mythologie", In: Kerugma und Mythos 

Her. H. W. Bartsch, Hamburg, 1951', 40, 46vv. ' 
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zoek dat tot onzekerheden en hypothesen over de "echte" ge
bemtenissen leidt, anderzijds is er een gelovig luisteren naar de 
verkondiging uit de Heilige Schrift, onaangedaan door zoveel 
spitsvondigheid. 

De reaktie van de dialektische theologie en ook de bezwaren 
van meer orthodoxe zijde tegen het historisch-kritisch onderzoek 
hadden intussen ook invloed in de bijbelwetenschappen. Bekend 
is vooral de wijze waarop Von Rad heeft getracht om naast het 
onderzoek naar de kleinste traditie-elementen van de oudtes
tamentische geschriften te beschrijven wat de boodschap is van 
de geschriften in de vorm waarin wij ze nu kennen. Veel geciteerd 
is zijn uitspraak dat het historisch onderzoek streeft naar een 
"kritisch gesichertes Minimum", maar de bijbelse theologie naar 
een "theologisches Maximum."ll) De bijbeltekst zelf kwam weer 
in aanzien. In recente publicaties van oudtestamentici over de 
methode van de exegese wordt in het algemeen veel meer aan
dacht aan de uiteindelijke tekst van het O.T. geschonken dan 
voorheen. Men probeert niet alleen de kleinste eenheden in de 
bijbelse geschriften op te sporen, maar ook te laten zien hoe zij 
zijn samengevoegd. De litteraire kritiek wordt aangevuld met 
traditie- en redaktie-geschiedenis. 12) Zo leest men het O.T. in zijn 
gelaagdheid: de tekst zoals wij die kennen leest men tegen de 
achtergrond van enig inzicht in het ontstaan van de geschriften èn 
een vermoeden over de "echte" geschiedenis van Israël. 

Velen maken zodoende onderscheid tussen de geschiedenis 
van Israël zoals zij wordt weergegeven in het O.T. en het leven 
van Jezus zoals het wordt verhaald in het N.T. enerzijds, en wat er 
echt gebeurd is anderzijds. Men zoekt dus nog steeds naar "de 
echte feiten." Dit onderscheid tussen feit en verhaal brengt ech
ter zeer veel problemen met zich mee. Eén daarvan is dat onder
zoek volgens de historisch-kritische en de "formgeschichtliche" 
methode, ondanks al het kerugma dat men weet aan te tonen, de 
teksten lijkt te ondergraven. Deze wijze van tekstanalyse graaft 
immers naar wat erachter ligt: de literatuurgeschiedenis van deze 
teksten of zelfs de "echte" geschiedenis van de stammen van 

11 Von Rad,a.w. I,p. 120. Von Rad verwijst hierbij naar N. A. Dah!. Opp. 118-128 
spreekt Von Rad over de historiciteit en over het literair karakter van het O.T. 

12 Vgl. M. J. Mulder, "Bijbeluitleg volgens "historisch-kritische" en "form
geschichtliche" methode", GTT 79 (1979), p. 81. Vg!. ook H. Barth-O. H. Steek, 
Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik, Neukirchen, 1978'. 
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Israël of "de historische Jezus"! Daardoor vervreemdt zij de lezer 
van de tekst. Hij neemt de tekst niet. meer op "face value" maar 
kritisch, argwanend. Het is dan ook veelzeggend dat M. J. Mulder 
aan het slot van zijn uiteenzetting over deze methode van onder
zoek naar de bijbel het nut ervan voor de prediker slechts in 
negatieve bewoordingen formuleert: hij wordt er door dit onder
zoek op gewezen dat de tekst waarover hij spreekt een deeltje is 
van een veel uitgebreidere literatuur met een lange en ingewik
kelde geschiedenis, een tekst die men niet zonder meer in de 
eigen tijd mag overplanten en aktualiserenP3) Mulder waardeert 
het effekt van deze wijze van onderzoek blijkbaar als een ver
dienste, terwijl anderen in verband hiermee juist van het bank
roet van de historische methode spreken!14) Wat de één positief 
waardeert, beschouwt de ander als een gebrek: omdat de histori
sche kritik slechts historische verklaringen geeft, aldus bijvoor
beeld Den Heyer, "zijn de resultaten van haar onderzoek voor 
veel mensen oninteressant, want er ontbreekt een duidelijke ge
richtheid op het heden én op de toekomst.':15) Het historisch 
onderzoek laat aldus een leemte die z.i. door de struktuur-analyse 
moet worden opgevuld. Op grond van de gegeven schets van de 
problematiek kunnen we begrijpen dat de grote vraag die we 
straks naar aanleiding van de struktuur-analyse moeten stellen, de 
vraag is hoe het historisch onderzoek verbonden kan worden met 
de zeggingskracht van de geschriften zoals de struktuur-analyse 
die meent te kunnen aanwijzen. 16) Brengt de struktuur-analyse 
niet een nieuwe vorm van twee-sporen- denken in de theologie? 
Vanuit deze vraagstelling richten we onze aandacht nu achter
eenvolgens op de struktuur-analyse en op de z.g. Amterdamse 
School. Hoe verhouden zich de verhalen tot de historie. waarvan 
zij vertellen? 

13 M. J. Mulder, aa., p. 85. 
14 Bijv. W. Wink,Bibelauslegung als Interaktion. Über die Grenzen historisch

kritischer Methode, Stuttgart e.a., 1976 (= The Bible in Human Transformation, 
Philadelphia, 1973). Wink wijst terecht op ~ noodzaak van een persoonlijke betrok
kenheid van de lezer in de uitleg van de tekst. Indien en voorzOVer andere methoden 
dan de historisch-kritische exegese eVen objektivistisch blijven als deze methode, 
zullen Ze z.i. niet veel aan het echte verstaan van de tekst bijdragen. Wink wijst 
echter ook op het blijvende nut van historisch-k'ritisch onderzoek, p. 23, 49. 

15 Den Heyer, a.a . . p. 93. 
16 Vg!. ibid., p. 109; S. J. Noorda, "Exegetische methoden in discussie", GTT 78 

(1978), p. 190. 
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Struktuur-analyse: uitleg van verhalen (3) 
De struktuur-analyse gaat uit van de tekst van de bijbel. 

Eigenlijk zeg ik daarmee teveel. De struktuur-analyse gaat na
melijk niet van de canon van de Heilige Schrift uit, - als zij de 
canon al in haar gezichtsveld kan krijgen, maar daarover later! De 
struktuur-analyse vindt haar arbeidsterrein in zogenaamde 
"taalstrukturele eenheden." Den Heyer schrijft dat ieder bijbel
boek een taalstrukturele eenheid is. l7 ) Daarmee geeft hij een 
andere inzet dan Richter die door middel van een nauwkeurig 
onderzoek naar de syntaktische kenmerken van zinnen via het 
opsporen van samenhangen tussen meer zinnen tot de kleinste 
literaire eenheden wil concluderen. IB) Deze kleinste eenheden 
zijn dan, zoals het gangbare oudtestamentisch onderzoek veelal 
stelt, samengevoegd in grotere eenheden, die Richter opnieuw 
door middel van een literair onderzoek wil vinden. 19) Netals Den 
Heyer steunt Richter voor een belangrijk deel op visies uit de 
nieuwere literatuurwetenschap, maar een aantal uitgangspunten 
daarvan verwerpt hij voor de studie van het Oude Testament. Het 
eigen karakter van de Hebreeuwse literatuur maakt wijzigingen 
in de oudtestamentische literatuurwetenschap z.i. noodzake
lijk!20) Tegen de achtergrond van de iets andere aanpak van 
Richter komt de benadering van Den Heyer beter uit. Niet het 
kleinste stukje overlevering dat men in de teksten kan aanwijzen 
is voor hem het uitgangspunt van de exegese, noch de canon van 
de Heilige Schrift als geheel, maar een bijbelboek als taalstruk
turele eenheid. Eén van de vooronderstellingen van de struktuu
ranalyse op de wijze die Den Heyer beschrijft, is dus dat de 
exegeet het afzonderlijke bijbelboek als een eenheid moet be-

17 Den Heyer, a.a., p. 95. 
18 W. Richter, Exegese als Literaturwissenschaft. Entwurf einer alt

testamentlichen Literaturtheorie und Methodologie, Göttingen, 1971, p. 49vv. 
Vgl. het volgende citaat: "Ohne Kenntnis des Inhaltes, nur mit syntaktischen Mit
teln ist die Gliederung der Satzreihen und damit Struktur und Bau der Einheit 
erarbeitet", p. 88. 

19 M.b.v. een "literaturwissenschaftlichen Auswertung" van semantische ken
merken van de tekst kan men vervolgens de "diepte" -struktuur van de tekst ontdek
ken; ook hierbij ziet men vooralsnog af van een analyse van de inhoud van de 
eenheid die men onderzoekt, Richter, a. w., p. 92. Van daaruit loopt de lijn verder 
naar de "Formgeschichte." 

20 Zie Richter, a.w., p. 28 noot 6; p. 31v. noot 12, p. 49 en bijv. de volgende 
uitspraak: "Ist erkannt, dass der Text keine Einheit ist, sondern sich aus kleinen 
Einheiten zusammensetzt, ... " p. 70. 
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schouwen. In deze vooronderstelling komt zijn verwantschap met 
de literatuurtheorie uit, t.w. met die stroming daarin die van de 
z.g. autonomie van het literaire werk wil uitgaan. 21 ) Binnen de 
eenheid van het afzonderlijke literaire werk zoekt men, zoals Den 
Heyer laat zien, naar de kleinste eenheden. Op bepaalde wijze 
vindt men van daaruit de Z.g. oppervlakte struktuur van het ge
schrift. Een analyse daarvan moet de exegeet leiden naar de 
dieptestruktuur van het geschrift dat men uitlegt. Den Heyer stelt 
deze dieptestruktuur gelijk aan de bedoeling van de auteur. 22) 
Zoals wij uit het voorbeeld van de struktuur-analyse die Den 
Heyer geeft, kunnen zien, legt de exegeet op deze wijze o.m. uit 
welke funktie een bepaalde pericoop in de contekst van een 
bijbelboek heeft. Het verhaal van de tempelreiniging is een mooi 
voorbeeld. Het wordt door Johannes immers aan het begin van 
Jezus' optreden gesitueerd, terwijl het in andere taalstrukturele 
een,eden, t.w. de synoptische evangeliën, ook wordt verteld, 
maar dan ná de intocht in Jeruzalem. De struktuur-analyse leert 
nu waarom Johannes het zo vroeg vertelt: het'is programmatisch 
voor het vervolg. 23) De struktuur-analyse leert ons dus begrijpen 
wat er in het afzonderlijke bijbelboek staat. 

Misschien zullen sommigen nu zeggen: de struktuur-analyse 
leert ons begrijpen wat de tekst zegt. Met opzet schreef ik niet dat, 
maar: wat er in het afzonderlijke bijbelboek staat. De uitdrukking 
"de tekst" is, zeker in dit geval, te onduidelijk om te gebruiken. Is 
de tekst de bijbel? Is de tekst een afzonderlijk bijbelboek? Precies 
genomen leert de struktuur-analyse in deze vorm niet de bijbel als 
geheel uitleggen, maar afzonderlijke geschriften! De exegeet 
richt zich in dit onderzoek niet op historische vragen zoals de 
vraag wie Jezus van Nazareth was, maar op de uitleg van verhalen, 
over o.a. Jezus van Nazareth. Veel historische beschouwingen en 
talloze hypothesen kunnen achterwege blijven, - geen gering 

21 Den Heyer,a.a., p. 91v. Uitvoeriger over de achtergronden van de strukturele 
tekstanalyse W. A. de Pater, "Theologische linguïstiek: situeringen bibliografie", en 
"Strukturele tekstanalyse: enkele achtergronden", in: TvT 18(1978), resp. p. 234-246 
en p.247-293. 

22 Den Heyer, a.a., p. 94. Vgl. 102, vgl. 93. Ook Richter, a.w., p. 114, brengt de 
struktuur in verband met de intentie van de auteur. De vraag in hoeverre de uitlegger 
de intentie van de auteur moet opsporen is sterk in discussie. Men spreekt in dit 
verband wel van de "intentionalist fallacy", bijv. D. Nineham, The Use and Abuse of 
the Bibie, Londen, 1976, p. 29, 195. 

23 Den Heyer, a.a., p. 109. 
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voordeel voor de predikant die snel een preek moet voorberei
den! Echter, niet alle gemak dient de mens. Een voorbeeld daar
van: ik ben zo vrij het aan de interessante beschouwingen van 
Den Heyer te ontlenen. De exegetische wetenschap stond voor 
het bijna onoplosbare historische vraagstuk wanneer de tem
pelreiniging heeft plaatsgevonden: zoals Johannes vertelt aan het 
begin van Jezus' optreden of, zoals de synoptici verhalen, na de 
intocht in Jeruzalem ?24) De struktuur-analyse begeeft zich niet in 
dergelijke onoplosbare problemen; zij legt "de tekst" uit! We 
memoreerden het resultaat al wat betreft Johannes: het verhaal 
staat om een bepaalde reden aan het begin. Bij Marcus ligt het 
anders; dààr staat het verhaal ingebouwd in de geschiedenis van 
de onvruchtbare vijgeboom. 25 ) Die verbinding bevat een diepe 
gedachte: de "vijgeboom symboliseert de tempel als centrum van 
de Joodse godsdienst."26) Zal het met de tempel aflopen als met 
de vijgeboom die verdort? Jezus' optreden in de tempel voLgens 
(of moeten we zeggen: in?) het verhaal van Marcus moet men 
volgens Den Heyer lezen in het licht van het begin van Marcus. 27) 
Ons gaat het nu niet om de verdere exegese van de verhalen over 
een tempelreiniging die men zowel in een zeker evangelie van 
Johannes als in een zeker evangelie van Marcus kan aantreffen, 
maar om de wijze van uitleg. De eerste vraag die rijst is natuurlijk 
of de exegeet kan volstaan met de uitleg van de diverse geschrif
ten afzonderlijk. Het is inderdaad verhelderend om te weten 
welke betekenis het verhaal in elk van beide evangeliën heeft 
gekregen en hoe men het in de contekst van de diverse evan
geliën moet uitleggen. Daarmee is de historische vraag echter 
niet verdwenen. De vraag was geen verzinsel van al te kritische 
mensen die de teksten niet nauwkeurig wilden lezen. Integen
deel, die vraag komt op uit de bestudering en de vergelijking van 
de evangeliën zelf! Wanneer is dit gebeurd?, iedere oplettende 
kerkganger zal het zich afvragen! Als we precies lezen blijkt ook 
de struktuur-analyst er niet aan te ontkomen. Let op de fomule
ring die Den Heyer aan het slot van zijn analyse van Joh. 2 : 13-25 
gebruikt: "Het is daarom geen toeval dat in het vierde evangelie 
het verhaal van de tempelreiniging al zo vroeg verteld wordt."2S) 

24 Ibid., p.102. 
25 Den Heyer, Exegetische methoden, p. 116. 
26 Den Heyer a.w., p. 134. 
27 Den Heyer a.w., p. 131. 
28 Den Heyer a.a., p.l09. 
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Hier verklaart hij waarom het "zo vroeg" wordt verteld. Heeft de 
gebeurtenis waarop het verhaal betrekking heeft dan feitelijk 
later plaatsgevonden? Zo ja, hoe weet de lezer van het autonome 
literaire werk "het evangelie naar Johannes" dat? Heeft hij soms 
ook andere boeken gelezen, waarin niet hetzelfde verhaal, maar 
dezelfde gebeurtenis wordt verteld? Zijn die andere literaire 
werken misschien in hetzelfde kaftje gebonden als het geschrift 
van Johannes dat hij uitlegt? 

De verdiensten van de nauwkeurige uitleg van de diverse bij
belse geschriften liggen dermate voor de hand en de lijn naar de 
prediking is hier zoveel duidelijker dan in historisch-kritisch on
derzoek, dat ik op dit moment het kritische vragen nog maar even 
aanhoud. In zijn dissertatie klaagt Den Heyer er in verband met 
een bepaalde pericoop over dat het historisch-kritische onder
zoek vrijwel uitsluitend belangstelling heeft voor historische vra
gen. Hij voegt daaraan toe: "De evangelist wordt nauwelijks ge
loof geschonken. W élk verhaal wil hij zijn lezers vertellen?" 29) 
De lezer moet het verhaal, als literaire eenheid (?), geloof schen
ken. Goed, dan krijgen we dus een verhaal voor ogen, van een 
auteur. Ik schets de problemen die nu rijzen. Er bestaan talloze 
verhalen in de literatuur, over Philemon en Baucis, over Rood
kapje, over Max Havelaar, en ook over Jezus. Over hem bestaan 
zelfs meer verhalen, maar dat doet op het moment niet terzake. 
Het gaat nu immers niet om een historische figuur, Jezus van 
Nazareth, maar om de held uit een zeker verhaal. Zo is het verhaal 
van de tempelreiniging (als andere verhalen) een verhaal over 
een "gespeelde gelijkenis."30) De held uit het verhaal wil de 
omstanders uit het verhaal iets duidelijk maken door een min of 
meer symbolische handeling. Den Heyer brengt in zijn uitleg de 
omstanders ter sprake: "Hoe reageren zij? Hebben ze het teken 
begrepen? Hebben ze de tempel gereinigd?"3!) Men vraagt zich 
af: gaat het hier werkelijk nog over denkbeeldige omstanders uit 
een verhaal over een zekere Jezus, of gaat het hier om mensen die 
eens geleefd hebben? De eerste lezers? Of misschien zelfs de 
omstanders bij een gebeurtenis die eens heeft plaatsgevonden? 
Als men zo gaat zoeken vindt men bij Den Heyer heel wat uit-

29 Den Heyer a.w., p. 103, vgl. 208. 
30 Den Heyer a.w., p. 140. 
31 Den Heyer t.a.p.; vgl. p. 128 e.a. 
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spraken die in het kader van een struktuur-analyse van het verhaal 
van Marcus worden gedaan, maar die in werkelijkheid historische 
beweringen inhouden. Ook Den Heyerneemt aan dat Jezus heeft 
geleefd, - wie had het ook anders verwacht? Maar juist omdat de 
verhalen historische beweringen inhouden zijn we niet klaar met 
de uitleg van de bijbelse geschriften afzonderlijk. De theoloog die 
de bijbel uitlegt zal ze ook met elkaar in verband moeten brengen, 
_ en de dominee zal dat niet mogen nalaten! Het verband is m.i. 
duidelijk genoeg. Zijn het geen verhalen over dezelfde persoon? 
Of, wat het O.T. betreft, over hetzelfde volk? Kunnen we zeggen: 
over dezelfde God? Dat kunnen we zeker, - tenminste, als het in 
de diverse geschriften inderdaad over dezelfde God gaat! Dat 
moet blijken als men ze uitlegt. Een nauwkeurige exegese van elk 
bijbelboek afzonderlijk heeft klaarblijkelijke verdiensten, maar 
kan niet het één en het al zijn. 

De gedachte dat men een bijbelboek als afzonderlijk geschrift 
moet uitleggen zal dan ook anders gefundeerd moeten worden 
dan onder verwijzing naar de stelregels van de literatuurweten
schap. Men moet niet vergeten dat zowel Wellek en Warren in 
hun boek als Maatje in het zijne twee stellingen verdedigen die 
nauw samenhangen. Zij stellen in de eerste plaats dat men een 
literair werk als een afzonderlijk geschrift moet uitleggen, maar in 
de tweede plaats dat een literair werk "imaginative" ofjictioneel 
is. 32 ) De werkelijkheid die de lezer in het literaire werk aantreft, 
bestaat niet buiten het literaire werk maar wordt door de lezer, al 
lezende, uit het werk opgebouwd. 33 ) Ook al zou men Maatje's 
stelling dat het eventuele werkelijkheidsgehalte van fictionele 
werken voor de literatuurwetenschap in het geheel niet ter zake 
doet afwijzen, duidelijk is wel dat hier problemen liggen.34) De 

32 R. Wellek,enA. Warren, Theory ofLiterature, (1942), Harmondsworth, 1970·, 
p. 25: " ... the nature ofliterature emerges most clearly under the referential aspec~s. 
The centre ofliterary art is obviously to be found in the traditional genres ofthe lync, 
tbe epic, tbe drama. In all of them, tbe reference is to a world of fiction, ofimagina
tion", vgl. p. 26, vgl. p. 139-157. F. C. Maat je, Literatuurwetenschap, Utrecht, 1970, 

p. 62, 17Ovv. 
33 Maatje, a.w., p. 172 en zijn definitie van struktuur, p. 55, aangehaald bij Den 

Heyer, a.a., p. 93. Vgl. Noorda, "Materialistische exegese", p. 150. 
34 Een aardig voorbeeld van verschillende aspekten die bij deze vraagstelling 

aan de orde komen vindt men in de discussie van C. Peters e.a. "De taak van de 
schrijver" I en II in De Revisor VI (1979), nr. 2, p. 46-55 en nr. 4, p. 56-77. Vermake
lijk, en niet geheel zonder grond, is K. van het Reve's "Antwoord aan de litera
tuurwetenschappers", een antwoord op de reakties die volgden op zijn uitval naar 
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z.g. autonomie van het kunstwerk staat in verband met het feit dat 
het literaire werk dat de literatuur-theoreticus op het oog heeft, 
fictioneel is. Het verhaalt over een denkbeeldige wereld, die in 
het verhaal gecreëerd wordt door een auteur en, opnieuw, al 
lezende, door een lezer. Uiteraard moet men een gedicht of een 
roman als een eenheid lezen. Maar dat is dan ook een andersoortig 
geschrift dan een boodschap over wat geschied is! In het karakter 
van vele bijbelse geschriften als bericht over daden van mensen 
en daden van God ligt besloten dat men niet slechts vraagt naar de 
verhalen zoals ze worden verteld maar ook naar de gebeurtenis
sen zelf. 

Niet het beschrevene maar het geschrevene (4) 
In de Amsterdamse School richt men zijn aandacht eveneens op 

hetge schrevene en niet op het be schrevene, om aan een uitspraak 
van Miskotle te herinneren. 35 ) Enerzijds spreekt hier de invloed 
van Barth, voor wie het historisch-kritisch onderzoek het eigenlij
ke niet raakte; anderzijds, mede onder invloed van Palache, Bu
ber en Beek, een zekere verwantschap met de eerder genoemde 
stromingen in de literatuurwetenschap die het literaire werk als 
autonoom kunstwerk willen uitleggen. 36) Zoals Den Heyer ons 
voorhoudt aan Marcus geloof te schenken, zo wordt ons hier 
geleerd dat de redaktor onze leermeester is. Men moet het zich 
laten aanzeggen. Men moet zich laten gezeggen. Het Woord komt 
"van de andere kant." Datis allemaal mooi gezegd, en het zal door 
menig predikheer worden nagezegd en op vrome zielen indruk 
maken. Intussen zijn hieraan nogal wat problemen verbonden. 
Om te beginnen richten we onze aandacht op de stelling "niet het 
beschrevene maar het geschrevene", al teken ik daar direkt bij 
aan dat historische vragen (naar het beschrevene) door Miskotle 
niet worden verworpen, en evenmin door Deurloo. 37) Wie zich 

deze vaklieden in zijn beruchte Huizinga-lezing; in: idem, nr. 2, p. 57-63. Van het 
Reve merkt hierin op dat je van iemand die "Maatje geheel vrijwillig helemaal 
uitgelezen heeft bijna met zekerheid kunt zeggen dat hij nooit iets origineels zal 
beweren", p. 63. De lezer is gewaarschuwd! 

35 K.H. Miskotte, "De opdracht der exegese", in: Idem, Om het levende Woord, 
Kampen, 19732, p. 47. 

36 Zie C. Houtman, Inleiding in de Pentateuch, te verschijnen voorjaar 1980 bij 
Kok te Kampen, hoofdstuk IV § 73. 

37 Miskotte, t.a.p.; zie ook Deurloos stelling voor een college in het kader van de 
postacademische cursus aan de theologische faculteit van de V.U.(lO. 9. 79): een 
verteller schept een verhaal; dàt moet men uitleggen. "Eerst als hij niet duidelijk is, 
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enkele minuten lang realiseert wat het met zich zou brengen 
indien de verhaalde gebeurtenissen in het geheel niet zouden 
hebben plaatsgevonden, ziet dat gemakkelijk in. Ik beweer niet 
dat al de gebeurtenissen die in de bijbel worden beschreven 
letterlijk zo zijn voorgevallen als zij worden verhaald, maar wel 
dat het voor de verkondiging van de kerk en het geloof van de 
christenen uitmaakt ofhet geloof alleen verhalen vertelt (afgezien 
van wat er gebeurd is) of ook op gebeurtenissen terug gaat. Laten 
wij voor een moment aannemen dat Jezus niet geleefd heeft. De 
verhalen over Hem zijn ontsprongen aan de fantasie van dejonge 
kerk, d.i. een afsplitsing uit het vroege Jodendom. Men vertelt 
verhalen over Jezus met de intentie duidelijk te maken wie God 
is. Jezus heeft niet geleefd; de verhalen over zijn leer en zijn 
symbolische handelingen zijn verkóndiging. Uit deze verhalen 
leert men wie God is. Stel, men verdedigt een dergelijke opvat
ting. Als Jezus niet geleefd heeft, behouden de verhalen een vorm 
van kerugma: God is goed en vergevingsgezind (om het met veel 
vrijzinnige, liberale theologie) of God is de arme goedgezind (om 
het met vrijzinnige, politiek links georiënteerde theologie te zeg
gen). Zo zijn er een aantal uitspraken over God mogelijk op grond 
van de bijbelse verhalen, ook indien men aanneemt dat Jezus niet 
heeft geleefd. Andere uitspraken waartoe men in de kerkelijke 
traditie vaak is gekomen, zijn in dit geval echter onmogelijk ge
worden. Men kan dan alleen zeggen dat God zich door Jezus heeft 
geopenbaard als men daarmee zou bedoelen dat God de jonge 
kerk heeft geïnspireerd tot verhalen over "Jezus" die duidelijk 
maken dat God goed (of rechtvaardig etc.) is. Als men dat zou 
bedoelen, zou men dat dan niet beter zó kunnen zeggen, zonder 
de omweg via tal van wonderlijke verhalen over Jezus van Naza
reth? Men zou, als Jezus niet heeft geleefd, niet kunnen zeggen 
dat hij de middelaar is tussen God en mensen, noch dat Hij de 
mensen heeft verzoend of verlost. Het verhaal van zijn geboorte 
zou ons verkondigen dat zo iemand een wonder is; het verhaal van 
zijn opstanding dat zo'n mens Gode blijvend welgevallig is. Kor
tom, alle verhalen zouden enige levensbeschouwelijke en wijs
gerige betekenis hebben. In zekere zin zou men van openbaring 

zal de lezer elders op informatie (historisch, biografisch, religieus, psychologisch 
etc.) moeten uitgaan, om met die ingewonnen inlichtingen bij de verteller terug te 
keren ... " Houtman merkt op dat de historische vragen bij Breukelman geen rol 
spelen, a.w., hoofdstuk IV noot 152. 
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kunnen spreken. Maar zeer veel uitspraken over de daden van 
God en gebeurtenissen rond Jezus zouden zonder grond zijn. 
Daarom moet men zich goed realiseren wat men doet als men 
zegt: niet het beschrevene maar het geschrevene, niet de ge
schiedenis maar de verhalen! 

Wanneer men zich voor een moment, zo goed en zo kwaad als 
dat gaat, neutraal opstelt en de "struktuur" van een dergelijke 
theologie analyseert, dan stuit men vanzelf op de vraag op welke 
gronden men beweert dat de norm voor theologie en verkondi
ging niet in het beschrevene maar in het geschrevene ligt, dat wil 
zeggen in het geschrevene los van het beschrevene. Om welke 
reden vertelt, ja verkondigt men Verhalen over de grote daden 
van God, terwijl men niet over die daden wil spreken? Aan het 
begin van de uiteenzetting over de struktuur-analyse stelde ik al 
de vraag of wij hier met een twee-sporen-theologie van doen 
hebben. Als men alleen aandacht heeft voor de tekst van de 
bijbelse geschriften vervalt men m.i. inderdaad tot deze klassieke 
"oplossing" voor het historisch probleem inzake de grond van het 
geloof. Enerzijds is er dan het Verhaal dat verkondigd moet wor
den, anderzijds de "echte" historie van Israël en van Jezus, inte
ressant voor historici maar niet werkelijk van belang voor christe
nen. 

Op dit punt gekomen moeten we ons realiseren dat de Am
sterdamse school zich vooral met de uitleg van het O.T. bezig 
houdt. 38

) Dat brengt nogal wat verschillen ten aanzien van de 
uitleg van het Nieuwe Testament met zich mee. Zo huldigt men 
bepaalde opvattingen over de canon van het Oude Testament en 
over de wijze waarop en de periode waarin het O.T. is ontstaan, 
die een benadering van het O.T. als literaire eenheid zouden 
rechtvaardigen. 39

) Omdat men de Tora als de sleutel tot het ver
staan van de Tenach beschouwt, en bovendien aanneemt dat de 
Tora in de tijd van de ballingschap door een bepaalde kring 
schrijvers of redaktoren op tamelijk zelf~tandige wijze is gecon
cipiëerd, kan men het O.T. als een eenheid en een literair geheel 
beschouwen. Op grond daarvan kan men veronderstellen dat aan 

38 In de bundel Om het levende Woord I, nummer 1,1966, p. 28-115 staan wel 
enkele artikelen van de hand van F. Breukelman over gedeelten uit het evangelie 
naar Mattheus. 

39 Vgl. N. A. van Uchelen, "Bijbeluitleg volgens de Z.g. "Amsterdamse School" 
GTT 79 (1979), C 1, en C. Houtman, a.w., hoofdstuk IV § 72,73. 
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het hele werk van "de redaktor" één centrale stelling ten grond
slag ligt40) en het is mogelijk bepaalde z.g. kernwoorden centraal 
te stellen. Daarmee zijn ook de voorwaarden geschapen met be
hulp waarvan men de oude verhalen kan aktualiseren. 41) Intussen 
hangt veel af van de juistheid van het O.T. als fiktioneel of onhis
torisch geschiedverhaal. Bovendien trekt men een zware wissel 
op de autoriteit van de redaktor of redaktoren die, ofschoon zij 
indrukwekkende ervaringen zullen hebben opgedaan, toch maar 
een verhaal vertellen over gebeurtenissen die niet zijn gebeurd! 
Strikt genomen kan men, als Abraham niet heeft geleefd, en geen 
nageslacht heeft gekregen in Isaäk en Jakob, niet meer geloven 
als Abraham en omdat Abraham de trouw van God heeft ervaren, 
maar moet men gaan geloven als de Abraham uit het verhaal van 
de redaktor: redaktor rabbënoe! 

Nu betreft dit alles het O.T.42) Met betrekking tot het ontstaan 
van het N.T. zou het moeilijk zijn een dergelijke visie te huldigen. 
Een dergelijke laatste redaktie van de nieuw-testamentische ge
schriften die het recht zou geven hetN.T. op soortgelijke wijze als 
het O.T. als een eenheid te beschouwen, zou wel heel onaanne
melijk zijn. Wat de uitleg van het N.T. betreft zal een aanpak in de 
lijn van de Amsterdamse School, als ik het goed zie, gelijkenis 
vertonen met die van de struktuur-analyse die we zojuist hebben 
besproken. Wat het O.T. betreft kunnen we stellen dat men zijn 
benadering van de teksten als verkondigende verhalen van de 

40 Onder verwijzing naar de bij noot 11 boven geciteerde uitspraak van Von Rad 
schrijft Breukelman: "Het theologisch maximum van een bijbelse tekst bestaat ke~,r 
op keer hierin, dat zo'n tekst ons als pars pro toto de héle verkondIgmg laat horen .' 
a. W., p. 11. Naar aanleiding van deze gedachte van Breukelman merkt Houtman nu. 
terecht op dat zo de verscheidenheid van het O.T. over het hoofd gezien dreigt te 
worden. Juist omdat God altijd "ein concretissimum red et" (om ook maar eens 
woorden van Barth te gebruiken) moet men m.i. de historische situaties waarin Zijn 
woorden zijn gehoord en de daarmee verbonden pluraliteit in de bijbel goed in het 
oog houden, anders leidt dit tot verenging van de boodschap van de bijbel. 
Vgl. Houtman,a.w., hoofdstuk IV noot 156. Vgl. G. F. Hasel, "The Problem ofthe 
Center in the OT Theology Debate", ZA W 86 (1974), p. 65-82, over de moeilijkheid 
om zelfs het cenb'um van het O.T. in een formule te "vangen". 

41 De kern van Miskotte's "oplossing" voor het hermeneutisch probleem ligt m.i. 
in zijn visie op de phaenomenologische exegese en het opsporen van wezenS- of 
kernwoorden, a.w., p. 51; vgl. Breukelman, Om het levende Woord I, nr. 2/3, p. 
221v. In deze visie proeft men de invloed van de wijsbegeerte van Husserl. 

42 De vragen die rijzen i.v.m. de hypothesen over het ontstaan van het O.T. en de 
aard van de O.T.-geschiedschrijving laten we uiteraard aan de O.T.-ici ter bespre
king. Vgl. bijv. Houtman a.w., hoofdstuk IV §§ 72,73. 
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redaktor bekoopt met het verlies van de historische basis van het 
geloof, voorzover deze in het O.T. wordt aangewezen. In die zin 
zijn alle verhalen, ook die over de töledöt, onhistorisch !43) Op 
deze wijze dreigt het verhaal tot fiktie te worden. Roept men 
volgens een dergelijke visie in de verkondiging niet op te ver
trouwen op een God die grote daden heeft verricht, - daargelaten 
àf Hij die daden heeft verricht? Een dergelijke gedachte zou, 
indien men haar strak volhield, grote consequenties hebben voor 
de dogmatiek-; de prediking en het geloof. Het is dan ook de vraag 
of men deze gedachte in de Amsterdamse school met uiterste 
consequentie volhoudt. Er heerst op dit punt veel onduidelijk
heid, zodat het moeilijk is om hierover verdere conclusies te 
trekken. Als sommigen die geacht worden deel uit te maken van 
de Amsterdamse school wèl een zeker gewicht toekennen aan het 
historisch onderzoek, komen de zaken al anders te liggen. 44) De 
scherpe scheiding tussen de verhaalde geschiedenis en de z.g. 
echte historie van Israël gaat dan wellicht verloren, zodat we bij 
hen wellicht niet meer met een strikt twee-sporen-denken te 
maken hebben. Indien men een grotere plaats zou inruimen voor 
de gebeurtenissen en de ervaringen die aanleiding en grond zijn 
geweest voor de verhalen die in Israël zijn overgeleverd en in 
bepaalde redaktie zijn opgeschreven, is het niet onmogelijk dat 
men tot een visie komt die niet zo erg veel verschilt van wat ik aan 
het slot van dit artikel over de relatie tussen historie en verhaal zal 
opmerken. Indien men meer waarde toekent aan de historische 
grond van de verhalen verandert immers ook hun "fiktionaliteit". 
We behoeven niet te ontkennen dat de schrijvers duidelijk hun 
stempel op hun berichten hebben gedrukt. Dit "stempel" heeft 
m.L echter minder met de fiktionaliteit van een roman van doen 
dan met persoonlijke gezichtspunten die een rol spelen bij wie 
vertelt "wat er gebeurd is". 

Ook in verband met deze persoonlijke gezichtspunten die 
steeds meespelen in de lezing die men van gebeurtenissen geeft, 
kan men de vraag naar "fiktionaliteit" stellen. De term "fiktiona
liteit" heeft dan een andere betekenis dan in de literatuurweten-

43 Ook al roepen volgens Breukelman juist deze verhalen de goyim die geschie
denis-loos waren, op tot deelname aan de geschiedenis, a.w., p. 11. 

44 Bijv. K. A. Deurloo in zijn al eerder aangehaalde stellingen, sub 2, waar hij de 
resultaten en de werkwijze van historie- en traditiekritische wetenschappen graag 
zegt te erkennen als hulpwetenschappen van de interpretatie. Vgl. het slot van het 
a.a. van Van Uchelen. 
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schap, al vraagt men ook in dit gebruik van deze term aandacht 
voor de persoonlijke gezichtspunten van de auteur. Op deze wijze 
speelt onze vraagstelling nu een rol in de materialistische exege
se. Deze vierde benadering van de exegese gaat er van uit dat de 
maatschappelijke contekst van de schrijver van invloed was op 
wat hij schreef, zo goed als de maatschappelijke contekst en de 
maatschappelijke positie van de lezer van invloed is op de wijze 
waarop hij de geschriften leest. In dit verband vragen wij aan
dacht voor de inbreng van de auteurs in hun verhalen, of, zoals het 
hier heet, in hun literaire produktie. 

Het verhaal als ideologie (5) 
Wat we eerder als fiktionaliteit van het verhaal tegenkwamen, 

komt in deze kring onder het hoofdje ideologie ter sprake.45) Men 
wil daarmee zeggen dat de verhalen op zekere wijze zijn gekleurd 
teneinde de belangen van een bepaalde groep mensen veilig te 
stellen. Veel aan de theorie van de materialistische exegese over 
het ontstaan van bijbelverhalen is onduidelijk. De gebruikte ter
minologie doet soms vermoeden dat men een onbewuste, maat
schappelijk bepaalde, kleuring van de feiten op het oog heeft; 
sóms ook lijkt het alsof de oude thesen over priesterbedrog van 
het stof zijn ontdaan. Het verhaal over de troonopvolging van 
David wil het koningschap van Salomo legitimeren, zo wordt 
gezegd. Men vraagt zich af, is het verzonnen, berust het op wat wij 
bedrog noemen, of is het een onbewuste kleuring van de fei
ten ?46) Dit dilemma is tamelijk uitzichtsloos. Als volgens de visie 
van de materialistische exegeten het maatschappelijk-econo
misch systeem niet noodzakelijkerwijs bepalend was voor het 

45 Aan het gebruik van het begrip ideologie zitten veel haken en ogen. Men kan 
het o.a. gebruiken voor het opzettelijk, maar noodzakelijk verwrongen denken van 
de heersende klasse (Marx, Engels), maar ook voor alle denken over doelen en 
waarden van welke maatschappelijke klasse dan ook (zo, kOlt aangeduid, Althusser 
en in zijn spoor de materialistische exegese, al is de terminologie daar niet steeds 
consistent, zie bijv. M. Clévenot, Een materialistische benadering van de bijbel, 
Baarn, 1979 (vert. F. van der Heijden en W. R. Scholtens), p. 47, 144. Over het 
idelogiebegrip leze men A. W. Musschenga, "Godsdienst, ideologie ofideologiekri
tiek?", in: Segmenten. Studies op het gebied van de theologie, I, Amsterdam, 1978, 
p. 100-156. 

46 Het verhaal van de troonopvolging van David is volgens Clévenot,a.w., p. 50, 
"een ideologische produktie, met de bedoeling het ontstaan van de centralistisch 
geregeerde staat onder Salomo te legaliseren en van een goddelijke sanktie te 
voorzien." De woorden "met de bedoeling" wijzen op opzet. 

232 

ontstaan van de verhalen over de verkiezing van Salomo, dan rijst 
onmiddellijk de vraag of deze verhalen dan platweg op bedrog 
rusten. In dat geval is de voorstander van materialistische exegese 
weliswaar geen aanhanger van het dialektisch materialisme, maar 
dan toch wel een geesteskind van die stroming uit de Verlichting 
die meende te weten dat de geestelijkheid de mensen graag klein 
hield en zich vaak in dienst van de vorsten stelde. De opvattingen 
van Belo die door Noorda zijn beschreven,47) doen ook in ander 

. opzicht te simpel aan. De tweedelingen in de vroegere maat
schappij die men aanwijst om onderdrukker en onderdrukte in 
hun onderlinge tegenstelling te kunnen identificeren, zijn m.i. te 
eenvoudig. Men zou moeten aantonen dat bepaalde autoritaire 
gezagstrukturen in de diverse perioden van Israëls geschiedenis, 
gegeven de toenmalige stand van de produktie- en communica
tiemiddelen, "objektief' gezien niet noodzakelijk waren. Door 
Habermas kan men zich laten leren dat ook "onderdrukking" een 
historisch bepaalde kategorie is. Niet elke gezagsstruktuur die wij 
nu verwerpelijk achten, is alleen omdat wij die in ónze economi
sche en technische situatie verwerpen, ook vroeger, in andere 
situaties, fout geweest. 48) Als men deze nuancering van de (neo-) 
marxistische theorie in zijn analyse van het O.T. zou invoeren, 
zou men voor zeer ingewikkelde historische vragen staan. Men 
zou moeten bepalen in welke tijd de diverse verhalen zijn ont
staan en hoe destijds de stand van techniek en produktiemiddelen 
was, om vervolgens te beoordelen of de maatschappelijke ver
houdingen die de tekst autoriseert, goed dan wel kwaad waren. 
Geen geringe opgave! Bovendien een taak die de materialistische 
exegese ver uit het diensthuis van de struktuur-analyse zal moe
ten uitvoeren! Leest men in de struktuur-analyse de tekst als 
autonoom literair werk, in de neo-marxistisch georiënteerde 
maatschappijkritiek is dat uiteraard niet langer mogelijk. Ook als 
men probeert binnen het kader van de strukturalistische weten
schapsbeoefening te blijven en daartoe het begrippenapparaat 
van de struktuur-analyse uitbreidt, is men toch gedwongen de 
tekst te bezien vanuit de maatschappelijke omstandigheden 
waarin hij is ontstaan. 49) Daardoor nadert de materialistische bij-

47 Noorda, a.a., p. 141vv. 
48 Vgl. J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt ('68) 1971, p. 350. 
49 Zie J. Bonsen, Politieke lezing van de bijbel. Een werkboek, Zeist, 1978, p. 

91 vvo S. van Tilborg vraagt zich m.i. terecht af of de materialistische exegese met de 
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bellezing aan de vraagstellingen van de historisch-kritische me
thode. Ook al bestaat er een hemelsbreed verschil tussen de 
maatschappelijke betrokkenheid van de traditionele historische 
kritiek en de materialistische exegese, in de analyse van de stof 
komen zij daarin overeen dat zij beide proberen te achterhalen 
hoe de geschriften zijn l'mtstaan en om welke redenen zij zijn 
geschreven. 

De teksten worden in de materialistische exegese gezien als 
voortbrengselen van auteurs die in wat ze schreven bepaalde 
belangen hebben gediend. De verhalen zijn ideologische proc 

dukties. sO) We mogen wel zeggen dat de verhalen ook hier als 
fiktioneel worden beschouwd. Ze beschrijven niet de geschiede
nis zoals ze echt is geweest, maar de geschiedenis zoals mensen 
die wilden beschrijven met oog op de belangen die zij veilig 
wilden stellen. Of zij de verhalen opzettelijk voortbrachten of 
onopzettelijk, als kinderen van de klasse waartoe zij behoorden, 
doet in dit verband niet eens zoveel ter zake. Feit blijft dat de 
verhalen· elementen bevatten die verzonnen zijn en niet met de 
werkelijkheid overeenstemmen. 

Materialistische exegeten wijzen in verband met de ideologi
sche funktie van bijbelse geschriften op de beide ideologische 
complexen die zij in de teksten menen te kunnen aanwijzen. 
Enerzijds leest men teksten die behoren tot de literaire produktie 
van de onderdrukkers, anderzijds teksten die voortkomen uit de 
onderdrukten. Dal betekent dat men bij lezing van de bijbelse 
geschriften het kaf van het koren moet scheiden. In het mate
rialistisch jargon heeft men beide soorten ideologische produk
ties van een opschrift voorzien. De onderdrukkers literatuur heet 
het complex rein/onrein; de geschriften van onderdrukten het 
complex gave/schuld. sI ) Het eerste complex dient een belang dat 
niet gediend mag worden, dat van de onderdrukkers. Deze 
ideologie heeft als voornaamste kenmerk de maatschappij te wil
len houden zoals ze is. Men wijst dit complex wat het O.T. betreft, 
vooral aan in de z.g. bron "P", de priestercodex, die de wetgeving 

struktuur-analyse geen giftige adder in huis heeft gehaald, "De materialistische 
exegese als keuze", TuT 18( 1978), p. 120. Zie voor terechte kritiek B. van Iersel, 
"Nederlandse varianten van de materialistische exegese. Enkele vragen", TuT 18 
(1978), voor deze zaak p. 418. 

50 Noorda, a.a., p. 137. Clévenot, a.w., p. 47. Bonsen, a.w., p. 87. 
51 Noorda, a.a., p. 141v. Clévenot, a.w., p.55vv. Bonsen, a.w., p. 91. 
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regelt en daardoor een statische maatschappij nastreeft. De wet
ten zijn echter niet uit de mond van God, maar uit de schrijfstift 
van priesters afkomstig. Wat betreft het evangelie van Marcus, 
dat in materialistische kring uitvoerig aandacht heeft gekregen, 
spreekt Clévenot van een ideologische bewerking van het oor
spronkelijke subversieve verhaal over Jezus door een redaktor die 
het systeem rein/onrein op een aantal plaatsen in het evangelie 
invlocht. s2

) Het ligt voor de hand dat de materialistische exegese 
de teksten die tot dit complex behoren geen gezag kan toekennen. 
Integendeel, ze worden door de ideologiekritiek getroffen. Wat 
wel waardevol is, wordt uitgemaakt in de praktijk van de bijbelle
zing door wie aan de goede kant staan. De teksten uit de profeti
sche traditie behouden hun zeggingskracht. Het zijn de teksten 
van het andere complex dat wordt aangeduid met de termen 
gave/schuld. Daarin staat centraal dat God Israël alles geeft, en 
dat mensen elkaar zoveel moeten geven als de ander nodig heeft. 
Blijven zij tegenover elkaar in gebreke, dan zijn zij niet onrein in 
een metafysische orde, maar staan z{j schuldig tegenover elkaar. 
In deze teksten beheerst geen statische orde het leven, maar staat 
het samenleven van mensen op de voorgrond. In deze teksten 
heerst dynamiek. Hier is een begrip van gerechtigheid en wenkt 
de broederlijke maatschappij.53) 

Wanneer men dergelijke uiteenzettingen leest moet men wel 
tot de conclusie komen dat in deze visie de éne ideologie, die van 
de heersende klasse, een fiktie is, en de andere, die van de 
onderdrukte klasse, de geschiedenis van mensen die niet slechts 
het gelijk aan hun zijde hadden, maar ook God aan hun kant 
vonden. De onderdrukkers literatuur moet als een verkeerde 
ideologie naar het rijk der fabelen worden verwezen (als ze daar
voor tenminste onschuldig genoeg is). Zodoende treft men in de 
bijbel verhalen die men moet geloven en waardoor men zich mag 
laten inspireren; evenzeer treft men er verhalen waardoor men 
zich niet moet laten misleiden. 

Het is kennelijk de gedachte van de voorstanders van mate
rialistische exegese dat de onderscheiding tussen deze beide 
complexen voortkomt uit de preciese lezing van de teksten zelf én 
uit de analyse van de maatschappelijke situatie van de tijd waarin 
zij zijn ontstaan en eventueel bewerkt. De vraag of men een 

52 Clévenot, a.w., p. 138vv. 
53 Ibid., p. 103. 
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dergelijke tegenstelling tussen het denken in de termen rein/on
rein en gave/schuld ten aanzien van het O.T. en het N.T. wel kan 
maken zullen we aan oud- en nieuwtestamentici moeten overla
ten. 0; voorhand kan men er al wel enkele vraagtekens bij plaat
sen. Het is echter ook goed te bedenken dat ieder theoloog die er 
accent op legt dat in Christus de wet is vervuld een onderscheid 
aanbrengt tussen Gods gave in Christus en veel regels uit de 
oudtestamentische wetgeving. Via een centraal stellen van de 
openbaring van God in Christus zal men echter tot een ge
nuanceerder benadering van de bijbel komen dan wanneer men 
die met de onderscheiding tussen onderdrukkers en onderdruk
ten te lijf gaat. 

De methodologische moeilijkheden van het onderzoek naar de 
maatschappelijke belangengroeperingen in de tijd van het ont
staan van de bijbelse geschriften heb ik al even aangeroerd. Bon
sen legt daarvan getuigenis af als hij schrijft over de periode van 
500-300 voor Christus. In die tijd ontstonden de geschriften van 
de Joodse traditie, zo neemt hij aan: de definitieve redaktie van de 
Tora door priesterkringen, de profetische boeken, de wijsheids
literatuur. Waarom juist toen? Men zou zeggen: hier komt het op 
aan! Hier moet blijken dat de redaktoren en bewerkers belangen 
te verdedigen hadden! Bonsen echter is eerlijk genoeg om te 
schrijven: "De samenhang van dit gebeuren (t.w. de tekst
produktie uit deze periode, V.) met de ontwikkeling van de maat
schappijformatie, is onvoldoende verklaard." 54) Met deze be
kentenis komt de centrale hermeneutische regel van de mate
rialistische bijbeluitleg, n.l. de ideologiekritiek op de bijbelse 
geschriften door middel van de onderscheiding van de beide 
complexen, aan een zijden draad te hangen. Men kan het complex 

54 Bonsen, a.w., p. 106. De datering is een van de moeilijkste problemen waar
voor m.n. de O.T.-icus zich geplaatst ziet, vgl. Houtman, a.w., §§ 112-116. Gevolg 
daarvan is uiteraard dat ook het verband tussen een bepaald geschrift en een onder
drukkende klasse uit een bepaalde periode maar moeilijk gelegd kan worden. Op de 
valreep maak ik hier een enkele opmerking n.a.v. de stroming in de materialistische 
exegese die voortgekomen is uit de Amsterdamse School, en die zich nu in enkele 
artikelen in Opstand presenteert: Wie oren heeft om te horen. Materialistische 
exegese (I) Nederlandse bijdragen, Zeist (NCSV) 1979 (enkele van de opgenomen 
artikelen van R. Zuurmond verschenen al eerder in Wending XXI). Voorzover ik zie 
staat men hier voor een extra probleem, t.w. hoe men zijn oriëntatie op Barth en 
Miskotte kan rijmen met de onderscheiding van de twee ideologische complexen in 
de bijbel. Een moeilijke opgave! 
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rein/onrein immers alleen als onderdrukkersideologie aanwijzen 
indien men kan aantonen dat het de literaire produktie van on
derdrukkers was! Was het dat niet, dan zal men zijn uitleg van de 
betreffende teksten toch moeten herzien. 

Zo staat de materialistische bijbellezing voor niet geringe pro
blemen. Het is echter mogelijk dat men zich in deze stroming van 
een aantal ideeën zal ontdoen die al te gemakkelijk zijn geïntro
duceerd. Daarbij zou men er aan kunnen vasthouden dat de bijbel 
zelf in zijn centrale strekking politieke consequenties heeft. De 
rechtvaardige moet opkomen voor de zwakke en de arme, zo stelt 
men terecht. Het Evangelie heeft betekenis voor onze tijd; ook de 
huidige lezer zal moeten weten waar hij staat, aan de kant van de 
rechtvaardige of aan de zijde van de onrechtvaardige. In principe 
is dat zonneklaar, - al is het m.i. niet zo gemakkelijk uit dat inzicht 
in onze tijd steeds de rechte conclusies te trekken. Indien men 
zulke accenten wil leggen behoeft men de theorieën van de be
kendste vertegenwoordigers van de materialistische exegese nog 
niet met huid en haar te slikken. Ook wie kritiek heeft op een 
aantal beweringen van de materialistische exegese, kan evengoed 
oog hebben voor een "politieke lezing van de bijbel" of daaraan 
zelfs veel gewicht toekennen! 

Eenheid en gezag van de bijbel (6) 
Een van de belangrijkste vragen waarvoor de vier beschreven 

exegetische methoden ons plaatsen is die naar de wijze waarop de 
bijbel voor de uitlegger een eenheid vormt en gezag heeft. Ik vat 
de resultaten wat dit aangaat samen op grond van de hiervoor 
gegeven analyse. 

Het historisch-kritisch onderzoek kan de eenheid van het 
voorwerp van onderzoek m.i. vinden in de samenhang in de 
geschiedenis waarnaar de bijbelse geschriften verwijzen. Steeds 
gaat het om de geschiedenis van Israël en de levensloop van Jezus 
en zijn discipelen. Men onderzoekt het O.T. zo gezien niet omdat 
het in het Hebreeuws is geschreven, maar omdat het een bundel 
geschriften is over het volk Israël, vooral in relatie tot zijn God. De 
eenheid van het N.T.ligt besloten in de verwijzing naar Jezus en 
het effekt van zijn optreden en het gel,oof in Hem in de jonge kerk. 

Kan het historisch-kritisch onderzoek de eenheid in de bijbel 
op deze wijze doen uitkomen, met betrekking tot het gezag van de 
bijbel zijn er grote problemen. We hebben gezien hoe juist het 
historisch-kritisch onderzoek met zijn onderscheiding tussen de 
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verhaalde en de echte geschiedenis het gezag van de tekst heeft 
ondermijnd. 

. In de struktuur-analyse liggen de zaken anders. In beginsel wil 
men elk bijbelboek uitleggen als een literair werk. Het lijkt mij 
niet zo gemakkelijk om vanuit de veelheid van bijbelse geschrif
ten tot de eenheid van de Schrift te concluderen. Bij Richter zien 
we de problematiek van de zuiver literaire aanpak van de bijbelse 
geschriften duidelijk gedemonstreerd. In de afbakening van zijn 
stof gaat hij niet uit van de eenheid van de geschiedenis waarvan 
de oudtestamentische geschriften verhalen, noch van de eenheid 
van de canon die door de kerk wordt aangereikt, maar van het feit 
dat deze geschriften in het Hebreeuws zijn geschreven. SS) Het 
probleem van deze visie is duidelijk zodra men probeert haar op 
het N.T. toe te passen: het Grieks kan bezwaarlijk als reden 
worden aangevoerd waarom de nieuwtestamentici juist het N.T. 
bestuderen. De echte reden daarvan, zo zal men m.i. moeten 
stellen, ligt in de gemeenschappelijke verwijzing van deze ge
schriften naar een reeks samenhangende gebeurtenissen. Zonder 
verwijzing naar de geschiedenis valt de bestudering van de bij
belse geschriften als aparte groep geschriften m.i. niet te funde
ren. Hetzelfde geldt voor de prediking in de kerk. De verkondi
ging van het Verhaal van de een of ander wordt voor de gelovige 
pas in breder verband interessant. S6) Het is het verhaal over wat 
geschied is. Als men het verband met de geschiedenis waarvan de 
bijbel vertelt niet legt, is men voorzover ik zie in de kring van de 
struktuur-analyse niet in staat de eenheid en het gezag van de 
bijbel te doen uitkomen. Waarom zou ik Marcus geloof schenken 
dan om de betrouwbaarheid van wat hij te vertellen heeft?57) 

De Amsterdamse school neemt het O.T. als eenheid. Daarvoor 
heeft men historische gronden die niet in dezelfde vorm voor de 
eenheid van het N.T. kunnen worden aangevoerd, zoals we reeds 
zagen. Het gezag van de bijbelse geschriften zal men, in het spoor 
van Barth, niet aan historisch onderzoek willen ontlenen. De 

55 Richter, a.w., p. 40vv. 
56 Hier raken we uiteraard aan het feit dat de kerk de canon van de bijbelse 

geschriften als gezaghebbend heeft aanvaard. Het gezag van de bijbelboeken is 
echter niet van deze beslissing afhankelijk. De kerkelijke beslissing hield de er
kenning van de waarde en van het gezag van die boeken in. Zie voor de problematiek 
rond de erkenning van de canon G. C. Berkouwer, De Heilige Schrift I, Kampen, 
1966, hoofdstuk lIL 

57 Vgl. het bij noot 29 gegeven citaat van Den Heyer. 
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bijbel heeft zeggingskracht omdat de geschiede verkondiging van 
het verleden door Gods kracht geschiedend Woord kan wor
den. sS) Het komt mij voor dat men op deze wijze enerzijds teveel 
autoriteit toekent aan de redaktoren die de bijbelboeken hun 
uiteindelijke vorm hebben gegeven, maar daarnaast, bijna moe
ten we zeggen: daaraan tegengesteld, teveel in het ongewisse 
laat. Het gezag van de bijbel ligt niet alleen hierin dat God telkens 
weer dóór deze geschriften tot zijn gemeente spreekt, maar ook 
dat Hij zich in de geschiedenis waarvan deze gewchriften verha
len heeft geopenbaard. Op grond daarvan hebben de bijbelse 
geschriften een eigen waarde en gezag, nog afgezien van het 
effekt dat ze op de lezer hebben. Om dat gezag van de bijbel te 
onderkennen zal men echter de stap van het geschrevene naar het 
beschrevene moeten zetten. Daarbij rijzen problemen, zoveel is 
zeker. We komen daarop straks terug. 

De materialistische exegese bewandelt een eigen weg. Haar 
ideologie-kritiek behelst een erkenning van de waarde van som
mige teksten en een afwijzing van andere .. Waardevol zijn de 
teksten van het complex gave/schuld, verwerpelijk die van het 
complex rein/onrein. Zodoende aanvaardt men feitelijk een ca
non in de canon, die bepalend is voor de wijze waarop de bijbel 
gezag heeft. Voorzover men kan vaststellen dat de boodschap en 
de praxis van Jezus tot het complex gave/schuld behoren, zou men 
zijn schriftberoep echter ook kunnen rechtvaardigen onder ver
wijzing naar de centraliteit van de openbaring van God in Chris
tus. Zolang men dat niet doet, werpt men de verdenking op zich 
dat men meer gezag toekent aan de regels vari de ideologiekritiek 
dan aan de boodschap van de bijbel. 

Meer dan harde feiten (7) 
Alle vragen met betrekking tot het spreken over bijbelse "ver

halen" nemen uiteraard niet weg dat er in het lezen van de 
verhalen als verhaal een uitermate belangrijk waarheidselement 
ligt. Het is al wel duidelijk geworden dat men de historische 
vragen niet achterwege kan laten, omdat zij direkt van invloed 
zijn op wat men verantwoord kan geloven. Dan moet nu het gelijk 
van de critici van de historische methode en van het historisch
kritisch onderzoek aan de orde komen: N iet voor niets legt men de 
nadruk op de eigen betekenis van het verhaal als verhaal! Voorop 

58 Vgl. Van Uchelen, a.a., m.n. B 2. 
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staat inmiddels wel, - ik wees daar al op -, dat men de verhalen 
steeds moet lezen in hun gelaagdheid, dat wil zeggen tegen de 
achtergrond van de geschiedenis van de teksten en tegen de 
achtergrond van de geschiedenis van Israël voorzover men die 
heeft kunnen reconstruëren. De gebreken en beperkingen die de 
historische methode aankleven zijn er de oorzaak van dat de 
teksten een eigen gewicht behouden. 

De historische methode is omstreden. In een eerder stadium 
memoreerde ik de uiteenzetting erover van de hand van 
Troeltsch. Ook in publicaties uit neo-positivistische kring leert 
men de problemen van historisch onderzoek goed kennen. 59

) 

Indien men als criterium voor de beoordeling van de juistheid van 
historische berichten aanvaardt dat alleen gebeurd kan zijn wat 
"men" in de eigen tijd uit eigen ervaring kent, zal men uit de 
bronnen alles als verzinsel doorstrepen wat men niet uit eigen 
ervaring kent. Dergelijk historisch onderzoek zal geen verrassen
de resultaten opleveren: men stelt alleen maar vast dat dingen 
gebeurd kunnen zijn zoals ze nog steeds gebeuren. Populair ge
zegd: met kale methoden krijgt men kale resultaten. Kaal, dat is 
het goede woord voor het resultaat van het historisch onderzoek 
naar het "Leben Jesu", en trouwens ook voor dat naar het "wezen 
van het christendom". 

We hebben gezien dat één van de reakties op het al te kritische 
historisch-kritische onderzoek bestond in de vlucht in een twee
sporen-theologie. Naast het historisch onderzoek loopt de lijn van 
de dogmatische theologie, die vrolijk voortschrijdt alsof er niets 
aan de hand is. Bij de struktuur-analyse van geschriften is het 
gevaar niet afwezig dat men om geloof te schenken aan de afzon
derlijke geschriften de historische vragen laat voor wat ze zijn. In 
de Amsterdamse school krijgt de redaktor een eigen gezag. Men 
schuwt het historisch onderzoek niet, maar men kent aan het 
geschrevene een eigen waarde toe. Mits men het geschrevene 
niet van het beschrevene losmaakt, - en dus ahistorische verhalen 
over zogenaamde gebeurtenissen vertelt! - schuilt daarin een 
belangrijk inzicht. De bijzondere aandacht die men aan de tekst 
besteedt, is zeker gerechtvaardigd. Om voor ogen te krijgen waar-

59 Bijv. C. G. Hempel, "The Function of General Laws in History", in: Idem, 
Aspects ofScientific Explanation, New York, 1965, p. 231-243; E. Nagel, The Struc
ture ofScience. Problems in the Logic ofScientific Explanation, Londen, 1971', p. 
547-606. 
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om, gaan we nu eerst nog even terug naar Martin Kähler. Hij 
stelde zijn "geschichtliche" Christus niet zonder argumenten 
naast de historische Jezus. Zijn punt is dat men de betekenis van 
gebeurtenissen ook kan afleiden uit het effekt dat zij hebben. 60) 

De uitwerking van wat gebeurd is, onthult iets over de gebeurte
nis die de werking als effekt heeft opgeroepen. De reden waarom 
het historisch-kritisch onderzoek op een zijspoor terecht komt, is 
dat het op zoek gaat naar kale gebeurtenissen, die ontdaan zijn van 
de werkingen die zij hebben. "You cannot eat your cake and have 
it too!" Wie niet met de uitwerkingen rekent, houdt uiteraard 
nietszeggende gebeurtenissen over; wat ze "zeggen" heeft men 
er immers net zelf afgepeld. Zo gaat het ook met het onderzoek 
naar de bruta facta die aan de verhalen van de evangelisten ten 
grondslag liggen. Men streept de uitwerkingen die hun neerslag 
hebben gevonden in de evangeliën, weg, maar houdt dan nood
zakelijkerwijs niets anders over dan nietszeggende feiten. Zo 
probeert Kähler het belang van de evangeliën voor het kennen 
van de "Geschichte" aan te tonen. Het is een "Geschichte" die 
met de methoden van historisch onderzoek niet gekend kan wor
den; het blijft" Geschichte" en wordt nimmer "Historie". Even
goed wordt ons. in de evangeliën en de brieven der apostelen 
onthuld welke werking er van de prediking en de levensloop van 
Jezus is uitgegaan. Zulke uitwerkingen hebben een oorzaak. Die 
oorzaak kennen wij vanuit de uitwerking. Zo onthullen ons de 
nieuwtestamentische geschriften wat in Jezus Christus is ge
schied! 

Men kan met Kähler stellen dat de verhalen in de evangeliën 
een eigen gewicht hebben. Op dat spoor willen we nog iets verder 
zoeken. Mensen hebben iets bijzonders meegemaakt. Zij vertel
len hun verhalen over de verbazende gebeurtenissen waarvan zij 
getuige zijn geweest of waarvan zij hebben gehoord. Zulke ver
halen zijn de evangeliën of, ruimer, alle bijbelse geschriften. Ik 
probeer daar iets meer over te zeggen zonder in de twee-sporen
theologie te vervallen die we al eerder hebben leren kennen. 

Het eigen gewicht van het verhaal (8) 
In zekere zin kan men m.L wel over de fiktionaliteit van de 

60 Kähler, a.w., p. 38, 78. De conclusie uit een gevolg naar een oorzaak is zeer 
problematisch, vgl. over "de praxis als criterium" mijn De Schrift alleen?, Kampen, 
1978, p. 168 V.v. 
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bijbelse verhalen spreken. Ik bedoel dan niet alleen de gelijke
nissen die worden verteld; die zijn uiteraard fiktionele verhalen. 
Neen, ook de verhalen over wat gebeurd is zijn in zekere zin 
fiktioneel, zij het niet op dezelfde wijze als een roman en een 
gedicht. Ik zal proberen dat duidelijk te maken met behulp van de 
begrippen subjektief en objektief. Voor deze begrippen kan ik 
niet alleen naar mijn dissertatie verwijzen, waar over het subjek
tieve en het objektieve moment in de kennis wordt gesproken, 
maar ook naar een uitspraak van Van Tilborg. Hij beschouwt de 
verwijzing van de verhalen naar de gebeurtenissen als een aspekt 
van de fiktionaliteit van het verhaal. Het is een verhaal over wat er 
gebeurd is, zeker, maar het is tegelijkertijd een verhaal dat 
iemand vertelt. Zo schrijft Van Tilborg: "ieder evangelie is sub
jektief en objektief tegelijkertijd." 61) Subjektief in deze zin dat 
het verhaal het verhaal van een verteller is; objektief in deze zin 
dat het het verhaal over een gebeurtenis is. Het ene is er nooit 
zonder het andere. Dat is de reden waarom ik graag over het 
subjektieve en het objektieve moment spreek: beide momenten 
maken steeds tezamen deel uit van menselijke kennis; zo ook van 
verhalen. Zodra men een van de momenten probeert te isoleren 
gaat er iets wezenlijks verloren en houdt men geen echte kennis 
meer over. 62) Wie vergeet dat de verteller ergens over vertelt en 
zich concentreert op het subjektieve moment, verliest het ob
jektieve moment uit het oog zodat hij niet meer kan begrijpen dat 
de verteller iets vertelt. Omgekeerd, wie slechts naar historische 
objektiviteit vraagt, houdt noodzakelijkerwijs feiten zonder bete" 
kenis over. Ik licht dat toe. 

Neem het voorbeeld van een collega die, als het verhaal waar is, 
vele jaren geleden aan het begin van de rit naar zijn vakantieadres 
met een volgepakte auto om de eerste de beste hoek zijn auto 
total-Ioss reed tegen een lantarenpaal. Wat is er gebeurd? Een 
ramp, zegt de vriendin van mevrouw. Een aanrijding zonder per
soonlijk letsel, schrijft de agent. Zoveel schade, noteert de verze
keringsagent. Gelukkig niet mee op vakantie, zucht de jon
gedochter. Neen, zegt nu de positivist, wij moeten ons aan de 
feiten houden! Pardon, kan ik antwoorden, dat moeten wij zeker, 
maar zijn dit dan geen feiten? Een gebeurtenis is er nooit zonder 

61 S. van Tilborg, "Afscheid van de "Formgeschichte". Op zoek naar de verant
voording van een andere manier van lezen", Vox Theologica 46 (1976), p.3. 

62 Vgl. H. M. Vroom, a.w., p. 23-31, 188-201, 222vv. 
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zijn betekenis in het leven van mensen! Maar goed, men vraagt 
naar de bruta facta; de subjektieve momenten moeten daarbij 
zoveel mogelijk worden wegge vlakt: "the truth, the whole truth 
and nothing but the truth"! We zijn het erover eens in dit geval: 
het is een feit dat er een auto zijn laatste rit tegen een lantarenpaal 
eindigde. Dat is een feit. Valt er meer te noteren? Kunnen we iets 
zeggen over de oorzaak? Moest de dominee niezen? Stak er een 
poes de straat over? Haalde iemand de zakdoek uit vaders 
broekzak en stootte hij daarbij tegen zijn elleboog? Nadat men de 
meest harde en kale feiten heeft vastgesteld, betreedt men het 
terrein van de vermoedens. Ieder weet hoe getuigenverslagen 
zelfs bij eenvoudige gebeurtenissen van elkaar verschillen. Bij 
ingewikkelde gebeurtenissen liggen de zaken veel gecom
pliceerder. Men zou eens een ingewikkeld voorbeeld moeten 
analyseren. Hier nemen we een grote stap. Ons interesseert in dit 
verband vooral de geschiedenis van Israël en die van Jezus van 
Nazareth in het bijzonder. De verhalen geven aan dat het om 
opzienbarende, veelomvattende en zeer betekenisvolle gebeur
tenissen gaat. Wat zijn de bruta facta? Een hand vol harde gege
vens; daarnaast een aantal hypothesen. Welke eisen stelt men aan 
een historische verklaring van de verhaalde gebeurtenissen? Die 
bepalen hoe ver men hier komt met de methoden van historisch 
onderzoek. Ter illustratie vermeld ik een eis die volgens Ernest 
Nagel, auteur van een neo-positivistisch standaardwerk op het 
gebied van de wetenschapsleer, in de praktijk aan een historische 
verklaring wordt gesteld. De bijzondere gebeurtenis die men 
onderzoekt moet worden "verklaard" uit algemene inzichten of 
regels (zoals: alle appels vallen uit de boom; alle mensen zijn 
sterfelijk), en vooral onder verwijzing naar statistische waar
schijnlijkheden (zoals: de meeste mensen drinken wel eens kof
fie; vorsten willen meestal hun gebied verdedigen). Eén van de 
problemen bij historisch onderzoek is echter, aldus Nagel, dat er 
vrijwel geen statistische gegevens beschikbaar zijn over de re
gelmaat waarmee de verschijnselen waarom het de historici gaat 
plaatsvinden. 63) Juist het feit dat er vrijwel geen algemene regels 
of waarschijnlijkheidsregels op het gebied van de geschiedenis 
bekend en aanvaard zijn, is de oorzaak van onzekerheden en 
vaagheden in historische beschouwingen, en ook van menings
verschillen tussen historici. We mogen wel zeggen: naarmate 

63 Nagel, a.w., p. 587, vgl. 551-575. 
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men een "hardere" verklaring voor gebeurtenissen wil, krijgt 
men een "legere." Men moet zich dan namelijk beperken tot die 
uitspraken waarmee ieder het eens is, dat is: tot vanzelfsprekend
heden. Bij uitzonderlijke gebeurtenissen laat een dergelijke be
nadering van de geschiedenis het dan ook afweten. Dàn moet 
men varen op het kompas van getuigen die ons hun kennis van de 
gebeurtenissen meedelen. In hun kennis schuilt een subjektief 
en een objektief moment. Wat de evangeliën betreft lezen we de 
getuigenissen van "Mattheüs", "Marcus", "Lucas" en "Johan
nes". Steeds is het hun verhaal. Hun berichten verwijzen naar wat 
er gebeurd is; zij doen dat juist door tegelijk de betekenis van de 
gebeurtenissen te beschrijven zoals zij die hebben leren kennen. 
Daarom ligt de echte geschiedenis van Jezus niet achter de ver
halen van de evangelisten, maar bestaat de geschiedenis van 
Jezus voor ons in die verhalen. 64) Het subjektieve moment in het 
verhaal doet niet af aan de "historische" betrouwbaarheid ervan, 
want de aanwezigheid ook van het subjektieve moment is nood
zakelijk indien ons betekenisvolle feiten worden meegedeeld. 

Nog een ander aspekt van de betrouwbaarheid van de evan
geliën vraagt onze aandacht. Bij de weergave van de feiten die de 
evangelisten geven, is niet de eerste vraag die men moet stellen of 
elke afzonderlijke gebeurtenis "echt gebeurd" is. De vraag naar 
bruta facta is namelijk nog in een ander opzicht misleidend. We 
grijpen even terug naar het verhaal van de tempelreiniging. De 
uitlegger kan zich niet onttrekken aan de vraag of} ezus de tempel 
nu wel dan niet heeft gereinigd en wanneer Hij het heeft gedaan. 
Men moet het belang van deze vraagstelling echter niet overdrij
ven. De betrouwbaarheid van de evangelisten komt niet zozeer 
uit in het feit dat alle gebeurtenissen die ze vermelden zijn ge
beurd op het moment dat zij noemen, maar veelmeer in het feit dat 
zij een goed beeld van Jezus geven. Belangrijker dan het (histori
sche) detail is de betrouwbaarheid van het verslag als geheel. Ik 
geef een voorbeeld. Als iemand, bijvoorbeeld als referentie bij 
een sollicitatie, puntig iets over iemand wil zeggen, kan hij een 
voorval vertellen dat weliswaar gebeurd is, maar niet ken-

64 V gl. T. Baarda, De betrouwbaarheid van de evangeliën, Kampen, 1967, die op 
p. 63 van "een zekere creativiteit" bij het doorgeven van de verhalen over Jezus in de 
gemeenschap die in Hem als de levende Heer geloofde, spreekt. Vgl. ook p. 86: 
"verhalen zijn verhalen." 
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merkend is voor de betrokkene; hij kan ook een verhaal vertellen 
dat niet gebeurd is, maar de betrokkene wel heel goed typeert 
("Als hij dat zou meemaken, zou hij zo reageren.") De problema
tiek waarover het met betrekking tot de betrouwbaarheid van de 
evangeliën gaat, komen we m.i. aan de hand van dit voorbeeld 
heel goed op het spoor. Het meedelen van feiten ("het is ge
beurd") is nog geen bericht over de betekenis van een hele ge
schiedenis; een "verzonnen" verhaal zou de gebeurtenissen mis
schien veel beter kunnen karakteriseren. In dit verband kunnen 
we denken aan het tijdstip in Jezus' optreden waarop Johannes de 
tempelreiniging vertelt. De plaats van het verhaal in het evan
gelie is blijkbaar bedoeld als typering van wie Jezus was, niet als 
historische datering. Zo zal men de afzonderlijke verhalen steeds 
in het kader van het getuigenis van de bijbelboeken als geheel 
moeten uitleggen. Zij streven niet naar een weergave van bruta 
facta, maar naar een verhaal dat als geheel de lezer een be
trouwbaar inzicht verschaft in het leven en de betekenis van 
Jezus, c.q. in de geschiedenis van Israël. Vanuit dit gezichtspunt 
zal men ook de geschiedenis van de verkiezing van Israël mogen 
lezen. Zo werpt ook de cyclus verhalen over Abraham, Isaäk en 
Jakob licht op wie God is en wie de mensen zijn met wie Hij zijn 
verbond aangaat. 

Op grond van deze overwegingen is een nauwgezette lezing 
van de afzonderlijke bijbelboeken, waarom door de struktuur
analyse en de Amsterdamse School zo nadrukkelijk wordt ge
vraagd, inderdaad noodzakelijk en legitiem. De reden daarvoor 
ligt niet in een autonomie van de geschriften als literaire werken 
waarop door sommige stromingen in de literatuurwetenschap 
wordt gewezen, maar in de aanwezigheid van het subjektieve 
moment in de verhalen, of, anders gezegd, in de "menselijke 
faktor" in de bijbel. De bestudering van de bijbel kan echter niet 
met de uitleg van de afzonderlijke geschriften volstaan. Doet ze 
dat, dan verwaarloost ze het objektieve moment in de verhalen. 
Zij gaan, althans voor een belangrijk deel, over wat geschied is. 
Van wat geschied is, is ook de inhoud van wat men verantwoord 
kan geloven afhankelijk. Daarom moet men de verhalen ook ver
gelijken; daarbij komen de probleemstellingen van het histo
risch-kritisch onderzoek weer aan de orde. Men kan echter niet 
verwachten dat dit historisch onderzoek ons de "echte" geschie
denis van Israël en van Jezus zal leren kennen. Die kennen we 
slechts uit de verhalen die zijn overgeleverd, niet als verdichtsels, 
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maar als verhalen over gebeurtenissen die indruk hebben ge
maakt op wie erbij waren; niet als opsomming van bruta facta, 
maar als verkondiging van gebeurtenissen met een verstrekkende 
betekenis. 

Zo gezien vullen de verschillende methoden van bijbel uitleg 
elkaar aan. Het historisch-kritisch onderzoek is gerechtvaardigd, 
al moet zijn methode aan het onderwerp zijn aangepast en zijn 
beperking worden onderkend. De struktuur-analyse is eveneens 
gewettigd, maar ook zij zal aan de aard van de teksten moeten 
worden aangepast. De aandacht van de Amsterdamse school voor 
de laatste redaktie van de tekst heeft haar verdienste, mits ze oog 
heeft voor het beschrevene. Bovendien zou men m.i. meer aan
dacht moeten hebben voor de veelkleurigheid en verscheiden
heid in de bijbel. Ook de vraagstelling van de materialistische 
exegese heeft haar recht, maar, opnieuw,ook zij zal aangepast 
moeten worden aan de aard en de boodschap van de bijbelse 
teksten. 

Zo zijn wij aan het einde gekomen van een beschouwing over 
de vier methoden van exegese die in deze jaargang zijn beschre
ven. Gevraagd om vanuit de hermeneutiek over een aantal vragen 
te schrijven die door de artikelen over exegetische methoden 
zouden worden opgeworpen, heb ik mij geconcentreerd op de 
vraag hoe de diverse exegeten hun teksten beschouwen. 

Gaat het de uitlegger om feiten, om geschiedenis, om verhalen, 
om ideologie, om fiktie? Vanuit deze probleemstelling hebben 
we de vier methoden van exegese vergeleken en enkele kant
tekeningen geplaatst met betrekking tot hun sterke en zwakke 
kanten, zoals wij die zien. Men moet geen onjuiste tegenstellin
gen maken, zo kunnen we het resultaat van onze analyse samen
vatten. De bijbelse geschriften doen verslag van gebeurtenissen, 
namelijk van de geschiedenis van God met mensen. Om die 
geschiedenis bekend te maken worden verhalen verteld, waarin 
niet zozeer wordt geprobeerd de gebeurtenissen op de voet te 
volgen, dan wel de kern van wat er geschied is aan te duiden. 
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KRONIEK 

door 

Dr. H. H. Grosheide 

In het najaar van 1944 kwam er een boekverkoper bij me aan de deur. 
Op zichzelf was dat niet zo iets bijzonders; in mijn eerste domineesjaren 
werden de pastorieën zeer regelmatig door boekverkopers bezocht, het
geen niet altijd tot genoegen van de bewoners was. Maar in de herfst van 
1944 was practisch alle vervoer onmogelijk behalve dan dat per fiets op 
harde banden. Hoe had deze man mij kunnen bereiken? Hij bood maar 
een paar boekjes te koop aan en daarbij was er een dat mij door de titel 
direct aantrok: H. Kraemer, "Het Raadsel der geschiedenis." Met dat 
raadsel waren wij predikanten, vooral tegen het einde van de oorlog, vaak 
bezig. Wie schetst echter mijn verbazing, toen ik, het boekje lezend, 
ontdekte, dat het een soort verklaring van Rom. 9-11 bevatte en dat het 
raadsel der geschiedenis volgens de auteur het volk der Joden was. 

In de eerste tijd na de oorlog probeerde ik alles te pakken te krijgen, wat 
er over de oorlog werd geschreven. Ik wilde nu wel eens precies weten 
wat er allemaal was gebeurd. Zo kreeg ik ook in handen de tekst van een 
preek die Dr. K. H. Miskotte op 9 mei 1945 in een dankdienst in de 
Nieuwe Kerk van Amsterdam had uitgesproken: "Gods vijanden ver
gaan". Die preek moet mij toen wel erg getroffen hebben, want ik heb de 
inhoud ervan steeds onthouden. Toen ik het boekje vóór ik deze kroniek 
ging schrijven te voorschijn haalde en - na 34 jaar! - de preek opnieuw las, 
bleek mij, dat mijn geheugen mij althans in dit geval niet bedrogen had. 
Wat ik mij van de preek herinnerde, stemde overeen met haar werkelijke 
inhoud. 

De preek had tot tekst enkele verzen van Psalm 92 en vooral de woor
den: "want zie Uwe vijanden, 0 Heere, want zie Uwe vijanden zullen 
vergaan." Waarom waren de Duitsers Gods vijanden, zo vraagt Miskatte. 
Hij somt dan achtereenvolgens een hele reeks van misdaden op, die de 
Duitsers begaan hadden, maar zegt dan telkens: Daarom was de vijand 
nog niet Gods vijand. Dat was hij, "omdat deze macht in allen ernst en 
letterlijk Israël heeft willen uitmoorden." Dit is maar een korte weergave 
van een gedeelte van een alleszins indrukwekkende preek. Waar het mij 
om gaat is, dat voor mij deze geschriften van Kraemer en Miskatte duide
lijke aanwijzingen waren, dat er in de protestantse kring in Nederland een 
"ander" denken over Israël aan het ontstaan was. Natuurlijk was het mij 
niet onbekend, dat Miskatte zelf en niet te vergeten Barth en nog wel 
anderen ook, al eerder van dat "andere" denken blijk hadden gegeven, 
maar ik geloof niet, dat het in Gereformeerde kringen veel invloed had 
gekregen. Over het algemeen was men van oordeel, dat Israël geen bij
zonder volk (meer) was, maar een gewoon volk, zoals de andere volken, 
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