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Hoofdstukk 1 
Hermannn Gunkel, een introductie 

Eenn naam die veelvuldig klinkt in de verklaring van Benno Jacob is die van zijn 
tijdgenoott Hermann Gunkel. Jacob stelt weliswaar in zijn Vorwort dat hij zich de 
wetenschappelijkee taak oplegt om onafhankelijk van nieuwe en oude machten, 
dogma'ss en officiële leerstellingen te werk te gaan,1 maar dat betekent niet dat hij 
niett met zijn critici in gesprek gaat, integendeel: 

DieDie Lebhaftigkeit, mit der ich sie bekdmpfe, entspricht ihrer Schwerhörigkeit 
gegenübergegenüber allen bisher gemachten Einwanden, seien sie auch noch so tri/tig. Für 
widerlegtwiderlegt werde ich mich nur durch gediegene Gegengründe halten, aber nicht 
durchdurch Totschweigen oder eine Kritik mit Allgemeinheiten oder verzwe i/e Item 
HdnderingenHdnderingen und empörten Ausrufungszeichen ob solcher Ketzerei2 

ii  D E P O S I T IE V A N B E N N O J A C OB T E N O P Z I C H TE V A N H E R M A N N 

GUNKEL L 

Hett grote onderscheid met de reeds genoemde wetenschappelijke wereld is dat Jacob 
dee bronnentheorie volkomen afwijst en Genesis beschouwt als een eenheid waarvan 
dee samengestelde delen niet zijn te reconstrueren. Deze afwijzing wordt onderbouwd 
mett een gedetailleerde kritiek op de Quellenhypothese en Das erste Buch der Tora: 
GenesisGenesis wordt afgesloten met eenAnhang over de bronnensplitsing waarin de theorie 
wordtt bediscussieerd en de zwakte van de argumenten beschreven. Deze tekst heeft 
eenn hoog polemisch gehalte; met verve wordt er geargumenteerd waar het elders zou 
uitlopenn op een dorre verhandeling.3 

Tochh wordt de polemische toon niet pas ingezet in het slotgedeelte. Reeds in het 
VorwortVorwort zijn fundamentele punten van kritiek te signaleren. Het eerste betreft de 
bronnensplitsingg en het tweede de ontwikkelingstheorie die van het Oude Testament 
eenn 'voorbode' maakt. De bronnensplitsing beschouwt Jacob als niets minder dan de 
grootstee hindernis tot een goede interpretatie van de Pentateuch. 

IndemIndem sie einen sinnvollen Organismus, bei dem alle Teile sich aufeinander bezie-
hen,hen, voreilig zerstückelt, wird sie ganzlich unfahig, die Zusammenhange zu 
begreifenbegreifen und die eigenartige Kompositionsweise des Buches zu erfassen* 

Jacobb (1934) p.9. 
A.w.. p.10. 
W.. Jacob (1992) p.xxvi. 
Jacobb (1934) p.9. 
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Vervolgenss is Jacob van mening dat de interpretatie van Genesis onmogelijk wordt 
gemaaktt wanneer die afhankelijk is van de religionsgeschichtliche Entwicklungs-
theorietheorie en dat heeft verstrekkende consequenties, want in de kern van de zaak 
betekentt deze theorie niets minder dan een devaluatie van het Oude Testament.5 

Heeftt Jacob in zijn betoog Gunkel voor ogen? Jacob noemt de naam van Gunkel in 
zijnn Vorwort niet, maar de Quellenscheidung en de Entwicklungstheorie zijn wel 
onderwerpenn waarmee hij Gunkel direct treft. We zullen ook zien dat Gunkel de 
EntwicklungstheorieEntwicklungstheorie aanhangt waarin tot uiting komt dat voor de moderne mens God 
eenn geheel andere functie heeft dan in Genesis. Er ligt een lange ontwikkeling ten 
grondslagg aan de geloofsbeleving waarin God evolueert van wandelaar in de hof tot 
stillee verborgen achtergrond om te transformeren tot laatste oorzaak van alle dingen. 
Gunkelss Genesis spreekt niet over het Oude Testament als getuigenis en voortbrengsel 
vann een minderwaardig ras.6 Dit is een manier van denken die hier en daar in de 
(Duitse)) bijbelwetenschappen ingang heeft gevonden, schrijft Jacob, en wel zo dat 

eineeine Herabwürdigung des Juden und seiner heiligen Schrift sich aufangeblich 
sachverstandigesachverstandige Gewahrsmanner glaubt berufen zu dürfen. 

Jacobb wil met zijn kritiek op de bronnenhypothese niet zeggen dat de samensteller 
vann de Tora het gehele werk zuiver op eigen kracht zou hebben uitgedacht of dat hij 
geenn bronnen zou hebben benut. Typerend is daarbij zijn verzuchting: Beruft sich 
diedie Tora doch einmal selbst auf eine alte Quelle: 

AberAber es ist unmöglich, in dem einen grossen Stront die Quellen und Zuflüsse zu 
scheiden.scheiden. Es gibt in der Genesis kein Geschichtswerk >P«, es gibt keinen *J* 
undund keinen > E* wie denn die Kritik selbst oft genug zugeben muss, dass sie 
diesediese beiden nicht zu scheiden vermag. Und der  Redaktor -*  ist kein anderer 
alsals der Verfasser selbst. Die Genesis ist ein einheitliches Werk, in Einem Geiste 
entworfen,entworfen, durchdacht und durchgearbeitet. 

Ditt wil niet zeggen dat Jacob geen oog had voor de waarde van historisch-kritisch 
onderzoek,, want de Bijbel is het product van geschiedenis.9 We zullen ook zien dat 
Jacobb Gunkel niet alleen citeert wanneer hij hem bekritiseert, maar ook wanneer er 

A.w.. p.10. 
Vergelijkk  Klatt (1969) p.262 waar  Gunkels opvatting klink t dat Israël religieus en zedelijk boven 
dee wereld om zich heen uitsteekt, maar  waar  ook Gunkels onvervreemdbaar  inzicht gememo-
reerdd wordt: 'So begreifen mr die VernunftderGeschichte, dass auf Israels Boden die Religion 
desdes Neuen Testaments erstanden is. Ob es die Modernen gem horen oder nicht, es bleibt doch 
dabei,dabei, dass das Heil von den Juden gekommen ist.' 
Jacobb (1934) p.10. 
A.w.. p.10. 
W.. Jacob (1992) p.xxvi. 
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sprakee is van instemming, al is dat maar zelden. 

Inn het vorige deel is het werk van Benno Jacob reeds beschreven en daarin komt tot 
uitdrukkingg dat hij het fundamentalisme van Mozes' auteurschap van de Tora afwijst, 
maarr het historisch-kritisch onderzoek met heel zijn bronnentheorie hekelt. Het eerste 
boekk van de Tora vormt de basis van de Geschichte Israels en zijn Religion, deze 
termenn begrijpt men niet zonder Genesis en bovendien begrijpt het jodendom zichzelf 
niett zonder zijn bronnen!" 
Nuu zijn Geschichte Israels und Religion termen die we kunnen opvatten als sleutel-
woordenn in het werk van Hermann Gunkel. Hij zal deze termen een specifieke 
betekeniss geven, anders dan Benno Jacob die een geheel eigen spoor trekt als hij stelt 
datdat de jood de plicht heeft om uit de bron te putten, wat betekent dat hij zijn bijbel 
inn zijn oorspronkelijke taal moet lezen. Vertalingen en commentaren kunnen daarbij 
hoogstenss behulpzaam zijn.12 We zullen zien dat Jacob de gezaghebbende Gunkel 
veelvuldigg noemt. Van Gunkel weten we dat hij Genesis zeker niet als een organisch 
geheell  beschouwt dat in één geest ontworpen is. We zullen Gunkels naam alleen dan 
tegenkomenn wanneer Jacob diens visie van belang acht.13 

Jacobb en Gunkel verschillen in hun benadering van de tekst. In de eerste plaats heeft 
Jacobb de voorsprong dat hij evenals alle joodse commentatoren van oudsher 

denden Urtext erklaren und in ihm leben, so wie von allen Glaubensgemeinschaften, 
diedie die Bibel angenommen haben, die jüdische die einzige ist, die sie noch 
heutigenheutigen Tages im Urtext liest.1* 

Daarbijj  gaat Jacob de oude en nieuwe autoriteiten niet uit de weg, want hij heeft voor 
zijnn boek hun theorie stap voor stap onderzocht.15 Jacob wil hiermee zeggen dat hij 
niett alleen zijn eigen bronnen kent, maar dat hij ook die van de christelijke oudtes-
tamenticii  heeft bestudeerd, voor zover die betrekking hebben op Quellenhypothese. 
Gunkell  daarentegen moest zich een taal eigen maken waarmee hij tot op het moment 
datt hij privaatdocent Oude Testament werd, uitsluitend ten dienste van de nieuwtesta-
mentischee studie te maken had. Baumgartner wijst erop dat Gunkels interesse niet 
allereerstt uitgaat naar de Religionsgeschichte en de religionsgeschichtliche Methode, 
zoalss die tot ontwikkeling zijn gekomen binnen de oudtestamentische wetenschap, 

Doorgaanss heel summier. Ook Westermann signaleert de controversen tussen de geleerden en 
iss kennelijk verrast als hij  zijn uitleg van Genesis 19:30-38 schrijft . Daar  gaat het om de twee 
dochterss van Lot die tot elke prij s nakomelingschap willen voortbrengen: B. Jacob: Hhre Tat 
zeugtzeugt von grossartigem Heroismus <, hier eirtmal mit HGunkel übereinstimmend. Westermann 
(1981)p.382. . 
Jacobb (1934) p. 12. 
A.w.. p. 12. 
Dee naam van Hermann Gunkel wordt 8x genoemd bij  de uitleg van Genesis 22 in Das erste 
BuchBuch der Tora: Genesis tegen O. Procksch en H. Holzinger  3x, A. Dillmann 2x, J. Skinner 
enn E. König lx. 
Jacobb (1934) p. 11. 
A.w.. p.9. 
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maarr dat Gunkel reeds als student zich had voorgenomen de Religionsgeschichte toe 
tee passen in de studie van het Nieuwe Testament in plaats van het nog verder 
terugliggendee en het in veel opzichten andersoortige Oude Testament.16 

Gunkelss positie ten opzichte van de talen waarvan het hem vreemde Oude Testament 
zichh bedient, is zwak te noemen en dat is wellicht de reden dat hij een uitweg zocht 
waardoorr hij zichzelf kon handhaven. Het is voor Gunkel duidelijk dat wie geen 
grondigee kennis heeft van de bijbelse talen geen Hebreeuws of Grieks boek kan 
begrijpen,, maar de noodzaak van een filologische kennis geldt naar zijn oordeel 
voorall  het Nieuwe Testament.17 Op de klacht dat de nieuwtestamentische exegese 
wordtt gekenmerkt door een hang naar een soort van scholastieke logica die het 
eenvoudigee verstaan bepaald niet vergemakkelijkt, geeft Gunkel een typerende reactie. 
Hijj  geeft dan als antwoord dat dit inderdaad een gevaar is, maar dat men daarvoor 
bijj  het Oude Testament minder beducht hoeft te zijn omdat 

hierhier wohl jedermann einsieht, dass man den alten Hebraern nicht die Logik der 
GriechenGriechen zutrauen darf™ 

Francoiss Bovon is van mening dat Gunkel zijn zwakte erkende. Die dwong hem zich 
tee verdiepen in de literatuur en de literaire vormen, meer dan in tekstkritiek en filolo -
gie.199 Het gaat Gunkel om het religieuze gehalte van het Oude Testament en daarbij 
werdd hij bepaaldelijk niet gehinderd door enige kennis van joodse bronnen. 

22 D E S O C I A L E P O S I T IE V A N H E R M A N N G U N K E L 

Ookk Johannes Heinrich Hermann Gunkel zag in 1862 het levenslicht en hij werd 
geborenn te Springe bij Hannover. Gunkels overgrootvader was rooms-katholiek; zijn 
grootvaderr en vader daarentegen waren het evangelische geloof toegedaan. Beiden 
verbondenn zich aan de kerk als pastor en daarmee waren zij de eerste theologen in 
dee familie.20 Zijn theologische studie, vanaf 1881 in Göttingen, sloot Gunkel in 1888 
aff  met een dissertatie, getiteld Die Wirkungen des heiligen Geistes nach der popu-
larenlaren Anschauung der apostolischen Zeit und nach der Lehre des Apostels Paulus, 
diee in 1909 nog een derde druk beleefde. Het onderwerp maakt duidelijk dat het 
volstrektt zijn bedoeling was om nieuwtestamenticus te worden.21 

Baumgartnerr (1977) p.5. 
Gunkell  (1904/1913) p.13. De bundel Reden und Aufsütze verscheen in 1913 met daarin een 
VonvortVonvort gedateerd Juli 1913. De artikelen waaruit ik citeer verschenen voor het eerst in 1904 
enn 1906. In deze bundel zijn ontwikkelingen te bespeuren die van belang zijn voor de gewij-
zigdee herdruk van Genesis in 1910. Dat is de reden waarom ik de jaartallen van de 
oorspronkelijkee verschijningsdata aanhoud. 
A.w.. p. 17. 
Bovonn (1978) p. 124. 
Klattt (1969) p. 15. 
A.w.. p.29. 
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Dann verschuift zijn aandacht van het Nieuwe Testament naar het Oude.22 Eerst werd 
hijj  privaatdocent Oude Testament in Halle, maar in 1895 wordt Hermann Gunkel 
hoogleraarr Oude Testament te Berlijn en publiceert hij zijn eerste grote werk 
SchöpfungSchöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit; eine religionsgeschichtliche Unter-
suchungsuchung über Genesis 1 und Apokalypse Johannis 122i In 1901 verschijnt de eerste 
drukk van zijn Genesis, übersetzt und erklart. De derde druk wordt in 1910 grondig 
gewijzigdd en de auteur heeft de Einleitung fors uitgebreid. Het boek zelf heeft hij 
inin jahrelanger, mühsamer Arbeit noch einmal gründlich durchgearbeitet.24 Wanneer 
Gunkell  in 1932 overlijdt zijn er vijf drukken verschenen. Benno Jacob citeert Gunkel 
onveranderlijkk uit diens vierde druk van 1917. Na de derde druk treden er in de 
gehelee tekst geen wijzigingen meer op, maar vanaf de zesde druk in 1964 wordt een 
voordrachtt toegevoegd van zijn leerling Walter Baumgartner ter gelegenheid van 
Gunkelss honderdste geboortedag, gehouden op het congres van oudtestamentici in 
1962.. Het boek is nu ruim een eeuw oud, maar nog in 1977 verscheen een negende 
druk. . 

33 GUNKELS WETENSCHAPPELIJKE MOTIEVEN 

Waarmeee werd Gunkel geconfronteerd? In zijn artikel Ziele und Methoden der 
ErkldrungErkldrung des Alten Testamentes dat reeds in 1904 verscheen, maakt Gunkel direct 
all  duidelijk dat naar zijn opvatting bijbelse exegese niets van doen heeft met de dan 
inn zwang zijnde methode van tekstkritiek. Die methode is aangevuld met grammati-

W.. Baumgartner meent: Der Übergang zum Alten Alten Testament, an den den er von sich aus wohlkaum 
jeje gedacht hotte, wurde dadurch veranlasst, dass die Hallenser Fakultöt 1889 einen Privat-
dozentendozenten fur Altes Testament suchte, die Wahl aufihn fiel und auch vom Kultusministerium 
lebhaftlebhaft befürwortet wurde. Baumgartner (1977) p.5. 
W.. Klatt vermeldt eveneens dat Gunkel niet uit vrije wil van het Nieuwe Testament is overge-
staptt naar het Oude. Hij baseert zich op het In Memoriam van Hans Schmidt: wo es der 
MinisterialdirektorMinisterialdirektor Althoff fur gut hielt, dem jungen Privatdozenten eine Umhabilitierung 
anzuratenanzuraten von Göttingen nach Halle. Das war ein Rat, der Befehl war. Hier in Halle aber war 
damalsdamals - ich vermag nicht zu sagen auswehhem Grunde - kein Raumfür einen Privatdozenten 
desdes Neuen Testamentes. So sah sich derjunge Gelehrte gezwungen, au/der neuen Hochschule 
einein neues Fach zu ergreifen. Klatt (1969) p.40 v. 
Vergelijkk ook F. Bovon: Now, at this point, Gunkel did not possess a philological preparation 
sufficientsufficient to trust himself into the domain of Semitic studies. This weakness, which he recog-
nized,nized, induced him to interest himself in the literature and the literary forms rather than in 
textualtextual criticism and philology. Bovon (1978) p. 124. 
Hoee kwetsbaar Gunkel zich in de zeven jaren moet hebben gevoeld tussen zijn dissertatie van 
18888 en zijn eerste hoofdwerk in 1894 waarin niet alleen Openbaring maar ook Genesis aan 
bodd komt, maakt Klatt duidelijk. Gunkel kon onzekerheid verbergen achter een norsheid die 
afschrikte.. Klatt vermeldt ook dat Baumgartner Gunkel heeft gevraagd waarom hij zijn boek 
SchöpfungSchöpfung und Chaos als titel meegaf, daar de chaos toch aan de schepping voorafgaat. Gunkel 
moett hebben geantwoord dat hij deze volgorde heeft gekozen omdat hij niet geciteerd wilde 
wordenn als 'Gunkel Chaos'. Klatt (1969) p.51-52, noot 5 en 10. 'Gunkel Schöpfung' klinkt beter, 
maarr hier schemert mijns inziens ook iets van humor in door. 
Gunkell  (1977) p.v. 
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calee nuanceringen en voor het begrip van de passage is dat alles niet beslissend. In 
dee sleur van alledag vergeet men, naar het oordeel van Gunkel, zich de principiële 
vraagg te stellen waar het in de bijbelse exegese om gaat.25 Tekstkritiek was tot norm 
verhevenn met de daarbij behorende schifting in de overgeleverde teksten. 
Hieruitt volgt dat de inleiding tot het Oude Testament uit niet meer bestond dan be-
studeringg van uiteengescheurde delen tekst waarbij men zich baseerde op chronolo-
gischee en biografische gegevens; zo werd een synthetisch ontwikkelde geschiedenis 
vann Israël bewerkstelligd. De analyse van de inleiding tot het Oude Testament en de 
synthetischh ontwikkelde geschiedenis van Israël berustten niet op een adequaat 
methodischee uitwerking. Als Kleinigkeitskrdmer26 wikt men woorden zonder daar-
achterr de geroerde ziel van de mens gewaar te worden. Dit nu is Gunkel een doorn 
inn het vlees. 

Gunkell  wil voor de exegese inzicht verkrijgen in de schrijver, wat die beweegt in 
hett uitgesprokene, maar meer nog wat hij te zeggen heeft in het onuitgesprokene, 
kortomm in wat hem beroert:27 

DieDie lebendige Person also, in ihrem Wollen undDenken, in der Mannigfaltigkeit 
ihresihres ganzen geistigen Seins, sie ist der eigentliche Gegenstand aller Exegese2* 

Vann hieruit wil hij de bijbelse stof onpartijdig bestuderen en zich aan de materie 
onderwerpen.. De exegeet zal door de passie moeten worden beheerst om door te 
dringenn in alle uithoeken van de ziel van de schrijver. Ook Gunkel schuwt de 
polemiekk niet. Het verstand kan ontleden, maar niet scheppend werken en daarom 
iss exegese in haar hoogste vorm meer een kunst dan een wetenschap. Weliswaar 
scheptt de exegeet niet vrijelij k zoals de kunstenaar, aber er schafft nach29 We zien 
datt Gunkel tekstkritiek afwijst ten gunste van de overgeleverde tekst voor zover die 
eenn weergave is van het religieuze en we zien ook hoe hij zich in toenemende mate 
verdieptt in de religieuze klanken die hij in de vertellingen meent te vernemen. De 
diepstee roerselen dienen te worden gepeild en het onuitgesprokene moet worden 
opgevangen.. Alleen zo komt de religieuze betekenis van Genesis aan het licht. 

Ditt heeft gevolgen voor Gunkels opvatting over de inleiding tot het Oude Testament. 
Inn Die Grundprobleme der israelitischen Literaturgeschichte dat voor het eerst in 
19066 verscheen, vier jaar voor de fundamenteel gewijzigde herdruk van zijn Genesis, 
maaktt Gunkel duidelijk dat het niet langer zal gaan om een verhandeling over literar-
kritischekritische problemen met als hoogste doel een nieuw ontwerp voor een zuivere 
geschiedeniss van Israël; daarbij blijf t het niet, want ook wijst hij alle uiteenscheuring 
vann de tekst af die als basis zou moeten dienen voor een synthetisch ontwikkelde 

Gunkell  (1904/1913) p.12. 
Dee uitdrukkin g is van Gunkel: Denn nirgends sind Worte das Eigentliche. Nur dem Kleinig-
keitskrdmerkeitskrdmer sind sie die Hauptsache. A.w. p.12. 
A.w.. p.12. 
A.w.. p.13. 
A.w.. p.14. 
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geschiedeniss van Israël. Wat Gunke] voor ogen staat is een bestudering van de 
geschiedeniss van Israël, opgevat als een inleiding, en deze geschiedenis moet litera-
turgeschichtlichturgeschichtlich worden gefundeerd en opgebouwd. 

Dee eerste en tevens belangrijkste ontdekking die dit artikel vermeldt is dat Israëli-
tischetische Literaturgeschichte bestaat uit die Geschichte der liter ar ischen Gattungeni0 

Daarmeee is het accent verschoven ten opzichte van 1904. Toen ging het om die 
lebendigelebendige Person in ihrem Wollen und Denken, nu komt hij tot de slotsom dat elke 
overleveringg van de persoon van de vertellers ontbreekt en bovendien meent Gunkel 
datt de persoon in het oude Israël, ook die van de verteller, weinig ontwikkeld is. 
Dee tweede ontdekking is dat het oude genre zijn wortels heeft in het volksleven en 
eenn onderdeel is van de volkskunst. De literatuur van het volk ontwikkelt zich tot 
literatuurr van de kunstenaars, maar zodra de kunstenaars eigen bedenkingen 
toevoegenn aan de volkskunst, noemt Gunkel hen kleinere Geister die de stijl 
overnemenn en afzwakken; het genre beleeft dan zijn klassieke tijd. Gunkel spreekt 
inn dat geval van klassische Schöpfungen, gevolgd door mattere Nachahmungen. Het 
zall  duidelijk zijn dat hij hiervan zeer veel terugvindt in het Oude Testament.31 Het 
gaatt Gunkel om de oudste genres waarin het volksleven aan het licht wordt gebracht, 
daarinn wordt een zuiverheid getoond die de latere genres ontberen. Wanneer er 
UmbiegungenUmbiegungen of Mischungen aan de oude teksten worden toegevoegd, ontstaan 
zelfstandigee genres, losgemaakt van de godsdienst. De sage wordt novelle en legende. 
Gunkell  beschouwt dit als de tragedie van de Israëlitische literatuur: 

derder Geist nimmt ab; die Gattungen sind verbraucht; Nachahmungen hdufen sich; 
anan Stelle der selbstandigen Schöpfungen treten die Bearbeitungen; die Sprache 
stirbtstirbt als Volkssprache aus. Aber schon hat die Geschichte der Sammlung der 
SammlungenSammlungen begonnen: der Kanon entstehti2 

Uitt deze ontdekkingen vloeit voort dat Gunkel het als zijn wetenschappelijke opdracht 
ziett om aan te tonen hoe de literatuur uit de geschiedenis van het volk voortgekomen 
iss en de uitdrukking vormt van zijn geestelijk leven. Zo ontstaat de Literatur-
geschichtegeschichte Israels en voor Gunkel wordt duidelijk dat de religieuze invloeden van 
Babyionn en Egypte niet langer ontweken kunnen worden," want het religieuze 
fenomeenn is in het geding! De verwantschap met de andere godsdiensten zal tot 
uitingg moeten komen, maar ook de karakteristieken van de Israëlitische religie zullen 
aann het licht worden gebracht. 

Wee zien hoe Gunkel zich een weg baant door het woud van de vragen van de 
ReligionsgeschichteReligionsgeschichte die uitgaat van het religieuze fenomeen dat het gemeenschappe-
lijk ee beeld bepaalt, maar die ook de uniciteit van elke godsdienst kenmerkt. Van 
hieruitt ontwikkelt Gunkel een Literaturgeschichte die hij specifiek ent op de religie 

Gunkell  (1906/1913) p.31. 
A.w.. p.35. 
A.w.. p.36. 
A.w.. p.37. 
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vann Israël. Elke bladzijde van zijn werk ademt de geest van het belang dat Gunkel 
hechtt aan gevoel en verbeelding. Kunnen we stellen dat Gunkel net als Herder in de 
algemenee religieuze oorsprongen de individuele, bijzondere fenomenen in zijn greep 
wi ll  krijgen34 en dat hij zich niet van Herders schaduw weet los te maken? Is het niet 
Herderss verdienste geweest de encyclopedische interesse voor de religies te bevrijden 
vann rationalistische uitdrukkingsvormen? Herder heeft als geen ander onderwezen 
inn de kunst van de psychologisch-esthetische invoeling ten aanzien van de religieuze 
levensuitingenn der volkeren, meent H-J. Kraus en tot slot heeft hij de encyclopedische 
interessee omgevormd naar die van menselijke belevenissen.35 Gunkel is wel degelijk 
sterkk door Herder beïnvloed.36 

Johannn Gottfried Herder (1744-1803) gaat het om de stemmen der volkeren waar die 
vann Israël er één van is en hij heeft daarbij onmiskenbaar oog voor het eigene van 
hett Oude Testament.37 Gunkel beoogt verder te gaan door wetenschappelijk toegan-
kelijkk te maken wat Herder met zijn dichterlijke en artistieke intuïtie vermoedde.38 

Hijj  brengt dit het krachtigst onder woorden in zijn Vorwort bij Reden und Aufsatze 
datt in 1913 verscheen, als hij moet constateren dat de Religionsgeschichte als weten-
schappelijkk onderzoek compleet in de ban is gedaan! In zijn dagen bevat de norma-
tievee Religionsgeschichte niet veel meer dan een poging om de bijbelse religie te 
verklarenn in samenhang met de buitenbijbelse religies. Religionsgeschichte wordt 
daaromm opgevat als een Geschichte der Religionen™ Deze visie wijst Gunkel af, want 
hett gaat hem om de Geschichte der Religion en wil men het wezenlijke van het 
religieuzee bevatten, dan moeten andere religies op hun eigen merites worden 
bevraagd.. Maar Gunkel heeft de tijdgeest tegen, want binnen de discipline van de 
theologiee is de Bijbel tot norm der mensheid verheven en Gunkel roept verontwaar-
digdd dat de andere oriëntaalse religies daarom maar naar de rommelkamer zijn verwe-
zen.. Tot hoever gaat die verontwaardiging? In de verdediging gedrongen maakt hij 
duidelijkk dat het hem gaat om het doorgronden van de religieuze inhoud van de 
Heiligee Schrift.40 Dit zal voortdurend de kern van de zaak moeten zijn en dit motief 
bespeurenn we door heel zijn werk heen: 

DennDenn die dichterische Schönheit des Alten Testaments ist für uns zunachst nur 
eineeine Blume, die wir an unserem Wege finden; wir sollen nicht Barbaren sein, die 

Krauss (1982) p.335. 
A.w.. p.316. 
Vergelijkk Gunkel (1904/1913) p.22 waar Gunkel uitroept: In Herders und Wellhausens Bahnen 
gehengehen wir, wenn wir die Form der Schöpfungen des Alten Testaments einer besonderen Betrach-
tungtung unterziehen. En tot in het Vorwort zur dritten Au/lage van Genesis noemt Gunkel Herders 
naamm met ere: W ie lange wird es noch dauern, bis die alttestamentltchen Forse her endlich 
einsehen,einsehen, welche gewaltigenAufgaben ihnen durch die literaturgeschichtlichenProbleme, auch 
aufdemaufdem Gebiete der Erz&hlungen gesteckt sind, und wann wird das Testament des grossen 
HerderHerder endlich volstreckt werden? Gunkel (1977) p.v-vi. 
EJJ 8:343: While acknowledging the Divine inspiration of the biblical writers. Herder saw them 
asas spokesmen for humanity. 
Gunkell  (1904/1913) p.24. 
Gunkell  (1913) p.v. 
A.w.. p.vii. 
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anan der holdseligen Schönheit vorübergehen: aber wir gehen den Weg nicht 
ihrethalb.ihrethalb. Denn wir sind nicht Asthetiker, sondern Theologen.41 

44 ENKELE VISIES OP GUNKEL 

Omm de waarde van Gunkels werk te kunnen peilen, dienen enkele stemmen over zijn 
werkk te worden gehoord. De twee belangrijkste zijn die van H-J. Kraus en W. Klatt. 
Zijj  verschillen van mening, maar beiden signaleren facetten van Gunkels werk die 
hett zicht op zijn werk verhelderen. Het kan ons tevens op het spoor zetten van de 
visiee die Jacob heeft op Hermann Gunkel. Jacob mag recht tegenover Gunkel staan 
alss hij uitgaat van Genesis als eenheid, maar Jacob doet veel meer met Gunkels 
GenesisGenesis dan hem bot afwijzen. 

4.14.1 Hans-Joachim Kraus 

H-J.. Kraus is van mening dat in Gunkels opvatting van Eigentümlichkeit nog een 
naklankk is te horen van de Individualiteit zoals die in de Romantiek opgeld doet. 
Gunkell  vraagt niet naar de sagen van Genesis in hun overgeleverde teksten, maar wil 
bovenall  de oerbetekenis van de teksten naar voren halen; Kraus is van mening dat 
hett Gunkel ten diepste gaat om de stem van één der volkeren. Het lukt Gunkel om 
dee romantisch-exegetische veronderstellingen, gebaseerd op een vorm van kunst-
zinnigheid,, tot een wetenschappelijke rang te verheffen en zo ontwikkelt hij een 
vakkundigee Literaturgeschichte, maar tegelijk geldt dat Gunkels Literaturgeschichte 
voortdurendd correspondeert met de Religionsgeschichte en omgekeerd.42 Kraus ver-
zuchtt dat men Gunkel altijd weer in de sporen van Herder ziet gaan, juist omdat ten 
diepstee bij Gunkel het archaïsche oergehalte in het geding is en aldus de Stimmen 
derder Völker worden gehoord.4"5 Gunkels opbouw van de Literaturgeschichte zou wel 
eenss gebaseerd kunnen zijn op Herders grote voorliefde voor de onbedorven oor-
spronkelijkee vormen van de oude tijd; voor Kraus staat vast dat Gunkel de Romantiek 
zouu willen laten herleven.44 

Ditt betekent niet dat Kraus de betekenis van Gunkels werk onderschat. Kraus belicht 
dee stromingen die Gunkel omgeven. Gunkel zweeft naar het oordeel van Kraus nog 
altijdd op de vleugels van een ideale, synthetische geschiedenis van Israël, hoezeer 
hijj  ook de problematische sprong tussen de Einleitung in das Alte Testament en de 
GeschichteGeschichte Israels heeft onderkend. In die zin staat Gunkel op de schouders van zijn 
voorgangers.. Hierbij blijf t het niet. Kraus heeft ook oog voor Gunkels aandacht voor 
dee literaturgeschichtliche vraagstelling; daarmee heeft hij een geheel nieuw thema 
aangeboordd en dat zal dan ook zijn levenswerk worden.45 

Gunkell  (1904/1913) p.24. 
Krauss (1982) p.346. 
A.w.. p.351. 
A.w.. p.336. 
A.w.. p.343-344. 
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4.24.2 Werner Klatt 

Ookk W. Klatt stelt dat Gunkels esthetisch gevoel voor de literaire vormen, naar zijn 
meningg vooral een aangeboren talent van Gunkel, door de lectuur van Herder is aan-
gescherpt.466 Ook sluit Klatt bij Kraus aan als hij vaststelt dat Gunkel het als zijn 
eerstee taak ziet de schoonheid van de oudtestamentische vertellingen toe te lichten. 
Eerstt daardoor komt de eigenlijke betekenis aan de dag van de sage als poëtisch 
genre.. Dit beschouwt Klatt als de hoofdontdekking van Gunkel.47 Gunkel betoont zich 
naarr Klatts oordeel als een Meister der Einfühlung waar het in de kern van de sage48 

omm gaat en dit lijk t door Baumgartner, die eveneens Gunkel deze eigenschap toedicht, 
bevestigdd te worden als hij Gunkel, bij wie hij heeft gestudeerd, aanhaalt en zegt: 

ForschungForschung ist ebensoviel Kunst wie Wissen. (...) Instinkt wie Phantasie bedürfen 
unerbittlicherunerbittlicher Zahmung durch Selbstkontrolle. Alle Einfalle und Kombinationen 
mussenmussen immer wieder kritisch überprüft werden. Urn das Alte Testament zu 
geniessen,geniessen, braucht es nicht einen guten Magen, sondern eine feine Zunge. (...) 
AnfangAnfang neuer Gedanken ist das Fragen und Zweifeln. Es gilt oft und anhaltend 
überüber den Text nachzudenken. Aber erzwingen lasst es sich nicht. Es wird 
geschenktgeschenkt und ist dann aufeinmal da. 

Klattt is bovenal van mening dat de invloed van Herder op Gunkel niet ligt op het 
gebiedd van het religionsgeschichtliche denken, maar vooral op het vlak van de Litera-
turgeturge schichte™ Klatt verwijst dan ook naar de respectvolle bewoording van Gunkel 
aann het adres van Herder in het reeds genoemde voorwoord,51 en hij beklemtoont in 
zijnn verwoording Gunkels inspiratie door de asthetischen Betrachtung des grossen 
Herder.Herder. Klatt geeft hiermee aan dat beïnvloeding van Herder een feit moge zijn, maar 
vóórr alles geldt voor hem dat Gunkel geheel op eigen kracht zijn gattungs- oder 
literaturgeschichtlicheliteraturgeschichtliche Methode heeft gevonden en dat hij niet afhankelijk is geweest 
vann het genreonderzoek in de germanistiek. 
Err is méér. Klatt ziet op grond van zijn bevindingen hoe Gunkel doordringt tot de 
kernn van een Literaturgeschichte waarin de structuur van de gegeven teksten zelf in 
hett geding is; Gunkels Literaturgeschichte heeft een geheel eigen invalshoek waarbij 
dee grondbegrippen niet zijn ontleend aan de algemene literatuurwetenschap. Aldus 
laatt Gunkel zich leiden door de vragen die de literatuur zelf stelt en hij maakt daarbij 
volstrektt onafhankelijk gebruik van de principes van de literatuurwetenschap als 
stijlleer,, poèzieleer en metriek " Klatts zienswijze roept de vraag op of er dan in het 
geheell  geen samenhang is tussen Gunkels religionsgeschichtliche onderzoekingen 

Klattt (1969) p.105. 
A.w.. p.118; zie ook Kraus (1982) p.347. 
Klattt (1969) p. 142. 
Baumgartnerr (1977) p. 14. 
Klattt (1969) p. 164. 
Ziee Gunkel (1977) p.v-vi. 
Klattt (1969) p.110-112; zie vooral diens noot 29, p.111. 
A.w,, p.169. 
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enn diens opbouw van de Literaturgeschichte. 

4.34.3 Samenvatting 

Krauss is van mening dat de Romantiek nog om Gunkel heen hangt alsof de stemmen 
vann de volkeren uiteindelijk belangrijker zijn dan het karakteristieke moment van de 
Israëlitischee religie; kortom, Gunkel poogt de bronnen van de oudste oervormen te 
doorgronden.544 Voor Kraus blijf t Gunkel verbonden met zijn verleden, in het 
bijzonderr de Romantiek. We zien dat Kraus geneigd is Gunkel te schetsen als een 
exegeett met een hang naar het esthetische, gepassioneerd door de oudste vormen van 
religiee waarin het meest zuivere getuigenis van de religieuze mens aan het licht komt, 
mett dien verstande dat het Gunkels levenswerk zal worden de Einleitung in das Alte 
TestamentTestament als het ware los te pellen van de synthetisch opgebouwde Geschichte 
Israels"Israels" Gunkels Literaturgeschichte komt voort uit zijn visie op de Religions-
geschichtegeschichte en is daar onlosmakelijk mee verbonden. 

Klattt bestrijdt dit.56 Niet door passie voor de oudste vormen wordt Gunkel gedreven, 
maarr door de wezenskenmerken van de religie van Israël zelf. Het is de 'religiösen 
EigenartEigenart Israels', zoals die in Genesis 1 als karakteristiek wordt getypeerd, die de 
voortgangg bepaalt. Gunkel hangt geen theogonische visie aan zoals die in de schep-
pingsverhalenn van de Phoeniciërs, Egyptenaren en Babyloniërs opgeld doet. In 
Genesiss 1 ontbreekt elk spoor van deze visie, gethematiseerd als Genesis is rond de 
Jahvereligion.Jahvereligion.5151 Hierdoor legt Klatt de nadruk op het theologische gehalte van 
Gunkelss exegetisch oeuvre. 

55 ' T E X T E SIND HOHE HERREN* 

TexteTexte sind hohe Herren, die redet man nicht an, sondern wartet, bis sie selber reden 
tekendee Baumgartner op uit de mond van zijn leermeester Gunkel.58 Hieruit spreekt 
hett respect voor het woord. In zijn Reden und Aufsatze geeft Gunkel aan dat een 
LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte voor de Israëlitische literatuur die het ontstaan van de geschriften 
inn hun chronologische volgorde beschrijft, geen recht doet aan de geschriften zelf; 
ditt geldt evenzeer voor een verklaring vanuit de persoon van de auteur van elk 
bijbelboek.599 Het accent verschuift dus van de vermeende auteur naar de aard van 
dee vertelling, het genre. Deze verschuiving heeft een verstrekkende betekenis. Gunkel 
doett de uitspraak dat het in Genesis om sagen gaat en hij omschrijft de sage als een 
poëtischee vertelling van oude herkomst die over personen of gebeurtenissen uit het 

Krauss (1982) p.335-336. 
A.w.. p.341-342. 
Klattt (1969) p. 161-162. 
A.w.. p.163. 
Baumgartnerr (1977) p.14. 
Gunkell  (1906/1913) p.30. 
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verledenn gaat. 

Gunkell  onderscheidt twee vormen van geschreven tekst. Eerst de hoog ontwikkelde 
geschiedschrijving,, die zoals ook elders de daden van de koningen en in het bijzonder 
dee oorlogen behandelt; gedenktekens van deze geschiedenis vormen in het bijzonder 
dee vertellingen van het zogenoemde boek II Samuèl, maar tegelijk moest toen in een 
poëtischh zo begaafd volk als Israël ook de sage haar plek hebben gekregen.61 De 
kerkelijkee theologie had zo haar bedenkingen over deze splitsing. Men vatte deze zo 
genoemdee sage niet op als een vorm van geschiedschrijving, maar als een fantasiepro-
duktt en zulke fantasieprodukten mag men toch in de Heilige Schrift niet zoeken?62 

Hierr wordt duidelijk wat de tijdgeest doet. De Bijbel wordt tot norm verheven, maar 
hett religieuze van diens inhoud mag niet worden gepeild. Er zit niets anders voor 
Gunkell  op dan met verve de opvatting te bestrijden die sage met leugen verwart. Hij 
iss ervan overtuigd dat het in de sage om een bijzondere vorm van dichtkunst gaat: 

WennWenn nun der hohe Geist der A.T.lichen Religion so mancherDichtungsarten sich 

bedientbedient hat, warum nicht dieser?6i 

Gunkell  acht sagen van een oneindig veel dieper, vrijer, waarachtiger gehalte dan kro-
niekenn en historiën. Genesis is een religieus boek in tegenstelling tot de geschiede-
nissenn en de kronieken. 

Dee hoofdontdekking van Gunkel is dat het bij de sage om een poëtisch genre gaat64 

datt eerst in mondelinge overlevering is doorgegeven. Daarvan gewaagt zijn uitvoerige 
inleidingg zoals die gepubliceerd is vanaf de derde druk in 1910. Paragraaf 1 zet 
meteenn in met: Die Genesis ist eine Sammlung von Sagen. Daarmee wordt een 
denkrichtingg bepaald die onomkeerbaar is, want de sage die naar haar natuur poëtisch 
is,, wil verheugen, verhogen, bezielen en ontroeren. Zij spreekt over de dingen die 
hett volk na aan het hart liggen; dit tekent het contrast tussen de sage en de hoog 
ontwikkeldee geschiedschrijving die naar haar aard over het werkelijk gebeurde wil 
belerenn en daarom prozaïsch is van toon.65 Gunkels belangstelling gaat niet uit naar 
vermeendee historische feiten in de sagen, want de sage heeft de herinneringen 
poëtischh getransformeerd en daarbij is er materiaal door invloeden van buitenaf aan 
dee tekst toegevoegd.66 

Gunkell  stelt dat de sage stof bevat uit andere culturen. Dit geldt ook voor de 
OpferungOpferung Isaaqs en voor de Stammbaum Nahors. Door toevoeging van poëtische en 
andersoortigee motieven zijn die sagen sterk uitgesponnen. Veel van die vertellingen 
moetenn dus al hebben bestaan eer ze in de mond van Israël een nieuwe betekenis 

Gunkell  (1977) p.viii. 
A.w.. p.vii-viii . 
Krauss (1982) p.347-348. 
Gunkell  (1977) p.viii. 
Klatt(1969)p.ll8. . 
Gunkell  (1977) p.ix en xii. 
A.w.. p.xviii. 
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hebbenn gekregen. Gunkel concludeert dat zij als fraaie vertellingen reeds een lange 
tijdd in omloop waren en in hun oorsprong ontsproten zijn aan zuivere beelden van 
dee fantasie.67 Deze stelling van Gunkel wordt door zowel Kraus68 als Klatt69 

gesignaleerd. . 

Inn het volgende hoofdstuk zal de Einleitung die Gunkel aan zijn commentaar vooraf 
laatt gaan nader worden belicht waardoor zijn visie op Genesis 22 haar contouren 
krijgt. . 

A.w.. p.xxvi. 
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