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Hoofdstukk 2 
Genesiss in de visie van Hermann Gunkel 

Voordatt Hermann Gunkel zijn vertaling en commentaar van het boek Genesis in 1910 
inn de derde druk presenteert, meldt hij dat hij het gehele werk nog eenmaal in 
jarenlange,, moeizame arbeid grondig heeft doorgewerkt. Er is daarenboven veel 
nieuww materiaal aan het boek toegevoegd, in het bijzonder van folkloristische en 
historischee aard over de sage.1 Kortom, het is een nieuw boek geworden waarin hij 
zijnn waarnemingen op het gebied van de verhaalkunst uit de doeken heeft gedaan, 
terwijll  toch de geest van het geheel eender is gebleven. Het is met name de 
EinleitungEinleitung waarin Gunkel zijn nieuwste inzichten verwoordt en die is dan ook zeer 
uitvoerigg geworden. Zij telt honderd pagina's en is ingedeeld in zes paragrafen. 
Tachtigg pagina's daarvan behandelen de kenmerken van de sagen, twintig gaan over 
dee bronnen waaruit Genesis put. Het zal duidelijk zijn dat Gunkel in tegenstelling 
tott Jacob geen commentaar aanbiedt dat de tekst op de voet volgt. Aan het slot van 
dee Einleitung heeft Gunkel overeenkomstig zijn opvattingen over de Quellenschei-
dungdung een Reihenfolge der Stücke der Genesis im Kommentar geplaatst2 opdat wie 
hett boek doorbladert, het spoor niet bijster raakt. 

66 GELOOFSBRIEF: THE GENESIS IST EINE SAMMLUNG VON SAGEN' 

Dee eerste paragraaf in de Einleitung heeft het karakter van een geloofsbrief waarin 
beledenn wordt dat Genesis bestaat uit een verzameling van sagen.3 Gunkel definieert 
hett begrip Sage en hij doet dat in contrast met het begrip Geschichte. Geschichte is 
voorr Gunkel hoog ontwikkelde geschiedschrijving die in heel haar gestrengheid een 
schriftelijkee en objectieve weergave van gebeurtenissen biedt; ze houdt zich bezig 
mett de daden van de leiders en in het bijzonder met oorlogen. Kortom, het gaat om 
beschrijvingg en verklaring van openbare gebeurtenissen. 
Geheell  anders de sage. Gunkel kenmerkt die als een populaire, vanouds overgeleverde 
poëtischee vertelling; zij heeft personen of gebeurtenissen uit het verleden tot 
onderwerpp en is oorspronkelijk mondeling overgeleverd. Onderwerp is wat het volk 
naa aan het hart ligt. De vertelling verbindt op populaire wijze het persoonlijke met 
hett politieke als dat te stade komt. De sage schept haar vertelling uit de fantasie. 
Wanneerr Gunkel dit alles heeft ontvouwd kan hij het duidelijkste kenteken van de 
sagee melden en dat is dat de aard van haar vertelling niet zelden ongeloofwaardig 
is.. Het blijkt moeilijk te zijn de term Sammlung von Sagen helder en duidelijk te 

Gunkell  (1977) p.v. 
A.w.. p.ci. 
A.w.. p.vii-xiii . 
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krijgen.44 Gunkel contrasteert bewust. Voor de historicus van zijn tijd was het geen 
gemeengoedd meer dat Genesis hoog ontwikkelde geschiedschrijving zou bevatten. 
Hett zijn de deskundigen uit zijn kerk die sage met leugen verwarren en ver-
onderstellenn dat de mooie verhalen "niet waar' zouden zijn wanneer zij niet als 
GeschichteGeschichte worden gekenmerkt. Daarom stelt hij: 

ManMan hat, indem man, unverstandiger Weise, Sage mit Lüge verwechselte, 
BedenkenBedenken getragen, Sagen imA.T. anzunehmen; aberSage ist nicht Lüge, sondern 
vielmehrvielmehr eine besondere Art von Dichtung.5 

Gunkell  vindt die evangelische Kirche tegenover zich die alles in het werk stelt om 
tee voorkomen dat Genesis niet langer als Geschichte zou worden gekenmerkt. Haar 
heeftt hij in het bovenstaande citaat op het netvlies. Gunkel wijst daarentegen onveran-
derlijkk op het beslissende religieuze element van de tekst. Geschichte kan die niet 
bevatten,, het zal de sage zijn die het ongeloofwaardige in de kaders van de religie 
plaatst.. Alleen door de tekst als sage te lezen wordt het religieuze gehalte van 
Genesiss aan het licht gebracht. 
Gunkell  wil zijn kerk niet al te hard vallen en noemt haar slechts eenmaal in zijn 
eerstee paragraaf, maar hij heeft wel een goede raad in petto: 

DieDie evangelische Kirche und ihre berufenen Vertreter würden gut tun, gegen diese 
Erkenntnis,Erkenntnis, dass die Genesis Sagen enthdlt, sich nicht - wie es bisher so viel/ach 
geschehengeschehen ist - zu sperren, sondern einzusehen, dass ohne diese Erkenntnis ein 
historischeshistorisches Verstandnis der Genesis unmöglich ist.6 

Inn zijn verweer keert hij de betekeniswaarden om. Niet de Geschichte is norm voor 
dee waarheid, maar de Religion en die vinden we in de sage. 

DaDa die Erzahlungen der Genesis zumeist religiöser Art sind, so sprechen sie 
bestandigbestandig von Gott. Die Art aber, wie Erzahlungen von Gott reden, ist einer der 
sicherstensichersten Mafistabe dafür, ob sie historisch oder poëtisch gemeint sind.7 

Wee zien hoe Gunkel zijn lezers voorhoudt dat het gaat om het religieuze element van 
Genesis.. Voor de moderne mens in Gunkels dagen mag God de stille, verborgen 
achtergrondd zijn van alle dingen en beschouwd worden als de laatste oorzaak, maar 
datt geldt niet voor Genesis! Daarin is het karakteristieke spreken van God niet 
beperktt tot de donkere uren van de menselijke emoties, maar hoorbaar in het gesprek 
waarinn God heel eenvoudig als een mens met de ander spreekt. Gunkel wil hiermee 
zeggenn dat het niet anders kan of Genesis is vol van poëtische vertellingen die met 
geschiedschrijvingg niets van doen hebben. De sagen van Israël, in het bijzonder de 

Westermannn (1981) p.32. 
Gunkell  (1977) p.viii. 
A.w.. p.xii-xiii . 
A.w.. p.xi. 
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sagenn van Genesis, zijn naar Gunkels overtuiging wellicht de mooiste en de diepzin-

nigstee die op aarde ooit zijn verteld.8 

77 V A N 'SAGE' TOT 'EINZELSAGE' 

Gunkell  stelt zich vervolgens de vraag welke eenheid in het onderzoek van Genesis 
dee maatgevende is. De meest omvattende eenheid is die van de gehele Pentateuch, 
vervolgenss die van Genesis zelf. Daarbij blijf t het niet, Gunkel denkt verder terug. 
Hi jj  noemt vervolgens het afzonderlijke sagenboek dat aan Genesis vooraf moet zijn 
gegaann en tot slot spreekt hij over de afzonderlijke sagen die het genoemde 
sagenboekk bevat.9 Genesis bestaat immers uit het neergeschrevene van eenmündlicher 
volkstümlichervolkstümlicher Überlieferung™ en de volkstümliche Sage houdt haar aard vast in de 
vormm van de einzelnen Sage, gemarkeerd als die is door een overduidelijk begin en 
einde.111 Dit is de reden waarom de einze Ine Sage op zichzelf staat en los van de tekst 
daarr om heen begrepen kan worden. Hoe zelfstandiger een vertelling is, hoe zekerder 
zijj  in oude vorm is behouden. Ook omgekeerd geldt dat de mate van zelfstandigheid 
vann een vertelling veelal bepalend is voor de zekerheid dat die in oude vorm is 
overgeleverd.122 De korte sage beantwoordt niet alleen aan de kunst van de verteller 
diee absoluut niet in staat was om omvangrijke kunstwerken neer te zetten, maar ook 
aann de oplettendheid van de hoorder van wie niet gevergd kan worden dat die de 
vertellerr dagen-, laat staan wekenlang aanhoort!11 

Al ss een van de eerste voorbeelden van de Einzelsage noemt Gunkel de Opferung 
Isaaqs"Isaaqs" De Stammbaum Nahors blijf t buiten beschouwing. Gunkel beschouwt het 
slott van Genesis 22 wel als een vertelling en ze is zeer oud en van vreemde her-
komst,, maar ze is later toegevoegd. Gunkel kan niet bijster veel waardering voor dit 
fragmentt opbrengen, want de verteller vervalt in dit fragment alras in de normale stijl 
vann de stamboom15 alsof hier geschiedenis wordt beschreven. Gunkel heeft geen 
belangstellingg voor de datering van de handelingen van Abraham, want de behandelde 
materiee heeft geen historische of etiologische herkomst. De stof komt van elders en 
datt geldt expliciet voor Isaaqs Opferung. De sagen der vaderen moeten in hun geheel 
alss mooie verhalen reeds lang in omloop zijn geweest, in hun oorsprong ontsproten 
aann de zuivere beelden van de fantasie.16 Kenmerkend voor de inhoud van de 
EinzelsageEinzelsage is dat, in tegenstelling tot de romankunst, er weinig spelers worden opge-

A.w.. p.xii. 
A.w.. p.xxxi. 
A.w.. p.xxx. 
A.w.. p.xxxü. 
A.w.. p.xxxiü. 
A.w.. p.xxxiv. 
A.w.. p.xxxi. 
A.w.. p.243. Vergelijk Westermann (1981)p.26 die ervan uitgaat dat in Gunkels dagen nog niet 
werdd ingezien dat opsommende spreekvormen, waaronder geslachtsregisters, zelfstandige vormen 
vann mondelinge overleveringen zijn geweest. 
Gunkell  (1977) p.xxvi. 
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voerd;177 de hoofdrolspelers worden weliswaar karig beschreven, maar ze hebben toch 
enkelee zeer in het oog lopende eigenschappen. Zo wordt Abraham geschilderd als 
dee gehoorzame vrome.18 

88 HET CULTUSELEMENT IN DE 'EINZELSAGE' 

Hett religieuze element in de poëtische vertellingen komt bovendrijven door de 
cultischee motieven, want die verklaren de ordening van de godsdienst. Gunkel licht 
datdat toe aan de hand van het gegeven dat de godsdienst in heel zijn hervorming en 
rationalisatiee een geweldige reiniging heeft ondergaan en daarom geen begrip meer 
heeftt van de oude cultuszeden. Het oude Israël functioneert als intermediair, want 
ditt volk heeft over die zeden - waarvan zelfs geen Israëliet de oorsprong kent - diep 
nagedacht. . 
Inn Isaaqs Opferung ziet Gunkel een verband tussen de cultusplaats en de godheid. 
Datt verband wil Gunkel op het spoor komen; hij peilt de diepe kloof tussen de tekst 
enn de moderne mens. Voor hem is de basis de oeroude cultus die reeds lang in het 
Israëll  dat de vertellingen opschreef, niet meer voorkwam. De vraag die Gunkel zich 
steltt is: welke betekenis kan zo'n vertelling als intermediair tussen de cultus en de 
huidigee lezer hebben voor de moderne mens die deze tekst leest? 

DasDas alte Israel hat über den Ursprung mancher solcher Kultussitten nachgedacht. 
UndUnd wenn die Erwachsenen, durch die Gewohnheit abgestumpft, das Selfsame 
undund Unverstdndliche nicht mehr bemerken, dann werden sie aus ihrerRuhe durch 
diedie Fragen der Kinder aufgestört.19 

Waaromm wordt er geofferd in Jeruël? Het zijn de kinderen in het oude Israël die 
Gunkell  deze vraag hoort stellen. De eigenlijke reden weet geen Israëliet, daarvoor 
iss het gebruik veel te oud, maar in deze nood treedt de mythe of de sage op waarin 
eenn vertelling dienst doet als verklaring van een heilige gewoonte.20 Gunkel 
verondersteltt dat de sage van de Opferung Isaaqs van oorsprong een cultussage is 
geweest;; in de zeer afgezwakte vorm zoals wij die nu kennen heeft die echter geen 
etiologischee betekenis meer, maar enkel die van een karakterschildering. Gunkel vindt 
eenn uitweg door op de compositie van het geheel te wijzen: 

SoSo geht es in der Genesis in vielen Zwischenstufen von krasser Mythologie bis 
zuzu einem, uns ganz modern anmutenden Vorsehungsglauben. 

OpOp deze manier legt Gunkel een verbinding tussen twee motieven die hij van belang 

A.w.. p.xxxv. 
A.w.. p.xxxviii. 
A.w.. xxiii . 
A.w,, p.xxiii. 
A.w.. p.lxix. 
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achtt voor zijn studie, maar ook voor de gezagsdragers van zijn kerk. Genesis heeft 
betekeniss voor de moderne lezer vanwege het voorzienigheidsgeloof en daarmee 
houdtt Gunkel zijn Kirche bij de les. Ten eerste spreken de vertellingen zelf zo sterk 
vann geloof dat Gunkel ze beschouwt als het hoogtepunt in de religie van Genesis; 
siesie sind es in erster Linie, die diesem Buche den Wert verleihen, benadrukt door het 
vervolg:: auch für die Frömmigkeit der Gegenwart22 en zo licht het tweede motief 
op,, het belang van Genesis voor de moderne mens. 

99 D E 'OPFERUNG I S A A Q S' IN DE ' E I N L E I T U N G ' 

Naarr vorm is de Opferung Isaaqs een EinzeIsage tot uiting gebracht in de populaire 
inhoud,, ook wel een hebraische Volkssage genoemd. Typerend voor de visie van 
Gunkell  is dat het begin van deze Einzelsage gemarkeerd wordt door een volstrekt 
nieuww thema: de opdracht van God aan Abraham om zijn zoon te offeren. Dit 
markeertt de uiteenzetting en het slot wordt bepaald door Abrahams vertrek naar 
Berseba,, waarmee het drama ten einde is. Het gaat Gunkel in Isaaqs Opferung als 
volkstümlichevolkstümliche Sage om het beslissende van de alles overheersende gemoedsstemming, 
dee ontroering. Is het niet God zelf die het offer verhindert opdat Isaak voor Abraham 
behoudenn blijft ? Naar omvang heet de tekst typerend te zijn voor een Einzelsage die 
doorgaanss niet meer dan tien verzen telt.23 Tevens wordt Isaaqs Opferung als 
voorbeeldd genoemd van sagen die hun onderwerp van buitenaf hebben.24 Er zijn 
weinigg deelnemers: drie personen.25 Naar inhoud toont de tekst een vrome en 
gehoorzamee Abraham. Gunkel werkt zijn visie op Abraham krachtig uit omdat hij 
Abrahamss karakterschildering bepalend vindt voor de echtheid van de tekst: 

undund trotzdem schildert er diese Gedanken selbst nicht; er gibt uns nur die 
ausserenausseren Umstdnde an; die Hauptsache mussen wir selber hinzufügen. Dieser 
ErzahlerErzahler hat also ein Auge für das Seelenleben seines Helden; aber er vermag 
eses nicht, diese inneren Vorgange sich so klar zu machen, dass er sie mit 
deutlichendeutlichen Worten angeben könnte.26 

Hett gesprek tussen Abraham en Isaak beschouwt Gunkel zelfs als een meesterstuk 
vann karakterschildering. Isaak kermt niet om erbarmen; er wordt zelfs met geen 
woordd gerept van diens vermeende tranen, hoezeer Gunkel zelf die tranen wel voor 
ogenn heeft.27 Hij baseert hier zijn visie op dat Isaaqs Opferung als een latere 
vertellingg beschouwd kan worden, want er treedt een nieuwe generatie op die de 

A.w.. p.lxxi. 
A.w.. p.xxxii-xxxiii . 
A.w.. p.xxvi. 
Tee vermoeden valt dat Gunkel in het verlengde van de sage van Qains Brudermord waarin hij 
eveneenss drie personen ziet optreden: God, Kaïn, Abel, in de Opferung Isaaqs God, Abraham 
enn Isaak als de drie personen ziet, maar expliciet noemt hij ze niet, a.w. p.xxxv. 
A.w.. p.xl. 
A,w.. p.xlii. 
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ontroeringg en de tranen liefheeft.28 Het contrast wordt in het begin van de vertelling 
reedss aangezet door een niets zeggende Abraham; hij zwijgt wanneer hij de opdracht 
krijgtt om Isaak te offeren. De karigheid van woorden vergelijkt Gunkel met die van 
unsernunsern Bauern29 Door het primitieve onvermogen tot spreken brengt de verteller 
echterr een contrast aan met de handelingen die op de opdracht volgen, met als 
sublimiteitt Abraham die zijn hand uitstrekt en God die Abraham tegenhoudt.30 Hier-
doorr bevat de vertelling in de ogen van Gunkel een heerlijke karakterschildering; de 
waree vrome onderwerpt zich aan het zwaarste, slechts omdat God het beveelt.31 

Gunkell  constateert dat de vertelling in heel haar beknoptheid32 belerend wil zijn. De 
spanningg wordt vooruitgeschoven, maar hoe geprangd Abrahams gemoed ook is, God 
voorziet.. In de sterke karakterschildering schemert de oude cultussage en wordt de 
oorsprongg van de naam Jeruël verklaard." De cultische motieven in de sage verklaren 
dee ordeningen van de godsdienst; deze zijn van belang in het leven van de klassieke 
oudheid,, al zijn ze ongemeen conservatief. Waar de motieven vandaan komen, weet 
geenn Israëliet, want daarvoor zijn ze veel te oud. In deze nood treedt echter de mythe 
off  de sage in werking; die verklaart de heilige gewoonte. In Jeruël heeft de God van 
Abrahamm eerst zijn kind verlangd, maar zich op het beslissende moment met een ram 
tevredenn gesteld.34 De oorsprong van de naam Jeruël wordt aldus beantwoord in 
belerendee zin. 'God voorziet zichzelf betekent volgens Gunkel dat wat God zelf 
gerealiseerdd heeft, moet worden beklemtoond in de naam Jeruël.35 In deze cultusver-
tellingg krijgt de naamsverklaring haar eigen betekenis en het uiterst korte gesprek 
tussenn Abraham en Isaak geeft de stemming weer van de gehele vertelling.36 Gunkel 
meentt daarom dat Isaaqs Opferung ooit als cultussage was bedoeld, maar uiteindelijk 
uitsluitendd overeind blijf t als karakterschildering.37 

100 WI E IS HET DIE SPREEKT? 

Wee zien dat het Gunkel gaat om het beslissende moment in de religie, verwoord in 
dee ongeloofwaardige momenten van de sage. Hoe schraler de sage, hoe waar-
schijnlijkerr het is dat zij in de oorspronkelijke vorm is overgeleverd.38 De sage is als 
poëtischee vertelling een literair genre bij uitstek dat het religieuze moment kan 
duiden:: Abraham wordt verhinderd om zijn zoon te offeren, want de godheid wil dat 
hijj  leeft. De boodschap van de sage geldt als basis; zij is van belang om het 

A.w.. p.lxxv. 
A.w.. p.xlii-xliii . 
A.w.. p.xlviii . 
A.w.. p.lxxi. 
A.w.. p.liii . 
A.w.. p.lxix. 
A.w.. p.xxiii. 
A.w.. p.xlix. 
A.w.. p.1. 
A.w.. p.lxix. 
A.w.. p.xxxiv. 
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specifiekee van de religie van Israël te begrijpen, maar ook om de moderne mens 
gevoeligg te maken voor God als de laatste oorzaak. Duidelijk is dat Gunkel de 
wetenschappelijkee opdracht die hij zichzelf gesteld heeft in haar hoogten en diepten 
doorkruist,, maar waar is zijn intentie op gebaseerd? Kraus stelt dat Gunkel niet vraagt 
watt de sagen van Genesis in de voor ons liggende tekstvorm willen uitdrukken, 
sondernsondern er strebt mit den literaturgeschichtlichen und überlieferungsgeschichtlichen 
MethodenMethoden den archaischen Urgehalten zu39 Gunkel zou daarmee in de voetsporen 
vann Herder wandelen, maar Kraus gaat enigszins voorbij aan de kern van Gunkels 
denkenn waarin het gaat om de godheid van Genesis als religieus fenomeen en waarin 
Gunkell  de zuiverste religieuze elementen vertolkt ziet in sagen; als zodanig moeten 
dee sagen worden onderkend door de moderne mens die in deze god zijn God als de 
opp de achtergrond aanwezige kracht herkent. De aard van de sage is religieus en 
daaromm is God het subject. 

Wanneerr Gunkel zijn visie ontvouwt ten aanzien van de opbouw van de Literaturge-
schichte,schichte, zegt hij dat de literaire genres pas kunnen worden vastgesteld als men de 
geschiedeniss kent die de genres hebben doorgemaakt. Elk genre heeft zijn wortels 
inn het volksleven van Israël, dat is de kern van zijn stelling. Niet de schrijver, maar 
hett genre is in het geding. In deze visie past dat in het oude Israël het individu 
weinigg ontwikkeld is en dat het gaat om de zeden die het verhaal bepalen. Daarbij 
moett men bedenken dat alles wat met het religieuze te maken heeft, uitermate 
conservatieff  is.40 Dat geldt ook voor de volkstümliche Sage. Die heeft niet haar 
oorsprongg in geschreven, maar in vertelde vorm. Door het gesprokene wordt de kern 
vann de zaak geraakt. De sage werd aangehoord en dat is de reden waarom de tekst 
beknoptt moet zijn. De verbinding tussen heden en verleden ziet Gunkel in de preek 
diee vandaag de dag nog op de kansel behoort alsmede het sprookje41 dat aan kinderen 
wordtt verteld. Om het genre te bepalen moet men de gehele situatie overzien en zich 
afvragen:: wer ist es, der redet? wer sind die Zuhörer? welche Stimmung beherrscht 
diedie Situation? welche Wirkung wird erstrebt?*2 We zien hier hoe Gunkel de tekst 
benadertt als een te typeren genre, maar ook hoe hij binnen die typering de tekst 
belicht.. Wanneer Gunkel de vraag stelt naar degene die spreekt, dan stelt hij die niet 
aann de tekst, maar dan denkt hij aan het genre. Het gaat om de vraag wie de sage 
verteltt en aan wie die wordt verteld. Wat wil de sage vertellen? En: wat wordt ons 
inn dit genre geleerd? Welke boodschap heeft de karakterschildering zoals die in 
Genesiss 22 is overgeleverd, want: Die Erzahlungen und Stücke, die so vom Glauben 
reden,reden, bilden den Höhepunkt in der Religion der Genesis. 

Krauss (1982) p.351. 
Gunkell  (1906/1913) p.31. 
Vergelijkk Westermann (1981) p.43 die constateert dat Gunkel maar ook Gressmann W. Wundt 
volgenn die het sprookje voor de oudste vertelvorm überhaupt houdt als zij eerst zeggen dat die 
VütergeschichtenVütergeschichten sagen zijn, maar direct daarop stellen dat zij eigenlijk sprookjes zijn of daaruit 
voortkomen. . 
Gunkell  (1906/1913)p.33. Zowel Klatt(1969)p. 146, Baumgartner(1977)p.14 als Kraus (1982) 
p.3455 vermelden de vier genoemde vragen, zij het Baumgartner iets beknopter en zonder de 
bronn te vermelden. 
Gunkell  (1977) p.lxxi. 
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