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Besprekin~

van 'Lezen achter de woorden'(literaire vormen in
de Bijbel)= Gerhard Lohfink, Katholieke Bijbelstichting 1975,
die drs'; R.de Jong hoopt te houden op de middagvergadering
van T.S.B., 20 no~ember 1976~
Het boek is uitgeqeven in Boxtel.
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Bij de bespreking van het boek van Vriezen-v.d.\iJoude heb ik ook
enkele passages !<?:ewijd aan de Gattung-Forschung van Herman GunkeI. DaaJ~ heb ik toen wat ridiouliserend over gesproken. Iemand
ligt in het water en roept: help! Een ander die dat hoort, zegt
of denkt: he, waar ben ik dat eerder tegengekomen? Door vergelijkend'e studie vindt hij uit, dat 'helpi een kreet is van iemand in
nood. De 'Sitz im Leben' van de kreet 'help' is dat er iemand in
het water ligt die er op eigen kracht niet uit kan komen. Maar
voordat'-hij dat uitgevonden heeft, is degene die 'help' riep al
v'e.'rdronken
.
Hehik met dit voorbeeld de vorm-kritiek, die vandaag bij de bijbeluitleg zeer en vogue is reoht gedaan? Deze vraag he8ft me
sterk bezig gehouden in de tijd, dat ik me verdiept heb in het
aantrekkelijk uitgegeven boek.' Le zen ao'hter de woorden i van GeI';"::
hard Lohfillic, met als ondertitel: literaire vormen in de Bijbel.
Het boek is oorsponkelijk in het d\ui ts gesc breven onder de (zo
ze~t de bewerker zelf
in het woord vooraf: enigszins pretentieuze) titel 'Jetzt verstehe ich die Bibeli, ein Sachbuch zur Formkri tik, en heAft behalve een vertaling in het nederlands 'ook
een bewerking ondergaan vanwege de nu reeds overleden P.J.Cools
Inderdaad is de duitse titel storend pretentieus en doet mij
denken aan de titel van het boek van litTerner KeIler: fUnd die Bibel
hat doch recht 1 dat overigens va.nuit een totaal andere visie geschreven is. Dat ik dit boek even ter vergelijking Banhaal is
ui t ov'erwegingen van evenwio ht. Het is bon t on in de officiële
Bijbel-wetenschap om Werner KeIler met zijn boek weg te honen,
terwijl men boeken als ven Lohf':i:nk met even stoutmoedige titel
(en doel!) met respeot bejegent. Wij moeten daar niet aan meedoen.
We moeten maat houden in onze kritiek. Werrier Keller's boek kan
ondanlcs z'n slec hte ti tel toc h nog wa,ardevolle dingen bevatten.
Evenzo kunnert we ons van Lohfink 1 s boek niet ontdoen -op grond
va.n de aanvechtbaarheid van de oorspronkelijke ti tel. ..Tooh moeten we nog even doorvragen op die oorspronkelijke titel.
Jetzt verstehe ich die Bibel- dat wil toch zeggen dat v66r dat de
vormkritiek oplGvam de bijbellezing, het bijbelgebruik in een gr'Oot
onverstanc1of misverstand gevangen zat. Dat onverstand of misverstand bestond volgens de Inleiding van het boek hieruit, dat men
tot dusver vele voorstellingswijzen in de Bijbel heeft aangezien
voor mededeling van feiten. Men onderkende de aard van de vormen,
die gebruikt werden, niet.
Historisch of niet-historisch, dat is toch de beheer;<:')ende problematiek VBn dit boek in zijn benadering van de Bijbel. De -vorm- .
kritiek mAot daarover uitsluitsel geven. Dat wordt op pg.108 ei~
p:enlijk zowel toegegeven als ontkend. Ik citeer:"Tot nu toe lie'pen al onze vormkritische onderzoekingen van belja91de bijbel teksten steeds uit op de vraag: historisch of niet-historisch? Dat
wil zegf!.en dat de' vorm- en soortenkritiek een beslissende hulp
bleek fe zijn bij de vraag of een gebeutrtenis zich werkelijk zo
heeft afgesneeld en of een woord werkelijk zo pespreken is als
we or; grond van de bijbeltekst zouden verwachten. Hieruit zou gemak':cëlljk de valse indru.k kunnen ontstaan dat de vormenkritiek
het eigenlijke methoc1ieke' in.strument'~is om onderscheid te maken
tussen historisch en niet-historisch. In werkelijkheid zou men
er dan teveel van eisen. Het is waar dat men met behulp van de
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-2vormen- en soortenkritiek in veel ,gevallen kon aantonen dat een
gebeurtenis zich zeker niet kan hebben afges~eeld op de manier
waarop ze bescb.reven is. Maar daarmee is prir:tei:Jieel niets beslist" over de historioi tei t van dit gebeuren. Hët is heel goed'
mogelijk, dat een sohrijver zioh van geijkte vormen Vên uitbeelding bediend heeft om werkelijk gebeurde feiten weer te geven.
Juist in dit .2'eval·zou het gevaarlijk zijn uit het gebruik van
va.ststaande vormen te beslui ten tot het niet historlsoh zijn van
de inhoud. We moeten dus met alle nadruk beklemtonen, dat de vormen- en soort'erikri tiek nooit alleen kunnen beslissen in historiso he vragen. D8eigenli jke 01Jgave VElI}. d e vormenkritiek li§t
elders. Z'e moetneIDen het doel en de intentie van de tekst loot
te leg;'2;en~ Ze wil aantonen. wa,! e~n telest eigenlijk wil, wat de
kern van de zin is en wat voor soort taal ei genlijk geb1"uikt
wordt. Vormenkritiek moet dan ook daar aangewend worden, waar
~(onderstreping van de Eluteur) het op de eerste plaats helemaal
niet gElat om het vaststellen van de historio i tei t. We willen tID. t·
met enige voorbeelden uit de prediking van Jezus duidelijk makent!
Dit lange citaat leidt over naar dat gedeelte van het boek, waar
inderdaeo met behulp van vormenkritiek woorden van Jezus worden
benaderd en Vila8J~ de"vraag historisch of niet-historisch buiten
besohouwing blijft, altbäns meer dan elders buiten beschouwing
blijft. Ma.ar let op, we zijn dan al opp.108 van een boek dat in
z'n stellende vorm 118 pagina's beslaat. Van het overgrote deel'
geldt dus inderda.a:c1 Z-, dat daer de vraeg historisch of n~h~sto
risoh l)eTlalend is. Daar ligt dus de grootste interesse ....
MaElr is het mogelijk, 8en bepaald stuk li teratw.1.T met ~hulp van
vormkritiek te t~etsen op z'n historiso h gehalte? Is da~t niet
een door elkaer halen vaÏ1 vorm en inhoud?' Hoe onbevredigend missohien ook het vorm... inhoud..."sohema is, niemand kan er tooh belang
bij hebben dat we die twee verwarren? De sohrijver tr6uwens is
het; . getuige een deel van het .aangehaalde oitaat, ook met mij
eens, dat vanuit het gebruik van· vaststaande vormen niet zomaar
besloten kan worden tot het niet-historisch zijn van de inhoud
va.n het vertelde. Maar waarom wordt dan door het hele boek heen
de suggestie gewekt dat· dat wèl kan?
.
Dit is voor mij de grote moeilijkheid bij dit boek. Onder het
nom van de vorm wordt over de inhoud van de Bijbel geoordeeld.
Dat is het methodisch oneerlijke. Men wekt de indruk, dat door
koele, klinische, wetensoha.-:melijke, vormkri tisc he bemoeienissen
ui tsl uitsel kct.n worden verkregen over de vraag of een bepaald
verhaal als historisch genomen kan .l'vorden, maar in werkelijkheid
zit er een doodgewone, ordinaire, emotionele ~anstoot aan het
~onder, dat vele bijbelse-geschiedenissen karakteriseert, als
drijfveer achter dit boek. Dat komt bijvoorbeeld naar voren i Yl
een zin op pg.l16 (dus nogal op het scheiden van de markt): nWie'
het verhaal van Jona als een historisch verslag leest, zal de Bijbel woedend in een hoek slingeren of in een geestelijke schizofrenie moeten leven. 11 De aansto ot aan het wonder weg te nemen,
is de eigenlijke drijfveer van dit boek.
x
~
~

Toch is hiermee de hele vormkritische benadering van de Bijbel
natuurlijk niet afgedaan. -Nij kunnen niet meer terug naar de tijd
dot aen de vorm V8n voorstelling in de Bijbel praktisch geen
aandacht werd besteed. Wij \I\JC,ten te goed, dat de evangelist JohanDes wat vorm van voorstelling-betreft in belangrijke mate afwijkt
VEln c1e synoiJtische evangelies. De lange discussies,c1ie Jezus volgens hem vo~rt met de joden,doen vermoeden dat het (twist)gesprek
tussen kerle en synegoge rond de eerste eeuwwisseling als het wa-
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re' 'meeklii11d' in deze evangeliebesohrijving. Soms missohien zelfs'zo duidelijk, dat Jezus al sprekend in de wij-vorm vervalt(3:1l).
Mogelijk moeten we daarom het vierde evangelie wel als evaluBtie~
van Jezus' s:')reken en doen verstaBn, vervaardigd om 88n nieuwe situatie het 'hoofd te bieden.
Maar dat is tooh ook een oonolusie uit de vorm, die de inhoud
raakt? Zeker, m8er in welke zin raakt zij de inhoud? Als gezegd
wordt dat de wooJ::den van Jezus ;')i5 Johannes dus onhistorisoh -zijn,
dat r~ákt maer niet de inhoud, maar dat vernietigt de inhoud. De
vorm kan de inhoud wel'-vormen, modelleren, fatsoeneren, styleren,
n1BéH niet te niet doen. Daarom kBn de vraag historisoh - niethis'torisoh niet door (lA vormkritiek beantwoord worden. Wel kan met behulp van de vormkritiek waarsohijnlijk gemaal·ct worden, dat de bijbelse voorstelling-van de werkelijkheid en de werkelijkheid z~lf
elkaar niet dekken. DBt er stylering, dat er zelfs verdiohtingkan
hebl)en plEu,"ts gevonden. Ma2r ook dan geloven wij dat2t>aan de werkelijkheid,die besohreven of aBngeduid wordt reoht gedaan wordt.
lVe moeten er namelijk aan vast houden, dat de Bijbel in al haeT
voorstellingsvormen verwij st naaJ~ een werkelijkheid bui ten haar.
Dat is zelfs in het lied het geval. Het lied, de hymne bijvoorbeeld, lijkt in de Sohrift betekenis te hebben in ziohzelf. En in
bepaald onzioht is dat ook zo. Daarom ziJn in de diohterlijke boeken meer vormen aanwezig dB.n inde andere. MBar- tooh, een hymnisohe
zin als 'Looft den HeTe, want-Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwipheid'(Ps.136:1) staat of valt tooh met de
werkelijkheid van de goedheid des Heren. 1\115 Hij niet goed zou zijh,
zou er ooI,::: geen lof on '7oijn naam mogen zijn.
Het intermediaire karakter van het bijbelwoord is in geding. De
Bijbel b::;;en'gt 011'i3' niet bij ziohzelf maar bij God en de so hepT)Ïng en
de gesohiedenis. 11an die werkelijkheden, om daaro:, van Godswege,
openbaringslioht te laten vallen l is het bijbelwoord volstrekt
dienstbaar, met alle middelen, dle het bijbelwoord ter besohikking
staan. Dat
dic:nstbare, intermediaire karakter van het bijbelwoozod
loopt gevaar vGrgeten teeJ',vorden, wanneer het hijhelwoord als werkelijkheid op ziohzelf ~rC>g"'è'tàR wordt. Het is op ziohzelf niet zo
vreemd en ook wel onontkoombaar, dat men, vooral bij neder toezien~
gefranpeerd wordt door de voorstelling- en uitbeeldings- en weergevingsmogeliikheden wa~rover het bijbelwoord besohikt. Inderdaad,
wet een vormen-rijkoom! En tooh mogen we overwegen of niet (en de
veelkleuxip'heidO zo a,lleen reoht geda.Bn wordt aan de vormenrijkdom-.
Ivan de werl:Celijkheid zelve. Ik dénk hier/aan een woord van Clemens
Alez:n.:'ldrinus, det ik ooit eenso~')gesohJ:'even heb voor mezelf: :;VSl1
het leven, dat nooit en te nimmer een-einde vindt, willen ook de
verklarende woorden geen einde vinden."(de vind~laats WAst ik niet
meer). De vormen-Tijkdom van de Sohrift is dus om zo te zeggen.
niet origineel; ze is een stuk dienstba2rheid aan de werkelijkheid .'
waerne3r de Sohrift verwijst.
(dR.tJeelU!J}..,'
Als de Sohrift geen-werkelijkheidsontsluiting was dan zou-z~ ook
~
geen openbaring zijn. Ze zou dan in ziohzelf besloten zijn. ~u~
spreekt ook Lohfink over werkelijkheidsontsluiting ven de Sohrift.
Ma8r too h BndeJ:'s. \1 Iedere ta.slkundige vorm ontsluit de werkelijkhej r'l
op een andere manier." "Vanzelfsprekend geldt dat voor de Bijbel
preoies eende:;:: als voor iedere andere soort li teratuur;l (pg. 22) .
RieJ:' wordt '\.'i.!erkelijkheidsontslui ting, openbaringskraoht toegesohre:ven aan de tael els zodanig. Maar dat is teveel eer voor de taal .
. TBal, wanneer ze door een mens gevoerd wordt, doet op z~n-'be~t reoht
aan de werkelijlcheid. Pas wanneer God, de OpenbaaJ:,der, zioh ven de
taBI 1)edient, is de taal werkelijkheid ontsluitend. Die eigensohap
::i_n de 'è82tl 'zelf te leggen (zij het ook in de bijbelts,al, wat Loh"'fink i.t.t. de sohool ven Breukelman niet eens doet) leidt ertoe,
te'~geloven in een werkelijkheid, die een soort resultaat van d2 taal
is, een d~~~ de LaaI opgeroeDen werkelijkheid, die dan ook 88n de
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taal geheel ondergeschikt is. Dat er dan buiten de taal en haar
werkelijkheid nog een andere werkelijkheid is, iS'-een weliswaa.r
levensgrote, maar toch meestal verzwegen waarheid~ Voor zover
erover gesproken wordt, is die werkelijkheid een soort cooo's,
die door de taal en haar werkelijkheid moet geordend worden. .
Dit nadert de gnostiek. Bijbels gedacht echter is God de Openbaarder door het Woord'-dezelfde als God de Schepper en onderhouder van deze wereld. Daarom ontsluit Gods woord de geschapen
werkelijkheid en zegt wat daar na de zondeval over gezegd moet
worden. Deze betrokkenheid van het woord op de werkelijkheid
is essentieel en is gefundeerd op het feit, dat de Spreker van
het woord en de Schepper van de werkelijkheid dezelfde is: in
zijn onenbaring komt God tot het Zijne.
Daarom kan een bijbelgelovig christen er geen vrede mee hebben
als van een geschiedverloop dat de bijbel 'Ons berlch.t, zo maar
gezegd wordt dat dat niet echt gebeurd is~ Zo'n opmerking is '
in strijd,uiteindelijk, met de vleeswording des Woords, die immers ook geconditioneerd is
door het feit dat de Zender
~ Zijn Zoon dezelfde is als de Schepper van hemel en aarde.
"Er is gEschiedot en uer staat geschreven lf zijn dus nauw op elk~a~ b~t~okken. Ze zijn zo op elkaar betrokken, datje niet
fóut gáät, wanneer je argeloos de suggesties volgt, die de ~-,
Schrift zelf oproept, en je bijvoorbeeld geloo,ft, dat God de
wereld in zes dagen geschapen heeft. Want oo~~eeft een meer geschoolde er een vermoeden van dat de Schrift over dat begin
beeldvormig en/of samenvattend vertelt) al kan hij zelfs dingen
noemen die daar on wijzen, het bewijs Kan hij niet leveren. Hij
kan derhalve, bijvool'beeld als pastoI' of catecheet, voor zichzelf zijn geloofwaardigheid behouden, wanneer hij eenvoudige gemeenteleden hun eenvoudige opvatting van het bijbelverhaal laat
behouden. Slèm ts zal hij om der waarheid willoEfn in het geweer .
moeten komen? wanneer die eenvoumge gelovigdl~at veroordelen,
die vindt da't er tussen 'er is ges:Wted' en'er staat geschreven'
geen onmiddelliÜ.ke identi tei t bestaat en dat er aanwij zingen
zijn voor een andere dan een zintuigelijk waarneembare werkelijkheidbeschriving. Slechts maak ik daar dit voorbehoud bij ,. dat
wie mettUmiljarden ja'ren va~evoltttie bijbel s klaar wil komen, de
rekba3rheid van Gen.l overbelast. Men kan zich nie'i; te ver van
de suggestie die van de Bijbel uitgaat verwijderen. De wel'kelijkheid verandert niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief,
wanneer we met een onoverzienbaar'-ontstaansverloop van onze werkelijkheid te maken zouden hebben. De Bijbel suggereert een ge7
schapen werkelijkheid die in 5uimte en tijd iets vertrouwds en
niet iets unheimisch heeft. r
Wanneer we dus ten aanzi en van Gen.l door vergelijking een bepaalde voorstellingsvorm op het spoor zouden komen, zou deze'
vondst op het verstaan van dat hoofdstuk niet eens zoveel invloed hebben. Behoedzaamheid en genuanceerdheid bij het tl'ekken
van conclusies uit wat we in de Sohrift lezen zou misschien nog
het grootste gevolg ervan zijn. Maar ook van die gevonden vorm
zouden wij geloven, dat ze dienstbaar is aan de openbaring, aan
de werkelijkheidsontsluiting f voorzover wij die behoeven om ms
mensen voor Gods aangezicht te leven.
We zouden dua knnnen formuleren: de Bijbel is historisch, of
werkelijkheidsbetrokken. Zij' 'vertél t ons\;. bètl'ouwbaaT over God'
en Zijn 'daden, ma2·r ho~? Over'-dat hoe kan de vormkritiek ons
soms en misschien iets zeggen. Want er zijn verschillende manieren waarop in de Bijbel met-woorden de werkelijkheid ontsloten
wordt, nog afgezien van het feit, dat de pluriforme werkeli'j'kheid
ook elf om een grote verscheidenheid van woorden vraagt. Maar
aan het dienstbaarheidskarakter van de- woorden aan die werkelijkheid willen wij vó6r alles vasthouden.
)(
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, In I,6 wo:,dt ot;Lder de titel 'een begroeting in de woestijn'
de begroet1ng als gespreksvorm ,bekeken. Vastgesteld wordt dat
de begroeting éen. ta,a'Hrundige uiting van de mens is, die eenvaste vorm kan hebben~ Eenvoo~beeld wordt gegeven: A:morgen!
B:morgen! A:Zo hoe gaat het? B:Denk je, goed! A:Sleoht weer
vandaag, h~? B,: Zeg da·twel! Het gaat dan zo verder: "De meeste'
elementen van dez~'b-egroá~ing hebben hun oorspronkelijke taalkundige zin verlor'en. Minstens' d,e v-rae.g 'ZOt hoe ga8t het?' en
het antwoord 'Dank je, goed!' hebben een ri~ueel karakter. Degene, die heti,ndeze samenhang !liO V!'aagt is in het algemeen
niet zo erg geïnteresseerd ih de'mening van de ander. En het is
mogelijk dat het degene; die zegt: 'Dank je, goed' op het ogenblik dat hij dit antwoordt slecht gaat. Niettegenstaande dat,
vraagt de ritus dat hij zegt! Dank je, goed! ... Vraag en antwoord hebben hier niet de functie-van informatie geven, maar om
communicatie tot stand te ,brengen." Daé'lr~'Ó'ér was van iets dergelijks eén voo:rb~eld geg~v6D.t,ui teen ocstarse cultuur (de ara:" ",
bische)t wa0r VIde taal en de onderlinge-verhoudingen nog veel
sterke~ geritualiseerd zijn dan bij ons."(pp 20 en 19)
Hier in dit inleidende hoofdstuk hebben we er een voorbeeld van
hoé de vorm gehanteerd wordt als'-een schaar, die de ba'nd tussen
woord en werkelijkheid doorknipt. De voorbeelden tonen inderdaad
aan, dat gesprekken geritualiseerd,geformaliseerd en ook gewoon
afgesleten kunnen zi jn. Maar wat mijf!ll'in de Bijbel (dat oosterse
boek!) zo opvalt, ±s dat daarin zo vaak door zulke formalismen'
heengestoten wordt. Neem nu het gesprek van Abraham-met de inw'Oners van Hebron ter ge~genheid van de grafkoop.(Gen.23) Een gesprek-dat van de zijde van de Hethieten zeer formeel gevoerd
wordt. Abraham moet telkens door de kieren van de bijna niets
zeggende formules heenkruipen om verder te komen en ik denk dat
die Hethieten op het eind paf stonden, toen Abraham zonder ver_
der meer iets te zeggen het genoemde geldbedrag ging afwegen.
Het is Abraham die in deze geschiedenis de band tussen woord en
werkeliji:heid'-herstelt. Abraham staat daar~, denk ik, in de
stijl van God.
in'
Het is wa8r wat hierboven gesignaleerd werd, dat wij vaak gedachteloos zeggen: Dank je, goed, als iemand vraagt hoe ft ons '
gast. Toch kan ik me voorstellen en ik hoor dat~~tooh ook ,'vaak:. gebeuren, vooral onder ohristenen, dat 't gesprek zo gaat: hoe gaat
, het met je? Goed! Of ja, dat zeg ik nu wel, goed, maar in werkelijkheid gaat 't toch niet zo fijn. Hier breekt dan een christen
door een formalismevan zijn tijd heen, Geheel onbevredigend is
het daarentegen zich bij zulke afgeslQ.ten formalismen neer te
leggen en te zeggen: vraag en atnwoord hebben hier niet de funotie- van informatie geven, maar van communicatie tot stand brengen. Hier wordt berust in de breuk tussen woord " en werke1- i jkheid en bovendien, wat is dat voor 'n tegenstelling: geen'~nfor
matie, maar communicatie? Alsof die niet zeer'-goed samen kunnen
gaan. Maar op meer plaatsen in dit boek (bijv, 29 en 30) lijkt
't al~of informatie iets minderwaardigs is. .
'. tij
Ik wll er nog een voorbeeld van geven, hoe 1n de B1Jbel gesprekken door het formele heen gestoten wordt naar de werkelijkheid.
1 Kon.22:l5vv.: "Toen hij bij de koning gekomen wae, vroeg de
koning hem: Micha, zulJen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde
trekken? Hij antwoordde hem: Trek op' en gij zult voorspoed heb~en; de Here zal het in de macht des koning geven. Maar de koning zeide tot hem: Hoe dikwijls moet ik u bezweren dat gij tot.
mij slechts de waarheid spreekt in de naam des Heren? Daarop zelde hij: Ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als schapen,
die geen herder hebben, en de Here zeide: dezen hebben geen heer,
een ieder kere in vrede naar zijn huis. Toen snrak de koning van
Israël tot Josaphat: Heb ik u niet gezegd: hij profeteert over
mij niets goeds, cnkel onheil?1I Wat deed' 'depröfeètmUoha de eer-
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-6ste keer? HiJ zei wat alle andere profeten zeiden' hij zei wat
hij dacht dat' de koning wilde dat hij zei. Zijn a~twoord diend~ om.zo te eaggen niet om informatie te geven, maar om communlcatle tot stand t~ brellgen'. Hij ging expres even mee in het afgesleten ritualisme en formalisme van zijn ooIlega's de horpro-feten, die immers als ja-knikkers gehuurd en betaald'werden. Eigenaardig is. dan, dat juist de koning dat niet van hem aanvaardt
en hem naar de waarheid dringt, die dan ook komt. Een profeet
is geen ritualist' of formalist; die laat zioh niet in vormen,
ook niet in taalvormen opsluiten, wist men. Vlat de koning van de
profeet verwachtte, de waarheid, mogen wij van de Bijbel als geheel verwaohten; de waarheid, het woord dat goddelijk, ontdekkend,
openbarend licht, werpt op de werkelijkheid. Er valt trouwens uit
dit gedeelte nog iets op te maken •. Dat namelijk de waarheid, die
gezegd wordt, niet de zintuigelijk waarne9mbare werkelijkheid beschrijft'f maar door middel van een gelijkenis licht werpt op de
si tuatie'r Maar nïettemin is het de waarheid! Zo noemt de Schrift
dat zelf} ,Het is goed om dit in gedachte te houden. (h:i" , bi qen,,)
Nog een voorbeeld, dat de Bijbel het formelè gesprek kent, ook
de kracht ervan ondergaat, van het gesprek dus waarin de geijkte
vorm gebruikt wordt en de dingen gezegd worden, die de ander verwacht, z'onder dat aan de werkelijkheid reoht wordt gedaan - -en
waarin dan toohdoor het formele heen gebroken wordt; 2 Kon.8:9vv::
"Toen ging Hazaël hem tegemoet en voerde een geschenk met zich
mee, ~llerlei kostbaarheden uit Damaskus, een last van veertig
kamelen; hij kwam vóór hem staan en zeide: Uw zoon Benhadad, de
koning van llram, heeft mij tot u gezonden met de vraag: zal ik van
deze ziekte herstellen? En Elisa zeide tot hem: Ga, zeg hem, gij
zult zeker herste1:len. Maar de Here heeft mij getoond, dat hij
zeker zal sterven. a Met die last van veertig-kamelen voor hem was
de vraag aan Elisa eigenlijk geen vraag meer. Een vraag waarop Je
fatsoenshalve masr één antwoord kon geven, namelijk een gunstig.
Dat komt dan,ook, maar de waarheidslievendheid van de profeet kan
met dit formalisme tooh geen genoegen nemen. Vandaar dat je hier
beide aantreft: de formule en de waarheid.
Deze -,waarheidslievendheid gaat in de Bijbe} SJ ms tot in het absurde. Denk aan Jefta's gelofte in Richt.ll. Jefta doet de gelofte, dat als hij behouden van de Ammonieten zou terugkeren, hetgeen uit de deur van zijn huis hem tegemoet kwam,.-de Here zou toebehoren en dat hij het ten brandoffer zou brengen. Laat dat nu
zijn dochter zijn! En zonder pardon voltrekt hij, zijn gelofte aanzijn dochter (vs.39). Nu zeg ik niet, dat dit zo van de Here moest.
Een schuldoffer aver z'n onbezonnen gelofte (cf Leviticus 5:4vv
en Num. 30':1'R' nagr de gedachte) zou meer op zVn plaats zi'jngèweest dan zi jn doe hte:r als slab htoffer. Maar Lohfink zou een
vormkriticus op Jefta afgestuurd hehben om hem de verbindendheid
van zijn gelofte uit z'n starre hoofd te praten. De gelofte, zou
hij zeggen, is een 'literaire vorm waarvan de bedoeling opgespoord
moet worden (of 11,3 pag v). Wat \}.e4..oelg~ Jefta met zijn gelofte?
Dà,t hij erg dankbaar zou zijn als hij be ouden uit de strij d terug kwam. Welnu, niets stond-hem in de weg, zijn doohter te sparen
en toch erg dankbaar te zijn. Zo zou de vormkritiek het oplossen.
Met behulp van de gevonden-vorm wordt immers de band tussen woord
en realiteit doorgestreept. Maar de Bijbel staat juist bij die
band op wacht. (Het boek van Lohfink is echt-een CDA-boek; af en
toe is het alsof je Andriessen hoort praten).
Een ander voorbeeld, van dit op wacht staan van de Bijbel. Ergens
spreekt Lohfink over de hymne als literaire vorm en hij zegt(p.31):
l'Uit, de aanhef van de oudtestamentische hymnen blijkt, dat de
hymne een lied was dat bij feestelijke gelegenheden in de tempel
werd gezongen onder beg8leiding van muziek. a Zeker, maar de Bijbel
wee ~.dat ook zo 'n vorm geforma liseerd , geritualiseerd kon worden;
dat er een gebruik à la het exopere operato van gemaakt kon worden en dan slaat de Heilige Geest profetisch dwars door zo'n vorm
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héen. 11ls voorbeeld moge cPeienen: Amos 4:4v. Daar vinden we een
hymne die naar de vorm op pss 81,100 en 134 gelijkt, maar da.n
profetisoh mishandeld! Omdat 't over de valse oultusplaatsen in
het noordelijk rijk ging, waor de mensen ook nog samenkwamen met
een sohandelijkleven zonder bekering. Men kan vermoeden dat de
hymne er oorspronkelijk zo uitgezien heeft:
Komt te Bethel (" en prij st God]
te Gilgal l en verheerlijkt ziin naem]
brengt in de morgen uw slaohtoffers
op de derde dag uw tienden
ontstenkt een lofoffer van het gezuurde
en roept vrijwillige offers uit
doet het horen! De profetisohe verminking van deze vorm bestaat nu hieruit, dat
de woorden tussen teksthaken vervangen zijn door sohandalige woorden:

Komt naar Bethel - en pleegt afval'~
naar Gilgal - vermeerdert de afval!
Er zal wel geen hymne bestaan hebben, die zowel Bethel als Gilgal
tegelijk noemde. Daarom zit er in heel deze vorm wel een profetisohe
nabootsing,maar behalve dat ookeen~profetische IDisvorm:ing,~in de
staart :V2en de eer.$te'-twee rege1-s·. Gods-Geest- slàat door ,geijkté.' vor'm.en he'en, wanneer nL... deze vormen dienen oU). de we:rkelijkheid 'te V"erhullen .. d'dsof er eredienst bedrei1'en -kon ,worden buiten Gods';aanw:rj--=='
zingen 'om en zonder dat het Ie ven der mensen e'r mee in overeenstemrt1ing ,is! Da';: zou formalisme zijn er om formalisme t& '-geselen, worden
vo~rnen gebroken en zelfs voor gesel gebruikt.
Voor dit versohijnsel, dat de vormen ~egen hun oorspronkelijke
bedoeling gebruikt worden, heeft Lohfink ook wel oog. Dat komt met
name naélr voren in 111 ll,-waar aangewezen wordt dat Jezus van
vormen gebruik maakt, bijv. van de vorm van defreohtsre~e]:, om profetisoh te boodsohapuen en te vermanen. Daar worden biJV. ter zake
van wat c.Tezus over dê-eO'htsoheidi'fig geleerd heeft, goede dingen
over gezegd (p.llOv.v.). Ook_~B,~.p.39v.v. gaat't daarover dat de
'
vastomsohreven vorm van het ~lied sinds het optreden van de grote profeten ook dienstbaar gemaakt kon worden voor een geheel ander
doel, namelijk voor spot en hoon. Het goed~cYórbeeld is Jes.14,
het klaag-spot-lied op de koning van Babel. Hoe bijtend en honend,
nietw8ar, dat over een nog levende en regerende vorst een klaaglied
aangeheven wordt alsof hij reeds dood is! Zeker, maar de notie ont,breekt bij Lohfink, dat dit spottend gebruik van een lijklied daar'om zo als een zweepslag overkomt, omdat de Bijbel de vormen overigens Gltijd
volstrekt serieus gebruikt en bUvoorbeeld geen dodenzang aanheft.) tenzij er inderdaad ook een dode is. Bovendien,
we vinden dit gebruik van vormen tegen hun-oorspronkelijke bedoelingen in gIet name in tijden van orisis, d. w. z .. in tijden waEtrin
de oude vormen uitgepraat zijn en hun kraoht verloren hebben. Als
de Bijbel ze dan tooh weer opxaapt en er wat meedoet, kan men weten'-dat 't de Bijbel daarmee ernst is. Dat wil in het geval van '
Jes.14 zeggen dat met behulp van het dodenlied de dood van de koning van Babel op korte termijn aangekondigd wordt. En als Jezus
zin boodsohap giet in wetsformules (zonder als wetgever op te treden), dan wil Hij daarmee in een tijd dat het reoht helemaal ge- '
formaliseerd is, de mensen laten voelen dat ze ook door wetsformules voor God ge~laatst worden en dat't dus niet mogelijk is met de
wetsbepalingen zo werelds geseoulariseerd om te gaan als zij met
hun kasuïstiek deden. De ernst van het reoht Gods predikte Jezus
zo; ook voor de tijd dat menselijke reohtspraak met die ernat een
loopj e m~,m. '-Maar, zoals gezegd, daar zegt Lohfink wel bruikbare
dingen over. De hele Bijbel is er van doortrokken, dat ~rmen, ook
taalvormen sleohts bruikbaar zijn, als ze dienstbaar á jn aan de
betrokkenheid van het woord op de werkelijkheid. Is dat niet het
geval, stelt zioh de vorm op als een obstakel tussen woord en wer-
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kèlijkheid, dan k~rt de
tegen die vorm, doorbreekt
die, hervormt die.
Niet genoeg kan ik deze-werkeli' heidsbetrokkenheid van het woord
in de Bijbel benadrukken. Lohfi
sohrijft over de bijbelse gesohiedenissen en hekelt in-dit- erband versohillende publikaties
uit zijn (roomse) milieu(p.47v .). Dit is zijn bezwaar: :lDe hele
Bijbel met haar talloze stijls rten en vormen wordt op deze manier
tot één soort terugg'ebraoht ti -' Nu hebben we al gezien 'dat de vraag
gesohiedenis of niet-gesohiedenis, historisoh of niet-historisoh
als zodanig buiten de oompetentie van de vormkritiek valt. Wel
kan men versohillende soorten van gesohiedenis weergeving Bpmerk~n: geslaohtslijst, gelijkenis, kroniek, vertelling,psalm. Lohflnk voegt daar nog soorten aan toe als sage en legende, maar die
naäWi vermij d ik liever, omdat ik opnieuw vind da t met zulke aanduidingen het historisoh karakter disputabel gesteld wordt en ik
vind, dat dit de vormkritiek niet toekomt. Er worden trouwens ook
van sagen en legendes geen onbedriegelijke, literaire, kenmerken
opgesomd.
Onder de vormen van werkelijkheidsbesohrijving komt ook de profetisohe vertelling voor, zoals we die in de Elia- en Elisaverhalen aantreffen. De historisohe waarde daarvan wordt in de regel
niet hoog aangeslagen. (Bij Lohfink krijg ik de indruk dat hem eigenlijk alleen maar de naakte kroniek als historisoh betrouwbaar
voorkomt. Historisoh in onze zin. van het woord, zoals vaak gezegd
wordt, zonder dat duidelijk word~ wat men daar preoies mee bedoelt)Maar bij deze vraag: historisoh-of niet historisoh, vind ik de
volgende passage uit 2 Kon.8:3v.v. nogal opmerkelijk: "-Aan het
eind van die zeven jaar keerde de vrouw terug uit het land der
Filistijnen, en ging de hulp V8n de koning inroepen met het oog
op haar huis en haar akker. De koning was juist in gesprek met Gehazi, de kneoht van de man Gods, en had gezegd: Vertel mij tooh
al de grote daden, die Elisa verrioht heeft. Terwijl hij bezig was
de koning te vertellen dat deze een dode levend had gemaakt riep
daar juist de vrouw wier zoon hij levend had gemaakt; de hu i p in
van de koning met het oog op haé3J.' huis en haar akker. Toen zeide
Gehazi: Mijn heer de koning, dit -is de vrouwen dit is haar zoon.'
die Elisa levend heeft gemaakt ... :v,laten we hier volstaan fiet de
voorziohtige oonolusie, dat degene die deze profet~I1-verhalen gedaan heeft, van mening was, dat ze de oonfrontat,ie met de werkelijkheid aankonden en dat tot in het meest fcrbdaohtige (dodenopwekking) toe. Hoe heeft het verhaal van 2 Kon.8:l-6 kunnen 'Ontstaan.
als het waar is dat we de profetenverhalen met een korreltje zout
moeten nemen? Of zou dit gedeelte ook een 'vorm' zijn?
Yl
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Graag wil ik ook wat zeggen over het gedeeltevan zijn boek waarin Lohfink,' opmerkelijk voor zijn kring, ingaat 0ll de gesohiedenis
in Luk.l:26-38 van de boodsohap van de engel aan Maria (p.86v.v.)
llij typeert het gedeelte als een belijdenis-verhaal. Zijn betoog
komt hierop neer, dat hierin twee vormen verwerkt zijn: het geboorte aankondigingsverhaal en het roepingsverhaal beide wel bekend .
uit het Oude-Testament. Deze verhalen lopen vo i gens vaste sohema's.
Het eerst e : 1. Er verso hijnt een hemel$ezen. 2. De aankondiging van
de geboorte van een zoon. 3.Het vaststellen van zij~ naam. 4.Zijn
toekomst wordt geopenbaard. En het tweede, het-roeplngsverhaal:
1.God spreekt-en-legt iemand een roeping op. 2.De geroepene uit
zijn bezwaren. 3.God neemt deze bezwaren weg door een nadere uitIer
4.God geeft een teken om de uitleg te bekraohtigen. Deze twee geoombineerd leveren dan het volgende sohema op: 1. Er versohijnt
een hemels wezen. 2. De aankondiging van de geboorte van een ZOOD.
3. Het vaststellen van zijn naam. -4. Zijn toekomst wordt geopenbaard~ 5; Bezwaren van de mens. 6. Verklaring die de bezwaren wegneemt. 7. Het overtuigende teken. Van beide vormen wordt nu ver~
volgens de bedoeling O:lgesDoord. Die is voor wat de geboorte aan-
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kondigingsvorm betreft gelegen in het naar voren brengen van het
wezen en de betekenis voor de heilsgesohiedenis van degene die geboren zal worden. De kern van de bedoeling van het aankondigingsschema moet dus in het-laatste li~ liggen, waarin de toekomst van
het kind wordt'-onthuld. Bij het roepingsverhaal ligt de -kern in
het eerste lid. De rest dient tot onderstreping daarvan. Çi Zo toont
de structuur-analyse overduidelijk aan, dat het hoogtepunt en de
diepste kern van het verhaal ligt in de zin: :iHij zal groot zijn
en zoon van de Allerhoogste genoemd worden~ God de Heer zal Hem '
de troon van zijn vader David schenken. Hij zal in eeuwigheid konig zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit
een einde komen."(vss.32-33)".
Eigenaardig juist dat gedeelte, waarin deze aankondiging de confrontatie met de werkelijkheid aangaat, wordt voor minder belangrijk verklad-'d, op gronden die ik tooh niet literair, maar willeleurig noem. Het zal waar zijn dat de aangegeven zin de belangrijkste is uit de hele annunciatiepassage, maar is daarmee het
antwoord dat de engel geeft op Maria's vraag onbelangrijk? Hoe kunnen die twee nu ooit tegen elkaar uitgespeeld worden? Goed, je
kunt die woorden uit de vss.32,33 mooier vinden dan die van de
vss.34v., zoals je het huis mooier kunt vinden dan het fundament
wa8r het op staat, maar die laatste verzen op 'grond daarvan voor
, minder belangrijk te verklaren gaat niet aan. Hier en op meerdere
plaatsen in het bo'ek (P.20}29,30,59,61) werkt de sohrijvei'''''met valse tegenstellingen. BijToorbeeld (p. 92): nUit de opbouw van het ver
haal en uit het sohematisoh karakter hebben we'geOOnOludeerd dat
het niet op de eerste plaats-te doen was om feiten mee te de i en,
maar een verklaring te geven. 1I Op p. 30 staat als bijschl'ift bij een
zeer suggestief plaatje: "Elke liefdesverklaring is geen informatie. Wie-een liefdesverklaring als een informatie opvat, rioht onheil aan." Maar zou wie elk informatief karaltter aan een liefdesverklaring ontneemt t niet minstens zo groot onheil aanriohten? Daar
om pcht ik het onjulst om aan het geboorte aankondigingsberioht
van onze Here Jezus het informatieve karakter te ontnemen en het
af te doen met te zeggen dat het in het verhaal in al z'n onderdelen hierom gaat dat de 'oerohristelijke belijdenis: Jezus is Gods.
Zoon, Jezusv~3:f~-èe Messias, naar voren gebraoht en duidelijk voor
ogen gestela. Zulke zinnen, hoe gezwollen ook van toon, zijn ontwijkend en gaan de oonfrontatie met de werkelijkheid uit de weg.
Het lijkt wel of God als Sohepper niet aohter daze werkelijkheid
staat. Daarom ontbreekt ook ten enenmale de behoefte om bijbelwoord
en werkelijkheid op elkaar te laten slaan. Mij val t bij het bijbellezen altijd weer op, dat de maagdelijke geboorte een feit is da~
ontzettend lang en ontzettend goed voorbereid is in het Oude Testament . Daarover gaat' t al in Abraham v s tent en bij Simson en bij 90;" "0
Samuël'-en in 2 Sam.23 en in Jesaja 7. Geen wonder dat het berioht, .
in Luk.l-zo doorspekt is met aanhalingen uit vergelijkbare gesohiedenissen. De Here God heeft als het ware in heel het Oude Testament
een herkenningsmelodie opgebouwd voor deze grote gebeurtenis en
brengt deze melodie dan ook opzettelijk ten gehore in Luk .. l. Zo verklaar ik de vormverwantschap, die Lohfink ook signaleert. Alleen
maar, Lohfink gebruikt deze vorm van het berioht, om dat bericht
zelf te formaliseren. Ik precies omgekeprd. Ik verklaar de in het
Oude Testament opgebouwde vorm als een middel van God om ons op
het ongelofelijke bericht van Jezus'ontvangenis en geboorte uit de
maagd voor te bereiden. Dat wij er zijn stijl van handelen in ~u+
len herkennen en wjj niet geërgerd zullen worden. Het hele 0.'Jl. lS
een boek der geboorte, maar een vastlopend boek der geboorte. Het
roept om een geboort'e van boven, waarop ook d:oor vele wonderlijke
geboorten'-in het O. T. zelf gepreludeerd wordt. Als nu in het begin
V8,n het I~. T. de maagdelijke geboorte als feit zou wegvallen, dan
zou op het geheel van Oud en Nieuw Testament het woord van Horatius van toepassing zijn: de bergen baren en een muis wordt geboren
~. trouwens

c.

.; ._-10M.a.w. het N.T. zou een geweldige anti-elimax zijn op alle verwachtitgen die door het O,T. gewekt zijn.
Wie gelooft dat de God, die spreekt in zijn ryoord dezelfde is als
die de wereld geschapen heeft en nog onderhoudt en regeert, die
zal het niet vreemd vinden dat deze God niet alleen in zijn woord,
maar ook in het gebeuren zelf educatief is bezig gewe('st en wonderlijke gebeurtenis verlopen her:ft laten gesohieden van een overziohtelijkheid en klaarheid, die bepaald niet aan alle gebeuren eigen
zijn. Zo heeft Hij niet alleen over geboorte van boven en opwekking
uit de doden gesproken, maar Hij heeft ook in het gebeuren zelf
.
v66rpr:Jefjes daarvan gegeven, omdat Hij wel-wist hoe ontoegankelijk
w~ van nature voor deze werkelijkheden zijn. Het is nu uiterst on~
dankbaar om uit deze aanloopjes literaire vormen af te lezen, met
behulp waarvan het eigenlijke gebeuren waarnaar zij vooruit wezen
in zin feitelijkheid te ontkennen. Dan gebruiken wij die vooruitwijzende berichten van voorbereidende ~ebeurtenissen dwars tegen
hun bedoeling in. De vormkritiek is hier zo anti-:-bijbels als't
maar kan. ]\!Iaar het hele boek van Lohfink, (en dan vooral dat gedeelte o'iTer Luk.l) kan met een bepaalde 'SohiJn van gelijk gesc hreven
worden, omdat wij in de christelijke wereld enigszins aan het wonder van Christus' geboorte gewend zijn. Het cigenaardige is~ dat
het geloof aan de feitelijkheid van Christus'geboorte uit de maagd,
dat hier bestreden, ondergraven wordt, tegelijk ten grondslag ligt
aan al deze beschouwingen. Daarom zal e'o:n volgende gen:exàtie die
aan de maagdelijke geboorte niet meer gelooft, dit boek als kletskoek ter zij schuiven. Je hebt feit en betekenis; wanneer iemand .
vanuit de betekenis van het feit het feit zelf aanvecht, zal hij
met het feit ook de betekenis doen vallen; hij zaagt dan de tak door
waarop hij zi t.
Laten we vo oroog een .bestrijdingsgrond van de feitelijkheid der
maagdelijke geboorte een ogenblik naar Lohfink luisteren: \VZou ons
verhaal de weergave zijn van een werkelijk gesprek tussen Gabriël
en Maria, dan zou de opwerping van?Maria, dat ze geen geslachtelijke omgang had met een man, volledig onbegrijpelijk zijn. Als verloofde zou ze de belofte 'Ge zult zwanger worden' slechts in die
zin hebben kunnen verstaan, dat zij na door Jozef het huis te zijn
binnengeleid, dus na het begin van hun echtelijke samenzijn, van
hem een kind zou ontvangen. Waarom dan toch die tegenwerping gemaakt, dat zij geen geslachtsgemeenschap heeft met een man? Men
kan de moeilijkheid niet ontgaan door aan te nemen dat Maria naar
het schijnt het tijdstip van de aangekondigde ontvangenis op de
tijd van haElr verloving betrok, . dUB op de tijd dat Jozef ha~r nog
niet in zijn huis had binnengeleid. Deze betekenis kan de belofte
van de engel nooit hebben voor een joods meisJe dat in de laatste
maanden voor haar huwelijk stond. Dan blijft alleen de mogelijkheid
over aan te nemen dat Maria op de een of andere manier de gelofte
van maagdelijkheid heeft afgelegd en daarom de mogelijkheid van een
zwangerschap niet heeft kunnenvoor~ien. In deze zin heeft men dan
ook eeuwenlang de verwonderde vraag van Maria aan de engel verstaan. Maar ook deze opvatting snijdt geen hout en is door de bijbelwetenschap re8ds lang ongegeven .. Hoe men de dingen ook draait
of keert, als men het gesprek tussen Gabriël en Maria zo laat verlopen als het-in JJuk.l verhaald wordt r geraakt men in onoplosbare
moeilijkheden."(p.94)
Is dat nu zo? Als nu eens de boodschap van de engel, -vooral de
woorden: gij zult zwanger worden en een zoon baren enz. bij Maria
overgekomen ziin als een herkenningsmelodie, die de herinner.ing
wakker riep aan alle vroegere annunciaties die de wonderlijke
geboorte aankondigden van één, door wie God zou gaan verlossen,
en als ze nu eens, daaraan denkend, b2greep dat't nu over wel weer
zo'n groot wonderwerk van God zou gaan, zou ze dan niet.haar situatie met die vroegere situaties vergeleken en een verschll geconsta±eerd hebben?' :al zulke aankondigingen waren binnen e(~n bestaand
huwelijk gedaan en hoewel daarbij meermalen de vrouw aange~proken
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werd (bijv. zeer opvallend Rioht,13;) was het mennelijk aandeel
steeds mee verondersteld, terwjil in Maria' s geval zij nog niet
in oe eoht met Jozef was verbonden. Dat was ande1"S, dat week Bi
van de 'vorm' die God zelf als het were had olJgebouwd. Maria
raakte hiermee dan ook preoies aen het punt waAron het ~8beuren
met }:l...aa~ alle vroegere gebeuren van die sti.il ovextreffen zou. De
engel ging daê:r'om oo~c he,'l serieus O~J Maria 's vraeg in. Hebben
we zo niet een voor de hand lig,sende veJ:'klering gevonden voo:.' Heerie' S vTaag? Inderdaad lijkt (lie vTeag 0) het eerste gezioht oneoht. Alsof immers M~ria al een vermoeden had van eeri verwekking
zonder manis toedoen. Hae,r tegen de aohtergrond VBn de oudtestamentisohe 2T8nk:ond iginF!;sgesohiédenissen wordt Maria! s vraag begrijpelijk. O!~J:' W8.S inderdaad iets Zeel" ongewoons in ,[!elegen dat
de engel met deze boodsohap die bij alle V'Jonc1eTbacrlijl.::heid tooh
een huwelijk soheen te veTonder,stellen, tot een ongetrouwde vrouw
kvvam. Het aerdige VEln deze verl·d8ring is dat ik-daarbij een zekeTe FOTrngesohio hte be;Jeald niet .veTsmaed. In Luk. hebben we dan
immers te doen met een duidelijke aensluiting bij en tegelijk een
duidelijlce afvdjking van een door God zelf (in woord en 1J!Jerlcelijkheid) ongeboEwde vorm.
Dit laé.1tste is trouwensV<ln een meer algemesn belang. Het gevaar
bii de hanteJ.:'ing van de vormkritiek is dat ze een nivellerende invloed op de exegese heeft. Dat men alIe8n let op wat een tekst
gerekend naer de vorm met andere teksten gemeen heeft en datlt
biizondeJ:,e vej~vva2rloosdof zelfs gesohrapt 1l'Jorc1t, Daartegenover
moeten we b:Lj 811e overeenstemming tussen bepaalde teksten ook
goed OTI Cl e ve~~sohillen blijven letten. We moeten niet alleen aandaoht hebben voor de genus van een tekst, maaT ook eeJ:,bied voor
de speoies. Latet perioulum in generalibus f zei Barth. Juist doo~
te letten op c1e biizonderheden van een tekst, kUl1ï.1en we op het
spoor komen vai1 het eigene VEm zijn boo~ohap.
><..
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Tenslotte nog een opmerking ove1 de beroemde Sitz im Lel1en. Haer
en bij welke gelegenheden werd een bepaalde vorm gebruikt? Men
aoht"~het voor de verklaring van een'-bepaalde vorm noodzakelijk
dat men deze aohtergrond ervan Tii8et.
Ik wil daertegenovër stellen dat wij van veel literaire vormen
de Sitz im L8ben eigenlijk niet weten en ook wel nooit zullen
weten. En voc:]:'zover wij die wel weten, leiden we c1ez'e kennis tooh
meeJ:' af uit de inhoud van een-tekst dan uit deVOl"m.
Op p. 33 oi teert Lohfink l'.[aro. 2: 18-20 (de ;Jassa.ge over het vasten)
en zegt dat IVIa.Ttin Di lJelius, de grondlegger van de nieuwte stamen,'
tisohe vOI'l11enkritiek heeft verdedigd, dat teksten ven deze soort
als preekvoorbeeldel1-werden overgeleverd vóór zij in een evangelie werdeD. o~)genomen.Hij noemde deze vorm da::-rom van een kort
onde:L'J:'iohtend verhaal met een woord van Jezus als kernTmnt ~n peracli~ma. HeaT in c1e eeJ~8te nlaats: dit is een ::mur vermoeden. En
in d~: tweede plaats:voegt d~ze opvatting iets toe ter verklaring
van deze telest?
Men kan ook vl~agen: neemt de -vormeiJlrritiek ziohzelf wel serieus
op dit 1JUnt? ~~en oitaat van p.32:;ïÀan ieder die :regeImatig de
höndp.rdvijftig psalmen bidt, zal het wel zijn opgevallen hoe ongewoon veelvuldip' er snrake is van mensen die boosaördig een onsohuldige. aank18gen, hem' vervolgen en zoeken te doden. Waarom speelt
juist dat-thema in de psalmen een zo grote rol? De verklaring is
eenvoudig. In Isragl wa~ het de gewoonte om bij bUzondere reohtszaken wearin de gewone reohter niet tot een uitspraak kon komen,
het oentrale heiligdom on te zoeken om daar uit de mond van de
nriester een Tpodsspraak' t vernemen. De aangeklaagde bad God te~
voren om een r~ohterlijke uitspraak en legde tegelijk een pleoht~~
ge verk18ring af ven zijn onsohuld . Dit gebeurde eo hter in de vorm
0
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Is deze verklaring nu wel zo eenvoudig, juist uit vorm kritisch
oogpunt? Is het niet vreemd om te midden van een ve~haal dat,
druipt van juridische termen en dus over een rechterlijk'gebeuren handelt, opeens te lezen: dit gebeurde echter in de vorm van
een psalm? Is dan een psalm een geëigende vorm in een prOëëSachtige situatie? Is hier de Sitz im Leben verklarend voor de vorm? Temeer als we op p.21 lezen, dat iedere stijl~orm of stijlsoort zijn
eigen wetten heeft en dat niet iedere vorm geschikt is voor dezelfde stof. Dat men-een detectiveverhaal heel goed kan kleden in de vorm
van een roman, maar zeker niet in de vorm van een gedicht, en dat
iedere vorm op z 9n eigen manier een werkelijkheid kenbaar maakt. '
Vanwaar dan ineens die verwarring tussen de liturgische en de juridische wereld (die toch ver uit elkaar liggen) als verklaring van
de Sitz im Leben van een benaaIde psalmsoort? Hier wordt m.i. helemaal niets verklaard.
"
En dan nóg een voorbeeld. Nadat oP p.33 en 34 een aantal s:preuken ui t het Spreukenboek aangehaa ld zijn, sc hrij ft Lohfink: Î' Zulke
uitspraken stammen vanzelfsprekend niet uit de eredienst. Het gaat
ook niet over spreekwoorden die in omloop waren en die de mensen
bij gelegenheid te pas brengen. De plaats in het leven ka,n nauwkeuriger worden aangegeven. De aangehaalde spreuken werden in het
Oude Isragl gebruikt b~ het onderricht, en wel bij de opleiding van
toekomstige ambtenaren en diplomaten bij het koninklijke hof. Het waren schoolteksten die dienden voor schrijf- en leesoefeningen. Met
dergelijke hulpmiddelen leerden de voorname scholieren aan het koninklijke hof tegelijk de regeerkunst, levensstijl en hoffelijk gedrag. ;i
Hier wordt gewerkt met 82n veronderstelling uit de~wereld van de
egyptologie en ten dele ook de assyriologie, dat nl;
befaaIdestukken wijsheidsliteratuur diende voor schrijfoefeningsmateriaal.
Het is niet onmogelijk dat dat het geval i5 geweest en dat't vervolgens ook in Isragl het geval is geweest4 Maar wat zegt dat
over de Sitz im Leben van deze spreuken? Het feit dct in het middelbaar onderwijs ten onzent stukken uit de nederlandse, dui tse,
engelse, frnase literatuur als leasoefeningen gebruikt worden zegt
toch niets over de herkoTIB t van die stukken? -Dit is een bepaa i d
gebruik dDt van die literatuur gemaakt wordt. Dit g2bruik voegt'
hOégenirawd niets toe ter verklaring van die literatuur.
En is bbk niet tevee 1 gezegd, als in 9 t begin van dit ei taat beweerd
wordt: 'Zulke uitspraken (bedoeld zijn spreuken) stammen vanzelfsprekend niet lcii de eredienst 9? Waarom is het vpnzelfsprekend, dat
in de eredienst geen wijsheid geformuleerd kan worden? Het andere
wijsheidsboek Prediker wordt aan iemand in de mond gelegd, die
zich Qohèlèt noemt, d.w.z. iemand wiens ambt het is in de qahal,
de 'verzamelde gemeente, het-woord te voeren. In dat boek Pre~iker
staan ook heel wat spreuken. Ik wil nu niet zeggen, dat de hele inhoud van dat boek de situatie van zulk s:preken in de gemeente tot
achtergrond heeft, maar waarom zouden we het uitsluiten dat er
wj,isheidss-f)reuken in zo 'n si tuatie ontstaan zijn? De wijsheid is
toch aan bjd noch plaats gebonden? We zullen wel nooit kunnen zeggGn
wae,r de literaire vorm van ele spreulc vandaa.n komt; wel is het soms
de inhoud van een spreuk, die ons voor de vraag naar de oorsprong
in een bepaalde richting wijst.
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Tenslotte een paer samenvattende zinnen.
De helevormkrtiek lijkt mij van een veel beperkter nut dan
Lohfink in zijn boek doet voorkomen.
Vormkritiek acht ik ten 'enenmale niet in staat om over de
vraag historisch of niet-historisch te oordelen.
Vormk~itiek li~kt mij meer toepasbaar bij poëzie dan bij
proza.
Als we bij de bijbelse weergave van een gebeuren een zekere
stylering vermoeden, moeten we de mogelijkheid blijven overwegen dat die stylering ook in het gebeuren zelf ligt. Maar
ook als dat niet het geval zou zijn, geloven wij dat-ook die
stylering ten diepste recht doet aan wat gebeurd is.
Wel leert de vormkritiek ons voorzichtig te zijn met het begrip: zintuigelijk waarneembaar.
R.de Jong.

