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1. Ter inleiding: onderwerp en aanpak scriptie 
Wat is de relevantie van het moderne Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar intertekstuele 

verbindingen binnen het Oude Testament voor diachroon onderzoek en exegese? 

Voor degenen die veel in de Bijbel lezen, zal het herkenbaar zijn dat het soms moeilijk is nog verrast 

te worden door de teksten. Je raakt vertrouwd met de geschiedenissen en het woordgebruik van de 

Schriften en de ontdekkingsvreugde ebt langzaam weg. Even herkenbaar zal het echter zijn dat de 

tekst soms op een nieuwe manier gaat leven en er dingen gezien worden die nooit eerder zijn 

opgevallen.   

 

In de loop van de eeuwen zijn er veel mensen bezig geweest met het lezen en interpreteren van de 

Bijbel. Men zou denken dat er na bijna twintig eeuwen Bijbelonderzoek nog weinig overgebleven is 

om te ontdekken. Kunnen wij als lezers in de eenentwintigste eeuw nog verrast worden door de 

teksten? Als men naar het aantal boeken en artikelen kijkt dat in de afgelopen decennia is 

gepubliceerd, kan men in elk geval constateren dat er nog genoeg onderzoek wordt gedaan. Nog 

steeds wordt de Bijbel onderzocht vanuit nieuwe perspectieven. Een van deze nieuwe perspectieven 

is een intertekstuele bestudering van de Bijbel. Binnen het moderne Bijbelwetenschappelijk 

onderzoek heeft men zich de laatste decennia ook beziggehouden met het onderzoeken van 

intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament. Hoe relevant is dit onderzoek naar 

intertekstuele verbindingen voor de datering van het Oude Testament? En wat levert dit op voor de 

exegese van het Oude Testament? Deze vragen zou ik samen willen voegen tot de volgende 

probleemstelling: Wat is de relevantie van het moderne Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar 

intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament voor diachroon onderzoek en exegese?  

 

Voor we deze probleemstelling kunnen beantwoorden, moeten we weten wat de achtergrond is van 

de opkomst van het moderne Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar intertekstuele verbindingen. 

Daarnaast moeten we nagaan wat de aard is van dit onderzoek. Hoe (wetenschappelijk) gaat men te 

werk? Doet men met deze benadering recht aan het doel van de auteurs van het Oude Testament?   

 

In het tweede hoofdstuk wil ik uitzoeken waar de recente belangstelling voor intertekstuele 

verbindingen binnen het moderne Bijbelwetenschappelijk onderzoek vandaan komt. Pas sinds de 

tweede helft van de vorige eeuw is er in het literatuuronderzoek veel aandacht gekomen voor 

intertekstualiteit. Min of meer gelijktijdig was er een verschuiving binnen het Bijbelwetenschappelijk 

onderzoek van het diachroon naar het synchroon onderzoek en kwam er meer aandacht voor de 

tekst als tekst in zijn totaliteit. Men was minder gericht op een historisch-kritische benadering en 

Bijbelonderzoekers gingen zich meer bezig houden met een studie van de tekst op literair niveau.  

Inmiddels is de verschenen literatuur over intertekstualiteit bijna niet meer te overzien. Er zijn echter 

veel verschillen in het definiëren en hanteren van het begrip intertekstualiteit. Daarom is er veel 

verwarring ontstaan over wat nu precies bedoeld wordt met intertekstualiteit. In het derde 

hoofdstuk wil ik nagaan of het gebruik  van de term intertekstualiteit methodologisch wel geschikt is 

voor de zoektocht naar intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament of dat andere 

termen zich hier beter voor lenen.  
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Het is van fundamenteel belang om duidelijk te maken wanneer er wel of niet sprake is van een 

intertekstuele verbinding, anders gezegd: wat de criteria hier voor zijn. Juist hier is al veel studie naar 

gedaan en ik zal in de eerste paragraaf van het vierde hoofdstuk hiervan verschillende visies naast 

elkaar zetten. Het doel van dit onderzoek is echter niet alleen om (het verschijnsel van) 

intertekstuele verbindingen beter te begrijpen, op te kunnen sporen en te bewijzen, maar ook om dit 

verschijnsel te interpreteren en te verklaren. In de tweede paragraaf van het vierde hoofdstuk ga ik 

daarom na wat het doel kan zijn van een intertekstuele verbinding. In de laatste paragraaf illustreer 

ik door een voorbeeld hoe het gebruik van de criteria en het nagaan van de functie concreet 

uitgewerkt kan worden.  

 

Ik hoop dat de uitkomsten van de voorgaande hoofdstukken kunnen bijdragen aan het 

beantwoorden van de probleemstelling. In de eerste paragraaf van hoofdstuk vijf zal ik de vraag 

beantwoorden wat de relevantie van het moderne Bijbelwetenschappelijke onderzoek naar 

intertekstuele verbindingen is voor de datering van de teksten van het Oude Testament. In de 

tweede paragraaf van hoofdstuk 5 zal ik de vraag beantwoorden wat de relevantie van het moderne 

Bijbelwetenschappelijk onderzoek is voor de exegese van de teksten van het Oude Testament. 

 

Hoofdstuk 6 is een concluderend hoofdstuk waarin ik kort samenvat en in een hoofdlijn de resultaten 

van dit onderzoek weergeef.  
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2. Intertekstueel onderzoek als recente tak van de Bijbelwetenschap 
Deelvraag: Waar komt de recente belangstelling voor intertekstuele verbindingen binnen het 

moderne Bijbelwetenschappelijk onderzoek vandaan?  

In de laatste halve eeuw is de belangstelling voor het verschijnsel dat teksten niet op zichzelf, maar in 

relatie tot elkaar staan, sterk toegenomen. Deze benadering van teksten is niet altijd even sterk 

aanwezig geweest in de geschiedenis, hoewel men er zich altijd wel van bewust was dat er letterlijke 

en thematische overeenkomsten waren tussen teksten. In de antieke retorica was het belangrijk om 

gezaghebbende teksten zo goed mogelijk na te bootsen.1 Imitatie werd veel hoger gewaardeerd dan 

originaliteit. Grote literaire voorgangers waren de bron van inspiratie voor formuleringen en ideeën. 

Door te imiteren en te variëren probeerde men de belangrijke voorgangers te evenaren en te 

overtreffen. Tot in de Middeleeuwen werd dit ideaal van de klassieke filologie gehandhaafd. De 

Bijbel was hierin één van de grote inspiratiebronnen en een groot deel van de literatuur in deze 

periode maakte gebruik van teksten uit de Bijbel. Ook in de tijd vanaf de Renaissance tot aan de 19e 

eeuw bleven oude teksten normatief voor latere teksten.2 

 

In de 19e eeuw vond er echter een grote verschuiving plaats. Dit kwam vooral door de opkomst van 

de Romantiek. Begrippen als ‘originaliteit’, ‘genialiteit’, ‘eigenheid’ en ‘creativiteit’ kwamen sterk op 

de voorgrond te staan en de imitatie verdween daarbij op de achtergrond. Een kunstwerk werd 

beschouwd als ‘de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie’. Van de schrijver 

werd verwacht dat hij iets heel nieuws creëerde en niet slechts een epigoon was van voorgaande 

schrijvers. Een literair werk werd in deze benadering dan ook gezien als een autonoom en in zichzelf 

besloten linguïstisch systeem, dat op zijn eigen interne relaties moest worden onderzocht om de 

betekenis ervan te achterhalen.3  

  

In het begin van de 20e eeuw kwamen er tegenreacties tegen deze literaire criteria. In 1919 schreef 

T.S. Eliot in zijn invloedrijke essay ‘Tradition and the Individual Talent’:  

‘Not only the best, but the most individual parts of his work may be those in which the dead 

poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously.’4 

Hij betreurde de tendens van veel lezers en critici om originaliteit en individualiteit te prijzen en het 

verschil tussen de dichter en zijn voorgangers over te waarderen. Hier stelde Eliot tegenover dat 

waar de schrijver een beroep op zijn voorgangers doet, men de beste en in feite de meest individuele 

stukken van een gedicht aantreft.  

 

De onderlinge relatie van teksten werd ook binnen het structuralisme weer sterk onder de aandacht 

gebracht. J. Kristeva (geb. 1941 in Bulgarije), een van de meest invloedrijke personen binnen deze 

kring, stelde dat elke tekst een opname van en een antwoord is op andere teksten: ‘… any text is 

constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and transformation of another.’5  

                                                           
1
 Ruiten, J.T.A.G.M., Intertekstualiteit en het OT, 70. 

2
 Ruiten, J.T.A.G.M., Intertekstualiteit en het OT, 70. 

3
 Weren, W., Intertekstualiteit en Bijbel, 10. 

4
 Eliot, T.S., Selected Essays, 4, geciteerd in Ruiten, J.T.A.G.M., Intertekstualiteit en het OT, 70. 

5
 Kristeva, J., Desire in Language, 66, geciteerd in Stead, M.R., Intertextuality and Innerbiblical Interpretation, in: 

Boda, M.J. en McConville, J.G. (eds.), DOT Prophets, 356. 
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Het literaire onderzoek binnen het structuralisme was gericht op een gesloten lezing van gesloten 

teksten; teksten werden benaderd vanuit het idee dat ze op zichzelf staan, waarbij de relatie tot 

andere teksten buiten beschouwing werd gelaten. Het inzicht van Kristeva bekritiseerde dit concept 

echter met haar observatie dat een tekst geen eiland is: de woorden waaruit een tekst bestaat en de 

teksten waar een bepaalde tekst op vele manieren aan refereert, zijn daarvoor al gebruikt en 

gelezen.6  

Als studente in Parijs studeerde ze samen met R. Barthes. In 1967 kwam zij in haar essay ‘Bakhtine, le 

mot, le dialogue et le roman’ voor het eerst met de term intertekstualiteit. Kristeva werd 

geïnspireerd door de antropologische studies van C. Levi-Strauss en door de Russische 

literatuurwetenschapper M. Bakhtin (1895-1975). Volgens Bakhtin leven woorden niet in 

woordenboeken maar in monden van mensen. Hij had zich gericht op het gebruik van specifieke 

teksten door specifieke teksten en betoogde het volgende:  

‘The boundary lines between someone else’s speech and one’s own speech are flexible, 

ambiguous, often  deliberately distorted and confused. Certain kinds of texts are constructed 

like mosaics out of the text of others.’ 

 De originaliteit van Kristeva lag hierin dat zij de theorie van Bakhtin over specifieke teksten 

uitbreidde naar een algemene theorie over hoe alle teksten communiceren met en gerelateerd zijn 

aan elkaar.7 Haar inzicht wordt sindsdien veelvuldig toegepast door moderne schrijvers en andere 

soorten kunstenaars, die hun best doen om oude teksten zo goed mogelijk te verwerken en door te 

laten klinken in hun eigen werk. Ook binnen de Bijbelwetenschappen is er een vernieuwde interesse 

gekomen voor intertekstuele verbindingen binnen de Schriften. Men laat zich hierin leiden door de 

hypothese dat de betekenisrijkdom van teksten vergroot wordt, wanneer ze gelezen worden als 

verwerkingen en transformaties van oudere teksten. Vele artikelen en boeken zijn de laatste 

decennia verschenen over de toepasbaarheid van de theorie van intertekstualiteit. Met name in de 

jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw zijn vele artikelen, essays en boeken gepubliceerd die ingingen 

op de aard en relevantie van een intertekstuele benadering van de Bijbel.  

Bijbelwetenschappers zijn zich altijd bewust geweest van literaire overeenkomsten tussen teksten. 

De overleveringen van Koningen en Kronieken, de vier Evangeliën en het gebruik van het Oude 

Testament door de Joodse geschriften uit de Tweede Tempelperiode en het Nieuwe Testament heeft 

exegeten altijd beziggehouden. Zo schrijft L.A. Huizinga in zijn artikel ‘The Old Testament in the New’: 

‘The phenomenon of the Old Testament in the New is old and not new, as the Fathers of the 

Church and their medieval descendents understood themselves to stand in the tradition of 

the apostles, reading largely in the same way as they saw the New Testament writers read 

from within the same salvation history as they stood. In many ways, then, the study of the 

Old Testament in the New brings Christian biblical interpretation full circle.’8 

In de bronnenkritiek maakte men gebruik van literaire overeenkomsten om verschillende lagen in de 

overlevering te traceren. Ook binnen de redactiekritiek ging men er van uit dat het mogelijk was de 

vorming van de overgeleverde teksten te reconstrueren en de motieven hierachter te beschrijven 

doormiddel van literaire analyse. Toch is er nu een veel grotere aandacht voor intertekstualiteit dan 

voorheen. Bijbelwetenschappers realiseren zich dat het waardevol is om de onderlinge relaties 

tussen teksten te bestuderen in een veel bredere context dan tot voor kort gebruikelijk was.9  

                                                           
6
 Huizinga, L.A., The Old Testament in the New, 23-24. 

7
 Meek, L.R., Ethics of Methodology, 281-282. 

8
 Huizinga, L.A., The Old Testament in the New, 18. 

9
 Moor, J.C. de, Intertextuality in Ugarit and Israel, ix. 
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Een belangrijke bijdrage aan het intertekstuele onderzoek leverde M. Fishbane in zijn boek Biblical 

Interpretation in Ancient Israel (1985).  Deze uitgebreide studie gaat vooral in op binnen-Bijbelse 

exegese en neemt de traditio/traditum-terminologie van D.A. Knight over om het proces van het 

gebruiken en transformeren van de traditie te beschrijven.10 De wetenschappelijke studie naar 

binnen-Bijbelse exegese als een eigen methodologie begon met het artikel ‘Psalm 89: A Study in 

Inner Biblical Exegesis’ van N. Sarna (1963). Fishbane wilde de studie naar binnen-Bijbelse exegese 

systematiseren door alle vormen van binnen-Bijbelse exegese te groeperen in vier categorieën: 

scribal, legal, aggadic en mantological exegesis. De visie van Fishbane werd nagevolgd, verder 

uitgewerkt, toegepast en genuanceerd in de publicaties van Fishbane’s  studenten. Europese 

onderzoekers zagen binnen-Bijbelse exegese vooral als een bijproduct van redactiekritiek of 

overleveringsgeschiedenis en dus waardevol voor het diachroon onderzoek. Voor Amerikaanse en 

Israëlische wetenschappers was binnen-Bijbelse exegese vooral het begin van een Joodse 

hermeneutische traditie die leidde tot de midrash en andere vormen van Joodse en christelijke 

interpretatie en dus een middel om inzicht te krijgen in de historische ontwikkeling van het 

exegetische proces.11  

 

Een nieuw perspectief op Paulus en het Judaïsme was de reden voor een vernieuwde interesse in het 

gebruik van het Oude Testament door de schrijvers van het Nieuwe Testament. Men kreeg in de loop 

van de twintigste eeuw meer aandacht voor het Joodse karakter van het vroegste christendom. De 

Joodse manieren van interpreteren wierpen nieuw licht op het gebruik van de Schriften in het 

Nieuwe Testament.12 Het boek van R.B. Hays Echoes of Scripture in the Letters of Paul (1989) is een 

illustratief voorbeeld van deze ontwikkeling. De inspiratie voor de titel en inhoud van dit boek komt 

van J. Hollander’s The Figure of Echo: A Mode of Alluson in Milton and After (1981). Hays is meer 

gericht op het verschijnsel van allusie dan van citaten, vooral omdat hij waarnam dat in voorgaand 

onderzoek veel van de rijkdom van subtiele allusies in het Nieuwe Testament niet was opgemerkt.  

De term ‘metalepsis’ heeft Hays van Hollander overgenomen om het fenomeen van Bijbelse 

intertekstualiteit te beschrijven, ‘which places the reader within a field of whispered or unstated 

correspondences between Old Testamentic and New Testamentic passages.’13  

 

Hays heeft met dit werk een belangrijk fundament gelegd voor verder onderzoek. Een deel van zijn 

wezenlijke bijdrage bestaat hierin dat hij verantwoording geeft van zijn werkwijze door zeven 

concrete criteria weer te geven waarmee men allusies kan opsporen en vaststellen. Daarbij wil hij 

wel gebruik blijven maken van de term intertekstualiteit, maar deze minder breed inkleuren dan 

Kristeva zelf. Dit geeft iets aan van een andere ontwikkeling binnen het intertekstuele onderzoek, 

namelijk aandacht voor de vraag naar het gebruik van de juiste terminologie en de juiste criteria.  

                                                           
10

 Eslinger, L.M., Question of Category, 49. 
11

 Schniedewind, W.H., Innerbiblical Exegesis, in: Arnold, B.T. en Williamson H.G.M. (eds.), DOT Historical 
Books, 502. 
12

 Huizinga, L.A., The Old Testament in the New, 19. 
13

 Huizinga, L.A., The Old Testament in the New, 22. 
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3. De term intertekstualiteit 
Deelvraag: Wat wordt er precies bedoeld met de term intertekstualiteit en is deze bruikbaar?  

Zoals in het vorige hoofdstuk al kort werd aangestipt, werd de term intertekstualiteit voor het eerst 

gebruikt door Kristeva. Zij bedoelde hiermee dat geen tekst los van een sociale en historische context 

tot stand komt. Elke tekst is in dialoog met andere literaire en niet-literaire teksten. Kristeva verving 

de traditionele interpretatie van een tekst als een gesloten systeem met één vaststaande betekenis 

door de notie van een tekst als een intertekst: bij het ontstaan van de tekst is het meteen een 

mozaïek van diverse andere teksten en citaten.14  

Een tekst is niet iets statisch, maar is onderdeel van een open en dynamisch proces waarin oudere 

teksten (architeksten of pre-teksten) worden geabsorbeerd en getransformeerd in nieuwere teksten 

(fenoteksten) en er permanente semantische verschuivingen plaatsvinden. Teksten verwijzen naar 

elkaar en hun betekenis wordt mede bepaald door het complexe netwerk van hun onderlinge 

relaties. Teksten zijn bij Kristeva niet beperkt tot geschreven teksten. Woorden en teksten zijn niet 

gescheiden van de cultuur, maar ze zijn zo met elkaar verbonden dat tekst en cultuur identiek zijn. 

‘Tekst’ is een breed begrip en slaat op elk cultureel systeem en op de hele maatschappelijke orde 

voor zover die gematerialiseerd is in tekens. Intertekstualiteit is niet gebonden aan de intentie van de 

auteur, maar is een potentieel oneindig proces van communicatie tussen de teksten zelf. Deze 

dynamiek van intertekstualiteit beïnvloedt onbewust én de productie én de receptie van de tekst.15 

Deze visie heeft duidelijk grote gevolgen voor de rol van de lezer in de interpretatie van teksten. De 

betekenis van de tekst verschuift van de intentie van de auteur naar de interpretatie van de lezer. De 

lezer krijgt macht over de tekst om deze betekenis te geven:  

“The import for interpretation is fundamentally threefold: first, meaning is decentralized; 

second, readers are empowered; third, interpretation is inescapably political.”16 

 

De term intertekstualiteit wordt op deze manier zo breed ingekleurd, dat het nauwelijks bruikbaar is 

in de tekstanalyse. Als reactie hierop wordt voor het analyseren van teksten een specifiekere 

intertekstualiteit geformuleerd. In dit concept van intertekstualiteit gaat men niet mee in de 

verbreding van de betekenis van het begrip ‘tekst’ en houdt men vast aan de notie van de intentie 

van de auteur. Er is wel openheid voor het feit dat de lezer van de tekst intertekstuele verbanden 

legt waar de auteur zich niet bewust van was, maar men beperkt het begrip intertekstualiteit tot 

bewuste, intentionele en gemarkeerde verbanden tussen een tekst en voorgaande teksten. De macht 

van de lezer om een eigen betekenis aan teksten te geven, wordt hierdoor ingeperkt.  

  

De vraag naar de juiste betekenis en het juiste gebruik van de term ‘intertekstualiteit’ wordt lang niet 

altijd gesteld. ‘Intertekstualiteit’ wordt een populair label voor allerlei soorten onderzoek naar de 

literaire verbanden tussen teksten. In 1989 beschuldigt E. van Wolde Bijbelonderzoekers van het 

gebruik van ‘intertekstualiteit’ enkel om hun werk aantrekkelijker te maken voor publicatie.17 Ze is 

niet de enige die opmerkt dat de term ‘intertekstualiteit’ door onderzoekers heel verschillend wordt 

opgevat en toegepast. Er is geen consistent gebruik van terminologie.  

                                                           
14

Kristeva, J., 1986, 37, geciteerd in: Huizinga, L.A., The Old Testament in the New, 24. 
15

 Ben, A., Intertextuality, in: Cancik, H.  e.a. (eds.), Bril’s New Pauly 6, 873-874. 
16

 Huizinga, L.A., The Old Testament in the New, 24. 
17

 Wolde, E. van, Trendy Intertextuality, 43, geciteerd in: Meek, L.R., Ethics of Methodology, 280. 
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C.B. Hays bekritiseert in zijn artikel ‘Echoes of the Ancient Near East’ (2008) dat er in de bundel 

Intertextuality in Ugarit and Israel door de uitgever J.C. de Moor wel terecht wordt opgemerkt dat 

intertekstualiteit steeds vaker in Bijbelonderzoek naar voren komt, maar dat in de hele bundel geen 

enkele keer wordt afgevraagd wat intertekstualiteit precies is en hoe het gebruikt moet worden in 

het Bijbelonderzoek. Kristeva en de andere pioniers van deze stroming worden niet eenmaal 

geciteerd. ‘The volume and the meeting on which it was based seem to have been primarily an 

opportunity for each scholar to iterate his or her familiar project under a new buzzword.’18 

 

In 2014 verschijnt er een essay van L.R. Meek over het juiste gebruik van de termen 

‘intertekstualiteit’, ‘binnen-Bijbelse allusie’ en ‘binnen-Bijbelse exegese’. Ondanks positieve 

ontwikkelingen in methodologische consistentie, stelt hij dat er nog steeds veel verwarring is over 

het gebruik van de juiste terminologie. Het is hoog tijd dat wetenschappers transparant en duidelijk 

gaan aangeven welk vocabulaire ze voor hun onderzoek gebruiken en waarom.19 

Intertekstualiteit houdt zich volgens Meek niet bezig met vragen naar de criteria om aan te kunnen 

tonen dat er doelbewuste en auteursintentionele intertekstuele verbanden zijn tussen teksten. In 

een synchronisch onderzoek naar intertekstuele verbanden, waar de verantwoordelijkheid voor het 

ontdekken van intertekstuele verbanden bij de lezer ligt, is er geen noodzaak om te bewijzen dat die 

relatie er is door auteursintentie. Het is daarom mogelijk om verbindingen te leggen tussen teksten 

die door tijd en afstand ver van elkaar gescheiden zijn. Dit is geen probleem, zolang de onderzoekers 

maar transparant zijn over hun werkwijze. Het gebruik van het label intertekstualiteit wordt echter 

problematisch als onderzoekers het gebruiken, maar vervolgens criteria opstellen om te bewijzen dat 

de intertekstuele verbindingen zo bedoeld waren door de auteur.20       

 

Meek is niet alleen een tegenstander van het gebruik van de term intertekstualiteit als een 

methodologisch label voor onderzoekers bij wie het diachronisch element en de auteursintentie tot 

de hermeneutische vooronderstellingen behoort, hij verdedigt ook het gebruik van de termen 

binnen-Bijbelse allusie en binnen-Bijbelse exegese als alternatieve terminologie.21 

 

Voor binnen-Bijbelse exegese is diachronie ontzettend belangrijk. Als er geen diachronische relatie is 

tussen teksten, kan er geen sprake zijn van binnen-Bijbelse exegese, omdat een auteur alleen een 

tekst kan verduidelijken of uitwerken die daarvoor al bestond. Hiermee ontstaat er direct een 

belangrijk onderscheid tussen intertekstualiteit en binnen-Bijbelse exegese en wordt de bewijslast 

uitsluitend gelegd op de schouders van degene die een relatie tussen teksten veronderstelt. Hoeft 

men zich bij intertekstualiteit geen zorgen te maken om bronnen of het bepalen van de richting van 

de invloed, bij binnen-Bijbelse exegese zijn onderzoekers verplicht de intertekstuele relatie te 

onderbouwen en te verdedigen. Daarnaast speelt auteursintentie een belangrijke rol. Men moet 

objectieve criteria vaststellen waarmee men de vraag kan beantwoorden of intertekstuele 

verbanden door de auteur bedoeld waren of niet.22 

 

                                                           
18

 Hays, C.B., Echoes of the Ancient Near East, 23. 
19

 Meek, L.R., Ethics of Methodology, 281. 
20

 Meek, L.R., Ethics of Methodology, 284. 
21

 Meek, L.R., Ethics of Methodology, 283-284. 
22

 Meek, L.R., Ethics of Methodology, 288-289. 
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Nauw verwant aan binnen-Bijbelse exegese is binnen-Bijbelse allusie. De termen worden dikwijls 

door elkaar heen gebruikt omdat ze methodologisch hetzelfde functioneren. Toch zit er onderscheid 

in deze termen en moet men ze in verschillende contexten gebruiken. De reden dat een auteur een 

oude tekst opneemt in zijn nieuwe tekst is niet altijd exegese. Als dit niet het geval is, moet men de 

term binnen-Bijbelse exegese niet gebruiken. De term binnen-Bijbelse allusie is dan goed bruikbaar.23 

 

Het doel van binnen-Bijbelse allusie is enkel het vaststellen van een of meer bewuste verwijzingen 

van de nieuwe tekst naar een oudere tekst of teksten. De auteursintentie moet ook hier door 

objectieve criteria worden vastgesteld. Het is echter niet zo dat de lezer hierin geen enkele rol speelt. 

De lezer heeft als taak de doelbewuste intertekstuele verbindingen op te sporen en te bewijzen. 24 

 

M.R. Stead gaat in zijn artikel ‘Intertextuality and Innerbiblical Interpretation’ in op dezelfde kwestie. 

Het probleem in de discussie over de juiste terminologie is volgens hem dat onderzoekers niet inzien 

dat intertekstualiteit zowel synchronische als diachronische aspecten heeft. Het is niet juist om zich 

af te vragen of intertekstualiteit zich alleen bezig dient te houden met diachronische vraagstellingen 

als historische prioriteit en auteursintentie of uitsluitend synchronisch van aard dient te zijn en enkel 

gericht moet zijn op teksten en/of de lezers. Zowel de diachronische als de synchronische benadering 

zijn legitieme aspecten van intertekstualiteit. 25  

Hij ziet echter ook in dat Kristeva zelf nalaat vragen te stellen naar historische prioriteit. Maar de 

term intertekstualiteit heeft volgens hem haar eigen intertekstuele transformatie ondergaan en 

heeft een bredere betekenis gekregen. Men kan de drie sleutelvooronderstellingen, 1) dat een tekst 

is opgebouwd uit andere teksten, 2) dat de interpretatie wordt beïnvloed door andere teksten en 3) 

dat de lezer een rol speelt in het vaststellen van intertekstuele verbanden, zo nauw en zo ruim 

interpreteren als men zelf wil. Daarom is de intertekstualiteit van Kristeva slechts één van de vele 

vormen van intertekstualiteit. We moeten toestaan dat de term intertekstualiteit meer dan een 

betekenis heeft.26 

 

Volgens Huizinga doet men met deze benadering geen recht aan Kristeva. Het werk van Kristeva is 

een revolutionaire roep om een nieuw hermeneutisch paradigma. ‘A new vintage in which the old 

wineskins of source- and influence-hunting cannot contain.’ 27 Intertekstualiteit is niet slechts een 

nieuwe methode, hulpmiddel, benaderingswijze of opvatting over de aard van teksten. Het is een 

totaal andere visie op de werkelijkheid. Kristeva betreurt dan ook het conservatieve, afgezwakte 

gebruik van haar visie.28 

                                                           
23

 Schniedewind, W.H., Innerbiblical Exegesis, in: Arnold, B.T. en Williamson, H.G. (eds.) DOT Historical Books, 
503: “The implication of exegesis is that the text is acknowledging and explicating an earlier text; innerbiblical 
exegesis implies a developing consciousness about the integrity and authority of the written text that is cited. 
Thus instances where the exegesis is not formally marked should not formally be labeled innerbiblical exegesis. 
(…) Innerbiblical exegesis should be reserved for the explicit citation of biblical texts within biblical literature.” 
24

 Meek, L.R., Ethics of Methodology, 284 
25

Stead, M.R., Intertextuality and Innerbiblical Interpretation, in: Boda, M.J. en Gordon McConville, J. (eds.) DOT 

Prophets, 355-356. 
26

 Stead, M.R., Intertextuality and Innerbiblical Interpretation, in: Boda, M.J., en Gordon McConville, J. (eds.)  
DOT Prophets, 356. 
27

 Huizinga, L.A., The Old Testament in the New, 23. 
28

Kristeva, J., 1984, 59-60, geciteerd in: Huizinga, L.A., The Old Testament in the New, 24: “The term 
intertextuality denotes this transposition of one (or several) sign-systems into another; but since this term has 
often been understood in the banal sense of ‘study of sources’, we prefer the term transposition…” 
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Hays vindt dat men intertekstualiteit zo breed mogelijk moet definiëren, zodat het zowel allusies als 

alle andere mogelijke relaties tussen teksten omvat. Hij verwijst naar S. Alkier om onderscheid te 

maken tussen drie soorten intertekstuele interpretaties. De eerste twee zijn gebaseerd op wat we 

zeker weten of geloofwaardig kunnen veronderstellen over de daadwerkelijke kennis, intenties en 

interpretaties van de auteur en/of van de daadwerkelijke gemeenschap van lezers. De derde 

benadering creëert de mogelijkheid om twee of meer teksten die historisch niet gerelateerd zijn, 

noch ooit door enige gemeenschap van lezers aan elkaar zijn verbonden, toch intertekstueel te 

onderzoeken.29 De eerste twee soorten van intertekstuele interpretatie mogen aanspraak maken op 

de term intertekstualiteit, niet omdat de betekenis van de term is getransformeerd, maar juist omdat 

men hier grond voor vindt bij het concept van Kristeva zelf. Niet alleen de cultuur en samenleving, 

maar ook de geschiedenis speelde bij Kristeva een rol bij een intertekstuele bestudering van teksten. 

Als men dit historische aspect ontkent, doet men haar visie geen recht.30 

 

Dat de teksten van het Oude Testament in hun stijl en woordgebruik sterk zijn beïnvloed door de 

toenmalige leefwereld van het Oude Nabije Oosten staat onomstotelijk vast, maar het is heel lastig 

precies vast te stellen waar en hoe dit het geval is, omdat veel informatie niet meer beschikbaar is. 

Omdat er over de auteurs van het Oude Testament nauwelijks tot geen informatie beschikbaar is, 

biedt de benadering van Kristeva mogelijkheden om de auteur meer buiten beschouwing te laten.31 

 

Terwijl sommigen klagen over een misbruik van de term intertekstualiteit, zien anderen er geen 

probleem in de term anders te gebruiken dan Kristeva  bedoelde. De term intertekstualiteit mag 

‘misbruikt’ worden, omdat het concept intertekstualiteit zelf inhoudt dat geen term een vaststaande 

betekenis kan hebben.  Precies de groep tegen wie de revolutie van de intertekstualiteit gericht was, 

heeft de term zich toegeëigend en is er een eigen weg meegegaan.  

 

Welk standpunt iemand hierin ook inneemt, het is in elk geval duidelijk dat men de term 

intertekstualiteit niet meer kan gebruiken zonder daarbij te expliciteren wat men daar precies onder 

verstaat. J.D. Nogalski is een voorbeeld van degenen die niet nalaten gebruik te maken van de 

terminologie intertekstualiteit, maar zich wel bewust zijn dat men daarbij moet vermelden wat 

daaronder te verstaan. Zijn artikel ‘Intertextuality and the Twelve’ begint hij met vast te stellen wat 

hij verstaat onder intertekstualiteit:  

“The term intertextuality, particularly in English language discussions, can mean many things. 

Here, ‘intertextuality’ means the interrelationship between two or more texts which evidence 

suggests (1) was deliberately established by ancient authors/editors or (2) was presupposed 

by those authors/editors. Such delimitation intentionally avoids the question of readings 

which are oriented toward the modern reader.”32  

 

                                                           
29

 Hays, C.B., Echoes of the Ancient Near East, 26-27. 
30

Hays, C.B., Echoes of the Ancient Near East, 30-31: “It is true that Kristeva was not terribly interested in 
persuading her reader of specific allusions, influences, or sources. But insofar as this aversion is amplified 
beyond recognition by later writers, so that one gets the impression that it is just as well not to know anything 
about the world in which literary works took shape, a great disservice is done to her theory. Intertextuality as 
she conceived it does not seem to have been ‘a weapon against context’- she was indeed interested in context, 
but primarily in the way in which texts are transposed in a given context.” 
31

 Hays, C.B., Echoes of the Ancient Near East, 42-43. 
32

 Nogalski, J.D., Intertextuality and the Twelve, 102-103. 
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Er zijn, ondanks de verwarring en discussie over de juiste terminologie, veel overeenkomsten in 

bovenstaande benaderingen. Welke term men ook gebruikt, men is op zoek naar 

gemeenschappelijke uitdrukkingen, beelden en thema’s en de theologische of retorische betekenis 

daarvan. De discussies gaan vooral om de bewuste en onbewuste rol van de auteur en redacteur en 

de rol van de lezers in het vaststellen van intertekstuele verbanden.33 Of de term intertekstualiteit 

bruikbaar is voor het Bijbelwetenschappelijk onderzoek van het Oude Testament, hangt sterk af van 

de vraag hoe men de term precies opvat en wat men precies wil onderzoeken. Onderzoekers zullen 

hier helder in moeten zijn en hun terminologie moeten expliciteren. Over het algemeen willen 

onderzoekers intertekstuele verbindingen vaststellen die door de auteur of redacteur zo bedoeld 

zijn. Of men er dan voor kiest om het begrip intertekstualiteit te gebruiken of kiest voor alternatieve 

omschrijvingen als binnen-Bijbelse exegese en binnen- Bijbelse allusie, men zal duidelijk moeten zijn 

in de verantwoording van een bepaald terminologisch gebruik.34 Daarnaast kan men in deze 

auteursintentionele benadering niet zonder objectieve criteria om de rol van de lezer te beperken tot 

het vaststellen van reeds bestaande en bedoelde intertekstuele verbindingen.   

 

                                                           
33

 Koptak, P.E., Intertextuality, in: Longman, T. en Enns, P. (eds.), DOT Wisdom, Poetry and Writings, 330. 
34

 De term ‘intratekstualiteit’ heb ik in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. Als er sprake is van 
intertekstualiteit in hetzelfde literaire werk, wordt deze term daar vaak voor gebruikt. Voor het gebruik van 
deze terminologie geldt hetzelfde als voor het gebruik van het begrip intertekstualiteit. De auteur dient 
duidelijk te maken welke terminologie hij gebruikt en wat hij daar onder verstaat. 
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4. Intertekstueel onderzoek: aard en aanpak 
Deelvraag: Wanneer is er sprake van een intertekstuele verbinding en wat is het doel er van?  

a. Identificatie (criteria) 
Bij de bestudering van de relatie tussen teksten speelt de lezer een ontzettend belangrijke rol. De rol 

van de lezer is die van het opsporen, vaststellen en verklaren van deze intertekstuele verbindingen 

tussen teksten. Verschillende wetenschappers hebben zich beziggehouden met de vraag hoe men 

deze intertekstuele verbindingen kan vaststellen en bewijzen. Dit hoofdstuk laat diverse 

benaderingen de revue passeren, beginnend bij criteria die noodzakelijke kennis over de auteur en 

datering veronderstellen en eindigend bij criteria die meer gericht zijn op  literaire overeenkomsten.     

 

R.B. Hays geeft in zijn boek Echoes of Scripture in the Letters of Paul weer welke criteria men kan 

handhaven om intertekstuele verbindingen vast te stellen. Hoewel hij in dit boek gericht is op het 

Nieuwe Testament, is het vanwege de grote invloed die dit boek heeft (gehad) de moeite waard om 

zijn criteria langs te gaan en de vraag te stellen of hij daarmee een waardevolle bijdrage levert aan 

het opsporen en bewijzen van intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament.  

 

Hays constateert dat de relatie tussen teksten de ene keer overduidelijk, de andere keer twijfelachtig 

is. De ene intertekstuele verbinding is makkelijker te ontdekken en te bewijzen dan de ander. Men 

kan spreken van een spectrum van intertekstuele referentie. Aan de ene kant van het spectrum is er 

het expliciete citaat, aan de andere kant van het spectrum is er een echo die slechts door een 

geoefend oor kan worden opgevangen.35 Er zijn daarom verschillende niveaus van zekerheid in het 

vaststellen van intertekstuele verbindingen. Ondanks dat exegese geen exacte wetenschap is, is het 

toch mogelijk om enkele criteria te handhaven om claims over een mogelijke intertekstuele 

verbinding te toetsen.36  

De zeven criteria die Hays vervolgens noemt zijn als volgt: 

1. Beschikbaarheid: Was de mogelijke bron van de echo voor de auteur en/of zijn lezers beschikbaar?  

2. Omvang: Heeft de echo een bepaalde omvang? Deze wordt met name bepaald door het niveau 

van expliciete herhaling van woorden of syntactische patronen.  

3. Voorkomen: Komt een verwijzing naar de mogelijke bron vaker voor?  Dit geldt niet alleen voor 

losse teksten, maar ook voor grotere gedeelten en hoofdstukken.  

4.   Thematische overeenkomst: Past de echo in de lijn van de argumentatie van de auteur?  

5. Historische aannemelijkheid: Kon de auteur veronderstellen dat zijn lezers de echo zouden 

begrijpen? Hoewel men hier altijd in het achterhoofd moet houden dat de auteur dingen kon 

schrijven die voor de lezers niet begrepen werden. De waarde van dit criterium ligt vooral daarin dat 

men voorkomt dat bijvoorbeeld Paulus veranderd wordt in een Lutheraan.      

                                                           
35

 Hays, R.B., Echoes of Scripture in the Letters of Paul, 23: ‘Quotation, allusion and echo may be seen as points 
along a spectrum of intertextual reference, moving from the explicit to the subliminal. As we move farther 
away from overt citation, the source recedes into the discursive distance, the intertextual relations become less 
determinate, and the demand placed on the reader’s listening powers grows greater. As we near the vanishing 
point of the echo, it inevitably becomes difficult to decide whether we are really hearing an echo at all, or 
whether we are only conjuring things out of the murmurings of our own imaginations.’ 
36

 Hays, R.B., Echoes of Scripture in the Letters of Paul, 29 
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6. Historische interpretatie: Hebben andere (latere) lezers of uitleggers deze echo ook vernomen? Dit 

criteria kan echter zelden gebruikt worden als een negatieve toets om voorgestelde echo’s af te 

wijzen. 

7. Voldoening: Geeft de voorgestelde echo, met of zonder duidelijke bevestiging van de andere 

criteria, een zinvolle aanvulling aan de tekst van de auteur?  

De zekerheid dat er sprake is van een intertekstuele verbinding, ligt vooral in de combinatie van de 

criteria. ‘There are always only shades of certainty when these criteria are applied to particular texts. 

The more of them that fall clearly into place, the more confident we can be in rendering an 

interpretation of the echo effect in a given passage.’37 

 

Het eerste criterium van Hays is de vraag of de  bron beschikbaar was voor de auteur. In het Nieuwe 

Testament is dit duidelijk makkelijker vast te stellen dan in het Oude Testament. In zijn boek Biblical 

Interpretation in Ancient Israel maakt Fishbane gebruik van de chronologie in het ontstaan van de 

teksten van het Oude Testament. L.M. Eslinger bekritiseert Fishbane hierop. Volgens hem is deze 

werkwijze onmogelijk omdat we te weinig weten over de geschiedenis van het ontstaan van de 

teksten. De datering van het Oude Testament is op vele punten onzeker. Eslinger verwijt Fishbane 

dat hij te veel vertrouwt op de historisch-kritische methode en dat zijn uitkomsten daarom even zo 

(on)betrouwbaar zijn.38 

 

Voor Eslinger blijft er weinig ruimte over om zich bezig te houden met een diachronische benadering 

in het intertekstuele onderzoek. Hij vindt dat men zich daarom moet beperken tot de literaire 

richtingwijzers in de tekst. Men moet zich houden aan de volgorde van de plot van het verhaal in de 

Bijbel zelf, maar daarbij niet doen alsof men zeker weet dat de ene tekst ook daadwerkelijk ouder is 

dan de ander. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat Jeremia 4,23 zinspeelt op Genesis 1,2 (woest en ledig) 

en niet andersom. Voor deze intertekstuele verbinding is het echter niet noodzakelijk om vast te 

stellen dat de tekst van Genesis 1,2 ook daadwerkelijk ouder is dan Jeremia 4,23 en dat Jeremia deze 

tekst kende.39    

 

Deze kritiek van Eslinger op Fishbane blijft niet onbeantwoord. B.D. Sommer weerlegt in zijn artikel 

‘A response to Eslinger’ veel van Eslingers kritiek. Het verwijt dat Fishbane teveel vertrouwt op de 

historisch-kritische methode en vasthoudt aan zijn traditionele religieuze standpunten en daarmee 

geen recht doet aan de wetenschappelijke vondsten van de moderne Bijbelwetenschap,  is volgens 

Sommer geheel ongerechtvaardigd.40  

 

                                                           
37

 Hays, R.B., Echos of Scripture in the Letters of Paul, 29-33. 
38

 Eslinger, L.M., Question of Category, 51-52: ‘A more serious weakness in Fishbane’s approach arises from his 
reliance on historical-critical literary history. Fishbane’s categorical analysis is premised on the diachronic 
assumptions of historical-critical literary history. Such an approach to inner-biblical allusion can only be as 
good, as reliable, and as useful as the literary history on which it is based.’ 
39

 Eslinger, L.M., Question of Category, 56-58. 
40

 Sommer, B.D., A response to Eslinger, 481: ‘By claiming that Fishbane adheres to a traditional view regarding 
the priority of the Pentateuch, Eslinger implies that Fishbane disregards the sound findings of modern biblical 
scholarship in favor of a religiously orthodox assumption. But this badly misrepresents Fishbane’s position. 
Fishbane makes no such global assumption in this case or elsewhere; he maintains only that the laws found in 
Deut. 24,1-4 already were known to Jeremiah, not that the redacted Pentateuch already existed in the mid-6

th
 

century. This is hardly a radical position in modern biblical studies.’ 
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Sommer geeft Eslinger gelijk dat overeenkomsten tussen teksten op meerdere manieren verklaard 

kunnen worden. Overeenkomstig gebruik van woorden hoeft niet altijd tot de conclusie te leiden dat 

de ene auteur gebruik maakte van de tekst van een andere auteur. Desondanks meent Sommer dat 

wetenschappers criteria vast kunnen leggen die onderscheiden in welke gevallen er sprake is van 

toevallige overeenkomsten of een van elkaar onafhankelijk gebruik van eenzelfde bron, aan de ene 

kant, en gevallen waar de ene auteur doelbewust woorden ontleent aan een oudere tekst, aan de 

andere kant. Fishbane heeft zulke criteria niet vastgelegd, maar ze spreken voor zichzelf. 

 

 Als twee teksten hetzelfde vocabulaire delen dat veelgebruikt is in het Bijbels Hebreeuws, is de 

parallellie hoogstwaarschijnlijk toeval. Als ze hetzelfde woordgebruik delen die vaak samen 

voorkomen, dan is de kans groot dat zij onafhankelijk van elkaar teruggaan op een traditioneel 

cluster van woorden. Als de vocabulaire ongebruikelijk is en geen deel is van een bekend cluster van 

woorden, dan is de kans groot dat de ene tekst gebruik heeft gemaakt van de andere tekst. Deze 

kans wordt vergroot naarmate er in (de context van) ene de tekst meer gevallen zijn waarin woorden 

of ideeën uit (de context van) de oudere tekst worden opgenomen en op een bepaalde manier 

gebruikt.41  

 

Het bewijs dat er sprake is van een intertekstuele verbinding is cumulatief. Het is aan de 

fijngevoeligheid van de lezer om deze intertekstuele verbindingen op te sporen en te 

beargumenteren. Sommer prijst Hays voor zijn fijngevoeligheid in het hanteren van zijn eigen 

criteria. De argumenten moeten geteld en gewogen worden en het vaststellen van intertekstuele 

relaties is daarom een kunst, geen wetenschap. Dit hoeft voor niemand een verrassing te zijn en 

zeker geen reden om te wanhopen.42 

 

Volgens J. van Ruiten bestaat er een intertekstuele verbinding tussen een oudere (pretekst of 

architekst) en jongere tekst (fenotekst), wanneer zij één of meerdere elementen gemeenschappelijk 

hebben. Deze gemeenschappelijke elementen noemt hij intertextemen. Het is aan de lezer deze 

intertextemen te herkennen, te identificeren en te interpreteren. De fenotekst geeft zelf vaak 

(beperkte) informatie, die de lezer op een spoor kan brengen. Deze inlichtingen die een tekst geeft, 

worden indicatoren genoemd. In de moderne literatuur maakt men hiervoor onder andere gebruik 

van aanhalingstekens, cursiveringen, opvallend taalgebruik en bron- of auteursvermelding. Ook in 

het Oude Testament wordt een verbinding tussen teksten soms heel expliciet gelegd. Er wordt 

duidelijk gezegd dat het om een citaat gaat, of er wordt verwezen naar de bron. Meestal zijn de 

verwijzingen echter impliciet van aard. Men kan dan slechts op grond van de woordkeus, thematiek 

of structuur van een tekst vaststellen dat er sprake is van een intertekstuele verbinding. De enige 

indicatoren zijn in dat geval de intertextemen. Het hangt grotendeels van de belezenheid van de 

lezer af, of hij de intertekstuele verbinding opmerkt. De mate van objectiviteit neemt toe, naar 

gelang er meer overeenkomsten zijn; in het geval van een overeenkomst van slechts één of twee 

woorden, kan men nagaan of het beperkte woordgebruik ook uniek is. Het kan ook dat een groter 

werk grote gedeelten van een ouder werk overneemt. Zo is Kronieken een jonger werk dat grote 

stukken overneemt van de oudere boeken Samuël en Koningen.43 

 

                                                           
41

 Sommer, B.D.., A response to Eslinger, 484-485. 
42

 Sommer, B.D.., A response to Eslinger, 486. 
43

 Ruiten , J.T.A.G.M. van, Intertekstualiteit en het OT, 71-72. 
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J.M. Leonard stelt de volgende principes voor als methodologische richtlijnen: 

1. Gedeeld taalgebruik is de meest belangrijke factor in het vaststellen van een intertekstuele relatie; 

2. Gedeeld taalgebruik is belangrijker dan de taal die niet gedeeld wordt;  

3. Gedeeld taalgebruik dat zeldzaam of opvallend is, geeft een grotere kans dat er sprake is van een 

relatie dan van algemeen taalgebruik;  

4. Gedeelde uitdrukkingen geven een grotere kans dat er sprake is van een relatie dan gedeelde losse 

termen;  

5. De opeenhoping van gedeeld taalgebruik geeft een grotere kans dat er sprake is van een relatie 

dan een enkel gedeeld woord of uitdrukking;  

6. Gedeeld taalgebruik in vergelijkbare contexten geeft een grotere kans dat er sprake is van een 

relatie dan gedeeld taalgebruik alleen; 

7. Gedeeld taalgebruik hoeft niet vergezeld te gaan met gedeelde ideologie om een relatie te leggen; 

8. Gedeeld taalgebruik hoeft niet vergezeld te gaan met gedeelde vorm om een relatie te leggen.44 

 

W. Weren maakt onderscheid tussen tekstuele fenomenen op woord- en zinsniveau en 

verschijnselen op tekstniveau. Die van het eerste niveau vallen het meest op. Het gaat hier om de 

herhaling van woorden, typische woordverbindingen, zinsdelen en zinnen. Een citaat is hier een 

voorbeeld van. De vraag is hoeveel intertextemen er nodig zijn om te kunnen spreken van een 

intertekstuele verbinding. Weren stelt, in navolging van W. van Peer, dat men pas kan spreken van 

een intertekstuele relatie in het geval ‘de vormen van talige herhaling in het spraakgebruik niet 

dwingend zijn’. ‘Niet dwingend’ is dat er bewust (‘vrijwillig’) gekozen is voor een zelfde 

woordgebruik. Men is in de keus van woorden nu eenmaal gebonden aan een beperkte 

woordenschat en een overeenkomstig woordgebruik is vaak gewoon onvermijdelijk. De tweede 

categorie is die van de intertekstuele relaties op tekstniveau. Het gaat hierbij om de overeenkomsten 

en verschillen die betrekking hebben op het literaire genre, op het taalniveau, op stijlfiguren, 

compositiepatronen en op thema’s en motieven. Deze verschijnselen zijn echter veel moeilijker te 

herkennen. Men moet zich een beeld vormen van de syntagmatische en semantische ordening in de 

afzonderlijke teksten, en vervolgens de lijnenspellen die zich in de teksten afspelen met elkaar 

vergelijken. Als een intertekstuele verbinding kan vastgesteld worden op beide niveaus, is deze extra 

sterk.45 Een direct citaat is vaak omgeven door impliciete citaten, die de context meenemen van de 

tekst waar het expliciete citaat uit afkomstig is. Een criterium voor het vaststellen van een impliciet 

citaat, en daarmee dus een intertekstuele verbinding, is na te gaan of de auteur de tekst, die mogelijk 

geciteerd wordt, kende. Een direct citaat van dezelfde auteur kan hier bewijs voor geven.46  

 

Het is de taak van de onderzoeker helderheid te scheppen in de criteria die hij heeft gehandhaafd en 

de voorgestelde intertekstuele verbindingen zo overtuigend mogelijk te onderbouwen. Subjectiviteit 

is hierbij niet uitgesloten en de overtuigingskracht zal per geval verschillen. Iedereen is er in elk geval 

over eens dat er alleen sprake is van een intertekstuele verbinding als er sprake is van 

overeenkomstig (niet dwingend) woordgebruik van voldoende omvang. Als er in de context meer 

bronverwijzingen voorkomen, expliciet of impliciet, is dit een sterke indicatie. De structuur, genre, 

thematiek en informatie over de auteur en de ontvangers kunnen extra zekerheid geven, maar zijn 

niet voor iedereen noodzakelijke criteria om een intertekstuele verbinding te bewijzen.   
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b. Functie (bedoeling) 
Het identificeren van intertekstuele verbindingen is slechts het begin van een interpretatieproces. 

Het is mooi om de verbindingen die er gemaakt zijn op te merken en het is mooi om de echo’s van 

vroegere schrijvers in de tekst te horen, maar het is veel belangrijker om te zien hoe de geschriften 

van het verleden door de schrijver zijn gebruikt om zijn eigen doel te bereiken.47  

Als men eenmaal heeft vastgesteld dat er sprake is van een intertekstuele verbinding, gaat het niet 

meer zozeer om de overeenkomsten, maar juist om de verschillen. De fenotekst die de pretekst of 

architekst opneemt en verwerkt, transformeert deze. Het is nuttig om de fenotekst en pretekst naast 

elkaar te leggen om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de transformaties die plaats hebben 

gevonden. Voorbeelden hiervan zijn herhalingen, weglatingen, toevoegingen, variaties en 

veranderingen van volgorde. Deze transformaties maken vaak duidelijk wat het doel is van het 

verwerken van een oudere tekst.  

 

Hierin zijn volgens Weren drie mogelijkheden te onderscheiden.48 De eerste is dat de intertekstuele 

relaties van dien aard zijn dat de architekst bij de lezers van de fenotekst geheel andere effecten 

bewerkt dan de effecten die hij gehad moet hebben op zijn eigen oorspronkelijke lezers. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer de betekenis van de architekst door zijn opname in de fenotekst 

wordt veranderd of in een bepaalde richting wordt gestuurd. Soms spreken de fenotekst en de 

architekst elkaar duidelijk tegen. Het is de bedoeling van de jongere tekst de oudere te vervangen of 

te verdringen. Hierdoor krijgt de tekst een polemische spits.  

De tweede mogelijkheid is dat de relaties tussen de twee teksten vooral in functie staan van de 

effecten die de fenotekst probeert te bereiken bij zijn lezers. Elementen uit de architekst worden 

gebruikt om de eigen boodschap beter verstaanbaar te maken. De verwijzing naar de architekst dient 

er dan bijvoorbeeld toe om de door de fenotekst beoogde standpunten en evaluaties te 

ondersteunen en de geldigheid ervan te bevestigen.  

De derde mogelijkheid is dat de intertekstuele relaties zowel van invloed zijn op de effecten van de 

architekst als op die van de fenotekst. De twee teksten worden met elkaar in verband gebracht 

omdat zij interpretaties geven van de werkelijkheid die elkaar versterken of afzwakken, of omdat zij 

op dat punt tezamen tot een nieuwe synthese leiden of een interessant alternatief opleveren. In 

deze mogelijkheden wordt de architekst dienstbaar gemaakt aan de fenotekst.  

 

Het kan echter ook zo zijn dat de jongere tekst uitsluitend in dienst staat van de oudere tekst. De 

fenotekst kan ten doel hebben de architekst onder de aandacht te brengen en weer tot nieuw leven 

te brengen.49 De fenotekst kan de oudere tekst ook opnemen om deze uit te leggen. Exegese is 

vooral bedoeld om lezers te helpen elementen uit de oudere teksten te herkennen en van die 

elementen een interpretatie te geven. Soms worden bepaalde elementen van de oudere tekst  

veranderd of aangevuld door de fenotekst. Oudere teksten, bijvoorbeeld wetsteksten, worden 

herzien of gereviseerd. Dit betekent dat een oudere tekst wordt overgenomen, maar dat er (veel) 

veranderingen worden aangebracht of belangrijke dingen worden aangevuld. Hierdoor komt er een 

verschuiving in perspectief en betekenis.50  
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Fishbane is in zijn boek Biblical Interpretation in Ancient Israel vooral gericht op deze exegetische 

intertekstuele verbindingen. Dat de oudere gezaghebbende teksten geherinterpreteerd, aangevuld 

en gereviseerd werden, blijkt volgens hem uit de vele verklarende toevoegingen die door latere 

schrijvers zijn ingevoegd in de tekst zelf. Onduidelijke woorden en uitdrukkingen worden hierdoor 

voor latere lezers verklaard. Naast deze scribal exegesis onderscheidt Fishbane drie andere vormen 

van binnen-Bijbelse exegese. Deze hebben ook als doel de oudere teksten voor de lezers uit hun tijd 

te verklaren, maar dat gebeurt niet in de tekst zelf, maar door nieuwe teksten die oude teksten 

(gedeeltelijk) opnemen. Zo heeft legal exegesis maar één doel en dat is de herinterpretatie (of 

uitbreiding of actualisatie) van reeds bestaande wetsteksten.51 Wetsteksten kunnen vanwege te 

algemene formuleringen namelijk lastig toepasbaar of zelfs onuitvoerbaar zijn, als deze niet voorzien 

worden van interpretatie.52 De jongere teksten nemen de oudere wetsteksten op, vullen de gaten op 

en maken ze op deze manier weer bruikbaar.  

De andere vormen van binnen-Bijbelse exegese, haggadic exegesis en mantological exegesis, hebben 

ook als doel oudere teksten (niet alleen wetsteksten, maar ook geschiedenissen, thema’s, motieven, 

visioenen en orakels) te herinterpreteren of te actualiseren. Dit om nieuwe theologische inzichten en 

overtuigingen over te brengen of om het uitblijven van vervullingen te verklaren.53   

 

De heiligheid van de teksten gaf aanleiding tot het doen van exegese. Goddelijke betekenis kon in elk 

woord van de Schriften gevonden worden. Het is echter duidelijk dat sommige teksten een grotere 

aantrekkingskracht hadden om opgenomen te worden dan andere. Met name teksten die 

theologisch of politiek gekleurd of sterk beladen waren, werden vaker aangehaald. Teksten als 

Exodus 19, Deuteronomium 12, 2 Koningen 17 en 2 Samuël 7 komen vaker voor in binnen-Bijbelse 

exegese dan meer neutrale en algemene teksten. Niet alle teksten leenden zich even goed voor of 

behoefden evenveel exegetisch commentaar. Kronieken neemt grote delen van Samuël en Koningen 

over zonder dat er interpretatie of aanvulling nodig was. Belangrijke politieke en theologische zaken 

krijgen echter regelmatig nadere uitleg of worden in een ander perspectief gesteld.54   

 

De vergelijking tussen de fenotekst en de architekst moet men niet beperken tot de losse teksten die 

expliciet opgenomen worden. Hays pleit ervoor om zowel de context van de fenotekst als die van de 

architekst nauwkeurig te bestuderen. In zijn boek Echoes of Scripture in the Letters of Paul geeft hij 

vele voorbeelden waaruit blijkt dat Paulus niet zozeer losse teksten citeerde, maar doelde op hele 

hoofdstukken. Met de opname van een enkele tekst of een enkel woord, roept hij de hele leefwereld 

van de architekst op. Dit werpt nieuw licht op de fenotekst en op de context van de fenotekst.55 
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c. Voorbeeld 
Nu we gekeken hebben naar verschillende criteria om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk 

sprake is van een intertekstuele verbinding en naar de verschillende functies die intertekstuele 

verbindingen kunnen hebben, wil ik aan de hand van een voorbeeld illustreren hoe dit in de praktijk 

toegepast kan worden. Ik heb dit voorbeeld overgenomen uit een artikel van H.W.M. van Grol in het 

boek Intertextuality in Ugarit & Israel  onder de titel ‘Exegesis of the Exile – Exegesis of Scripture?’.56 

De vraag die hij in dit artikel stelt, is of Ezra in het eerste deel van zijn gebed (Ezra 9,6-9) andere 

teksten opneemt en of er hierbij sprake is van binnen-Bijbelse exegese.  

 

Ezra 9,6-15 is een gebed  waarin hij voor God schuldbelijdenis doet (vgl. 10,1). Hij spreek direct tot de 

HEERE God (vers 6, 10, 13-15).  Dit gebed volgt als een climax op de verootmoediging van Ezra voor 

God, als hij hoort van de vermenging van het volk met de heidenen. Hij had zijn kleren en mantel 

gescheurd en boog zich op zijn knieën en breidde zijn handen uit tot de HEERE zijn God (vers 1-5).  

 

Ezra 9,6-15 is ook een preek waarin hij het volk oproept tot inkeer. Het volk luistert toe (9,4), neemt 

toe in aantal en reageert (10,1). Ze volgen ‘de raad van de heer (d.i. Ezra) op’ (10,3). Er wordt over 

God in de derde persoon gesproken (9,7-9). Wetsteksten worden geciteerd als een boodschap aan 

een groep in de tweede persoon (9,11-12). Er worden drie retorische vragen gesteld (9,10a. 13-14a. 

14b) die dienen als een appel aan de luisteraars. Niet zozeer van God, maar van het volk wordt 

gehoor gevraagd.  

Het gebed blijkt dus een preek te zijn. En deze preek is heel exegetisch van aard. Eerst wordt er een 

achtergrond geschetst van de situatie (hermeneutisch gedeelte: 9,6-9), er wordt geciteerd uit de 

Schriften (9,11-12) en de boodschap wordt toegepast (9,10.13-15). Het citaat zelf is nergens te 

vinden in de Bijbel, het is een mix van ons bekende wetsteksten. De selectie, combinatie en 

formulering van deze wetsteksten tot één citaat is in zichzelf een interessante exegetische handeling.  

 

In de verzen 11 en 12 worden er dus heel duidelijk andere teksten opgenomen. Is dit ook het geval in 

het hermeneutische gedeelte? Er wordt in elk geval geen citaat ingeleid door een citaatformule. 

Maar dat sluit niet uit dat er toch wel andere teksten worden opgenomen en verwerkt.  

Laten we kijken naar de eerste woorden (9,6a): ‘Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om 

mijn aangezicht tot U op te heffen, mijn God.’ Is dit mogelijk een intertekstuele verbinding met 

Ezechiël 36,32? De tekst van Ezechiël bevat een oproep tot schaamte, een oproep tot 

schuldbelijdenis. Kunnen we de woorden van Ezra lezen als een antwoord op deze roep van Ezechiël?  

Zijn de woorden van Ezra algemene en formele uitdrukkingen, die hij slechts ontstellend uitroept bij 

het horen van de gemengde huwelijken, of zit er meer achter deze schaamte?  

 

Het thema van de schaamte komt veel voor in de profeten, met name in Jeremia en Ezechiël. Ze 

profeteerden in de context van een snel naderende ondergang van het volk. De verwoesting van 

Jeruzalem en de ballingschap waren een publieke schande en gaven alle reden aan de Israëlieten zich 

te schamen. Het einde van de ballingschap en de herbouw van Jeruzalem maken echter een einde 

aan deze schande – en daarmee aan de schaamte.57 
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Het is dus heel logisch om de woorden over schaamte van Ezra te verbinden met de concepten van 

Jeremia en Ezechiël. Hierdoor wordt duidelijk dat de schaamte van Ezra gerelateerd is aan de 

ballingschap. Maar heeft Ezra dit zelf ook bedoeld? Kunnen we aantonen dat Ezra’s woorden zo zijn 

bedoeld om een antwoord te geven op Ezechiël 36,32?  

 

In de tekst zelf wordt er geen expliciete link gelegd naar een andere tekst. Het enige wat ons nu is 

opgevallen zijn twee woorden die overeenkomen: beschaamd en schaamrood (  De .(ּבֹוׁשּו ְוִהָכְלמּו

mogelijke verbinding tussen Ezra 9,6 en Ezechiël 36,32 is dus gebaseerd op deze twee woorden.  

De eerste tegenwerping zou kunnen zijn dat de wortels van deze woorden een veelvoorkomend 

woordpaar vormen. De uitdrukking is niet uniek en dit maakt het lastig om aan te tonen dat er sprake 

is van een intertekstuele verbinding.  

 

Laten we eerst uitzoeken hoe en waar de wortels van deze woorden een woordpaar vormen. Als je 

zoekt op gevallen waar een werkwoord of zelfstandig naamwoord van de wortel בוׁש is gekoppeld 

aan een werkwoord of zelfstandig naamwoord van de wortel כלם, met maximaal 50 andere woorden 

daartussen, kom je uit op dertig teksten. Deze kunnen in een schema geplaatst worden met alle 

relevante details (Schema 5: zie bijlage 1). Er blijven veertien teksten over die net als Ezra 9,6 zowel 

het werkwoord בוׁש in de Qal en het werkwoord כלם in de Nifal hebben (Schema 5, nummer 1 t/m 

14). Veertien is echter nog steeds een hoog aantal. Er is meer nodig dan deze twee woorden om aan 

te tonen dat er sprake is van een intertekstuele verbinding. Als we naar de grammaticale vorm kijken, 

dan komt Ezra 9,6 exact overeen met Jeremia 31,19 (Schema 5, nummer 2). Deze tekst is een 

belangrijke parallel, maar Ezra 9,6 verwijst hier niet naar. De syntactische structuur van Jeremia 

31,19 verschilt met die van Ezra 9,6. Er staat niet alleen een extra waw tussen de werkwoorden, 

maar ook een extra woord ּבְֹּׁשִתי ְוַגם־ִנְכַלְמִתי. Als Ezra de tekst van Jeremia had opgenomen, zou hij 

zeker het nadrukkelijke ְוַגם hebben geciteerd. Dat heeft hij echter niet gedaan. 

 

De grammaticale vorm helpt ons dus niet verder. Misschien de syntactische structuur wel. De 

syntactische structuur van Ezra 9,6 (x waw y) vinden we in vier van de veertien gevallen (Schema 5, 

nummer 4, 5, 11 en 13). Maar slechts een van deze vier teksten is gerelateerd aan Ezra 9,6 als we de 

structurele elementen van het genre meenemen: Ezechiël 36,32 (Schema 5, nummer 11)!  

 

Een tweede tegenwerping kan zijn dat Ezra deze woorden wel moest gebruiken omdat dit woordpaar 

tot een specifiek genre behoort (de zgn. kultischen Busszeremoniell). Als Ezra eenvoudigweg geen 

keus had in zijn vocabulaire, dan kan men niet spreken van een intertekstuele verbinding. 

Het is duidelijk dat dit woordpaar zich goed leent voor gebruik in een context van schuld en 

verzoening. Maar dat maakt het des te opvallender dat dit woordpaar in de meeste gebeden van 

inkeer ontbreekt. Men kan dus zeker niet stellen dat Ezra gedwongen was in het gebruiken van deze 

woorden. Daarnaast komt het woordpaar in veel verschillende genres voor (Schema 6: zie bijlage 2).  

 

In slechts vijf teksten over schaamte is dit gerelateerd aan schuld. Ezra 9,6 is er hier één van. In 

Jeremia staan twee gebeden van inkeer waarin men de combinatie van het woordpaar schaamte en 

een besef van schuld aantreft. De eerste staat in een oproep tot bekering (Jeremia 3,25). De tweede 
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staat in een heilsprofetie (Jeremia 31,18-19). De context is verwoesting en ballingschap. De grote 

vraag is: hoe komt er een einde aan deze ellende? God belooft Zijn volk te verlossen en te herstellen 

als reactie op zulke schuldbelijdenissen, als antwoord op zulk een besef van schuld en schaamte. 

Schaamte is in deze teksten niet iets om kwijt te raken, zoals in de andere teksten met dit 

woordpaar. Schaamte is een belangrijke factor.  

Twee teksten in Ezechiël zijn nog radicaler. Ezechiël 16,63 behoort tot een heilsprofetie. Een 

heilsaankondiging kan bestaan uit de belofte dat er geen reden meer zal zijn voor het volk om zich te 

schamen. Maar in Ezechiël 16,62-63 bewerkt de verlossing het tegenovergestelde. Het volk zal juist 

dan beschaamd zijn. Ezechiël 36,32 moet men in dit licht lezen. Als onderdeel van een heilsprofetie is 

dit vers een aansporing tot schaamte, een besef van schuld en schaamte.   

 

Er is een sterke verbinding tussen Ezra 9,6 en deze vier teksten: Jeremia 3,25; 31,18-19; Ezechiël 

16,63 en 36,32 op het niveau van thema (ballingschap), semantiek (besef van schuld en schaamte) en 

genre ([oproep tot] schuldbelijdenis). Van deze vier is Ezechiël 36,32 qua syntactische structuur 

identiek aan Ezra 9,6.  

 

Men zou nu nog tegen kunnen werpen dat Ezra 9,6 grammaticaal wel afwijkt van Ezechiël 36,32. 

Imperatieven zijn omgezet in qatals. Deze transformatie maakt echter precies duidelijk wat de 

intentie is van de auteur. Ezra realiseert (qatal) het besef van schuld en schaamte waar Ezechiël naar 

verlangt en toe oproept. Het meervoud is veranderd in enkelvoud. Deze transformatie kan uitgelegd 

worden als deel van de opbouw van Ezra’s gebed en preek. Hij begint met het bidden voor zichzelf en 

gaat daarna over in de pluralis om zo een identificatie te creëren met de gemeenschap.  

 

Ezechiël 36 is te plaatsen in een situatie van ballingschap. Het land is verwoest, het volk is 

weggevoerd. Het hoofdstuk bevat beloften van verlossing. Het volk zal terugkeren uit ballingschap en 

weer in eigen land wonen (Ezech. 36,24.28). Het land zal weer goed bevolkt zijn en overvloedig 

vruchten voortbrengen; de steden zullen bewoond worden en de ruïnes zullen herbouwd worden 

(Ezech. 36,10.33-36). De publieke schande zal voorbij zijn (Ezech. 36,15.30).  

Dit zijn veel voorkomende heilsprofetieën. Minder gebruikelijk is de nadruk van Ezechiël op de schuld 

van het volk. God zal in actie komen, maar alleen om Zijn Naam te heiligen (Ezech. 36,20-23). ‘Ik doe 

het niet om uwentwil’ (Ezech. 36,32). De schuld van Israël is een onveranderde realiteit. God Zelf 

moet Zijn volk reinigen (Ezech. 36,17-29). En na al deze dingen zal dit één van de gevolgen van Gods 

ingrijpen zijn:  

‘Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij 

zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen.’  

En daarom roept Ezechiël op om zich beschaamd te voelen:  

‘Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israël!’ 

 

Ezra 9,6 is te plaatsen in een situatie na ballingschap. De tijd waarvan Ezechiël sprak, is gekomen. Het 

gebed van Ezra benadrukt de schuld van het volk minstens zo sterk als Ezechiël 36. We kunnen het 

besef van schuld en schaamte in Ezra 9,6 lezen als een antwoord op en realisering van de oproep van 

Ezechiël. De tijd na de ballingschap is een tijd van schaamte. Zelfs als er geen gemengde huwelijken 

waren, zou er schaamte zijn geweest. Hoeveel groter moest deze schaamte zijn nu deze nieuwe 

schuld daarbij kwam!  
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We kunnen concluderen dat er een intertekstuele verbinding is tussen Ezechiël 36,32 en Ezra 9,6. Het 

gebed van Ezra heeft als doel de oproep van Ezechiël te beantwoorden, te actualiseren en het volk 

daardoor te bewegen tot inkeer.   

 

We kunnen nog een extra verbinding leggen tussen Ezechiël 36 en Ezra 9. Ezra citeert de wet (Ezra 

9,11-12) en het eerste deel luidt als volgt:  ‘Het land waar gij inkomt om dat te erven, is een vuil land,  

 Door de vuiligheid  van de volken der landen, 

 Door hun gruwelen, waarmee zij dat vervuld hebben van het ene einde tot het andere einde, 

 Door hun onreinheid.’ 

Op de centrale zinsnede ֶאֶרץ ִנָדה ִהיא  volgen drie oorzaken die alle drie beginnen met het voorzetsel 

ְמָאָת   en   ְּבתֹוֲעבֵֹּתיֶהם ,  ְּבִנַדת : ּבְ   De drie redenen van de vervuiling van het land worden vaak . ְּב ֻט

genoemd in Ezechiël. Maar wat belangrijker is: er zijn slechts drie andere hoofdstukken in de Bijbel 

waar men deze woorden samen aantreft. Leviticus 18 , Ezechiël 22 en 36. Hier is een speciale 

verbinding tussen Ezechiël 36 en Ezra 9. In Leviticus 18 en Ezechiël 22 betekent ִנַדה letterlijk 

menstruatie. Maar in Ezechiël 36 en Ezra 9 wordt ִנַדה metaforisch gebruikt. We vinden een 

vergelijking in Ezechiël 36,17 en een daadwerkelijke metafoor in Ezra 9,11. Opnieuw ontmoeten 

Ezechiël 36 en Ezra 9 elkaar…  
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5. Intertekstueel onderzoek: relevantie 

a. Relevantie voor diachroon onderzoek 
Deelvraag: wat is de relevantie van het moderne Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar 

intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament voor diachroon onderzoek?  

Zoals we hebben gezien, is het mogelijk om het intertekstuele onderzoek uitsluitend synchronisch uit 

te voeren. Men houdt dan geen rekening met de datering en auteursintentie (de ‘macht’ ligt bij de 

lezer). Ik heb mij echter beperkt tot het intertekstuele onderzoek dat hier wel rekening mee wil 

houden. De vraag of de mogelijke bron van de echo voor de auteur beschikbaar was (vgl. eerste 

criteria van R.B. Hays), moet positief beantwoord kunnen worden. Voor de intertekstuele 

verbindingen tussen het Nieuwe en Oude Testament is deze vraag vrij makkelijk te beantwoorden. 

Voor intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament is dat veel moeilijker. Het is dan ook 

niet vreemd dat de andere wetenschappers deze eerste criteria van Hays niet overnamen.  

Er is in de laatste eeuwen veel onderzoek gedaan naar de datering van de teksten van het Oude 

Testament. Traditionele en simplistische opvattingen over auteurschap en datering werden 

vervangen door complexe reconstructies. De teksten van het Oude Testament bleken een lange en 

ingewikkelde redactiegeschiedenis te hebben. Vaak was gebrek aan (literaire) eenheid in de tekst 

reden voor historisch-kritische onderzoek om verschillende lagen en bronnen in de tekst te 

onderscheiden. Het Bijbelwetenschappelijk onderzoek werd sterk gekleurd door conclusies die 

hieruit werden getrokken over de datering en wordingsgeschiedenis van het Oude Testament. 

 

 J. Barton laat in zijn artikel ‘What is a Book?’ echter zien dat in veel wetenschappelijk onderzoek 

verkeerde conclusies zijn getrokken omdat men geen rekening hield met het feit dat de mensen in 

het Oude Israël en haar Umwelt een andere opvatting hadden over wat een boek is dan wij nu 

hebben. Men accepteerde inconsistenties en doubletten; men vond het minder belangrijk of het 

boek een harmonieus geheel was.58  M.C.A. Korpel laat in haar artikel ‘Exegesis in the Work of ilimilku 

of Ugarit’ zien dat men in het Oude Israël en de Umwelt een andere visie had op auteurschap dan wij 

als moderne Westerlingen. Mensen waren veel vrijer om de teksten van het verleden aan te vullen 

en aan te passen. Wij zouden hen redacteuren noemen, maar zij werden als auteurs beschouwd.  

Korpel wijst erop dat er over veel zaken aangaande de datering en ontstaansgeschiedenis van 

teksten in het diachroon onderzoek geen wetenschappelijke consensus is. Ze plaatst vraagtekens bij 

de diachronische onderzoeksmethoden en vooronderstellingen die tot dubieuze en tegenstrijdige 

conclusies leiden. Dit is voor haar echter nog geen reden om het diachroon onderzoek helemaal af te 

wijzen en zich enkel bezig te houden met het synchroon onderzoek. 59    

 

In het zoeken naar auteursintentionele intertekstuele verbindingen is het nodig om de diachronie 

hierin mee te nemen. Maar omdat er veel onduidelijkheid is binnen het diachronische onderzoek, is 

het noodzakelijk om het intertekstuele onderzoek, bij gebrek aan informatie over de datering, in 

eerste instantie synchronisch aan te pakken. Zoals uit het voorbeeld in het vorige hoofdstuk blijkt, 

kunnen intertekstuele verbindingen uitsluitend met hulp van de literaire criteria worden vastgesteld 

in de teksten zoals we die nu hebben. De vraag of de auteur van de mogelijke fenotekst bekend was 

met de architekst kan men in eerste instantie dus onbeantwoord laten.  
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Ik zeg bewust ‘in eerste instantie’, omdat deze vraag wel positief beantwoord moet worden als men 

vast wil stellen dat het om een auteursintentionele intertekstuele verbinding gaat. Dit is echter, zoals 

Leonard stelt, de tweede stap.  

 

Als we de criteria van Leonard (zie boven, hoofdstuk 4) bekijken valt het op dat er geen aandacht is 

voor de auteursintentie en er uitsluitend gekeken wordt naar literaire aanwijzingen in de tekst zelf. 

Het vaststellen van de historische prioriteit van de ene tekst ten opzichte van de ander is pas stap 

twee. Dit hoeft volgens Leonard geen hopeloze zaak te zijn, zoals het historische minimalisme van 

Eslinger, waarbij men uitkomt op een uitsluitend synchronische benadering. De teksten zelf maken 

duidelijk dat er een diachronisch element aanwezig is, die vragen om een diachronisch onderzoek.60 

 

Leonard oppert een aantal fundamentele vragen om inzicht te krijgen in de historische relatie tussen 

teksten: 1. Geeft de tekst zelf aan gebruik te maken van een andere tekst?; 2. Zijn er elementen in de 

tekst die helpen voor de datering?; 3. Is de ene tekst in staat om de ander te produceren?; 4. 

Veronderstelt de ene tekst de andere?; 5. Laat de ene tekst een algemeen patroon zien van 

afhankelijkheid ten opzichte van een andere?; 6. Zijn er retorische patronen in de teksten die een 

exegetisch gebruik van ene tekst in de andere veronderstellen?   

 

Leonard illustreert zijn onderzoeksmethode en resultaten aan de hand van Psalm 78. Eerst stelt hij 

vast dat er intertekstuele verbindingen zijn tussen Psalm 78 en o.a. Exodus 12-15 en Numeri 11. Als 

hij dit heeft aangetoond, beantwoordt hij bovenstaande vragen om er achter te komen welke tekst 

de architekst en welke de fenotekst is.61   

(ad. 1) Psalm 78 begint met de aankondiging dingen te gaan zeggen ‘die wij gehoord hebben en 

weten, en onze vaders ons verteld hebben’ (Psalm 78,1-3). De schrijver kan met deze woorden willen 

aangeven dat hij geput heeft uit oudere bronnen. Het is dus gerechtvaardigd op zoek te gaan naar 

deze mogelijke bronnen achter Psalm 78. 

(ad. 2 en 5) Op basis van de inhoud van Psalm 78 is er wel degelijk iets te zeggen over de datering. De 

toon is opgewekt en zeker gezien de inhoud van de laatste verzen is het vrijwel uitgesloten dat de 

Psalm na de val van Jeruzalem en de tempel gedateerd moet worden. Het noorden (met Silo) heeft 

de HEERE verworpen (vers 59-67), maar Juda en Sion verkoren (68-72). 

(ad. 3 en 4) Het is moeilijker te verklaren hoe er vanuit de korte en vaak indirecte verwijzingen een 

langer verhaal kon ontstaan, zoals we die vinden in de Pentateuch, dan andersom. De 

gebeurtenissen in de Pentateuch kunnen een tekst als Psalm 78 juist heel goed produceren.  De 

psalmist lijkt er vanuit te gaan dat men bekend is met de geschiedenissen (zoals van de ark: 1 Sam. 4-

6 en 2 Sam. 6). Hij zinspeelt op verhalen op een subtiele wijze, wat alleen zin heeft als hij kennis van 

de hele geschiedenissen veronderstelt bij de hoorders/lezers.  

(ad. 6) In Psalm 78 is er sprake van exegese om tegenstrijdigheden of onduidelijkheden uit de 

bronnen uit te leggen. Numeri 11,1-3 spreekt over het klagen van het volk, maar niet waarover ze 

klaagden. Psalm 78,19b-20 maakt duidelijk wat deze klacht was: ‘Zou God een tafel kunnen 
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aanrichten in de woestijn? Zie, Hij heeft de rotssteen geslagen, dat er wateren uitvloeiden en beken 

overvloediglijk uitbraken; zou Hij ook brood kunnen geven? Zou Hij Zijn volk vlees toebereiden?’ 

Een ander voorbeeld is de volgorde van de plagen. Wat bleef er voor de sprinkhanen over om te eten 

als al wat op het veld was door de hagel verwoest was? In Exodus wordt dit probleem opgelost door 

te stellen dat toch niet alles door de hagel werd verwoest (Ex. 9,31-32; 10,5). Psalm 105 beperkt de 

verwoesting door de hagel tot de wijnstok en de vijgenboom (Psalm 105,32-35). Ditzelfde doet Psalm 

78, maar deze psalm gaat nog een stap verder. De plagen worden omgedraaid! De plaag van de 

sprinkhanen komt voor de plaag van de hagel (Psalm 78,46-47). Het is moeilijk voor te stellen dat het 

verhaal in Exodus gebaseerd is op Psalm 78.  

 

Mijns inziens is dit een overtuigend voorbeeld om aan te tonen dat het moderne 

Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament 

relevant kan zijn voor diachroon onderzoek. Ook al is men in eerste instantie niet zeker over het 

auteurschap en de historische prioriteit van de ene tekst ten opzichte van de ander, met behulp van 

literaire criteria kan vastgesteld worden of er überhaupt sprake is van intertekstuele verbinding(en). 

De interpretatie van de vastgestelde intertekstuele verbindingen kan duidelijk maken welke tekst de 

architekst en welke tekst de fenotekst is. Heeft men de historische prioriteit van de ene tekst ten 

opzichte van de ander vastgesteld, dan levert dit wezenlijke informatie op voor de (relatieve) 

datering van de teksten in het Oude Testament.    
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b. Relevantie voor de exegese 
Deelvraag: wat is de relevantie van het moderne Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar 

intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament voor exegese?  

Bij het nagaan van het doel van een vastgestelde intertekstuele verbinding, is men eigenlijk al bezig 

met de exegese. Het is immers de taak van de exegese om de oorspronkelijke bedoeling van de 

auteur met de tekst aan zijn lezers te ontdekken. In deze deelvraag wil ik vooral enkele praktische 

richtingwijzers geven hoe men de intertekstuele benadering toe kan passen in de exegese.  

 

De eerste stap is het opsporen van mogelijke intertekstuele verbindingen.  Het is belangrijk dat de 

exegeet een fijngevoeligheid ontwikkelt om zulke verbindingen waar te nemen. Hoe meer hij 

vertrouwd is met de teksten van de Schrift, hoe makkelijker het opsporen van mogelijke 

verbindingen zal gaan. Hij kan al lezend bedenken of er sprake is van opvallend en herkenbaar 

spraakgebruik. Bij veel voorkomende uitdrukkingen en algemeen spraakgebruik is de kans klein dat 

er sprake is van een intertekstuele verbinding. Bij teksten die theologisch of politiek sterk beladen 

zijn, is de kans groter dat de auteur bewust woorden heeft overgenomen van andere teksten.  

Heeft de exegeet het vermoeden dat er sprake is van een intertekstuele verbinding, dan is de 

volgende stap het vaststellen en aantonen daarvan door na te gaan of er aan de criteria wordt 

voldaan. Hij kan hiervoor gebruik maken van concordanties en zoekmachines. Het helpt de exegeet 

om de gevonden overeenkomsten te ordenen in een schema en deze te analyseren. De teksten die 

voldoen aan de criteria, kunnen nu meegenomen worden in de verdere exegese.  

 

Om te weten te komen wat het doel was van de auteur met een bepaalde intertekstuele verbinding, 

zal de exegeet eerst de betekenis van de architekst moeten onderzoeken. Ook de context van de 

architekst zal hij mee moeten nemen in de exegese. Als hij de betekenis van de architekst helder 

heeft, kan hij zich afvragen waarom deze is opgenomen door de fenotekst. Om deze vraag juist te 

beantwoorden, zal hij ook de context van de fenotekst nauwkeurig moeten onderzoeken. Vaak blijkt 

dat er veel meer lijnen lopen van de ene tekst en context naar de andere tekst en context. Met 

andere woorden: achter de gevonden intertekstuele verbinding tussen architekst en fenotekst zit 

vaak een veel bredere en diepere intertekstuele verbinding! Dat dit de exegese verdiept, zal niemand 

verrassen.   

 

Het moderne Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar intertekstuele verbindingen binnen het Oude 

Testament is niet alleen relevant voor onze interpretatie van de teksten, het geeft in het geval van 

binnen-Bijbelse exegese ook inzicht in de manier waarop de auteurs zelf exegeten waren van de 

Schriften. M. Fishbane sluit zijn boek Biblical Interpretation in Ancient Israel  af met de conclusie dat 

de teksten en tradities, de ontvangen traditum van het Oude Israël, niet alleen overgeschreven, 

bestudeerd en overgeleverd werden. Zij waren ook onderworpen aan redactie, opheldering, 

toevoegingen, herformuleringen en transformatie. De toegevoegde traditio had steeds als doel de 

traditium uit te leggen, zodat het verstaanbaar en naleefbaar bleef voor de lezers van elke periode. 

We hebben in de Schriften dus een neerslag van een deel van de exegese van het Oude Israël.62  

In het onderzoek naar de historische ontwikkeling van het exegetisch proces van de uitleg van het 

Oude Testament, moet men dus niet beginnen bij het Nieuwe Testament, de kerkvaders of het 

judaïsme, maar in het Oude Testament zelf.  
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6. Concluderend hoofdstuk 
In het tweede hoofdstuk hebben we onderzocht waar de recente belangstelling voor het moderne 

Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament 

vandaan komt. Dankzij literaire wetenschappers als Bakhtin en Kristeva is de onderlinge relatie 

tussen teksten weer sterk onder de aandacht gekomen. Dat teksten geen bestaan en betekenis 

hebben buiten andere teksten om, heeft niet alleen moderne schrijvers, maar ook 

Bijbelwetenschappers geïnspireerd. Vele onderzoeken zijn gedaan naar intertekstuele verbindingen 

in het Oude en Nieuwe Testament en waardevolle boeken en artikelen zijn reeds gepubliceerd. 

 

In het derde hoofdstuk hebben we gezien dat de term intertekstualiteit verschillend wordt 

geïnterpreteerd en toegepast. Een discussie over het gebruik van de juiste terminologie is nog niet 

opgelost. Sommige wetenschappers die pleiten voor het gebruik van de label intertekstualiteit zijn 

zich ervan bewust dat ze deze term anders definiëren dan Kristeva zelf. Anderen verdedigen dat het 

concept van Kristeva ruimte open laat voor meerdere vormen van intertekstualiteit. Het 

synchronische en diachronische element moet men niet tegen elkaar uitspelen. Tegenstanders van 

het gebruik van de term intertekstualiteit voor auteursintentionele intertekstuele verbindingen 

kiezen voor andere terminologie als binnen-Bijbelse exegese en binnen-Bijbelse allusie. Vanwege 

deze verwarring is het noodzaak dat wetenschappers heldere verantwoording geven van hun  

terminologie en methodologie.   

 

In het vierde hoofdstuk keken we naar de criteria die wetenschappers handhaven om mogelijke 

intertekstuele verbindingen vast te stellen. Zowel voor het Nieuwe als het Oude Testament geldt dat 

overeenkomstig woordgebruik het meest fundamentele criterium is. Woordgebruik dat opvallend, 

uniek of ongebruikelijk is, maakt grotere kans dan algemeen of noodzakelijk taalgebruik. Meerdere 

(expliciete of impliciete) verwijzingen in de context naar dezelfde of andere bronnen, maken het 

aannemelijker dat er sprake is van een intertekstuele verbinding. Overeenkomsten in stijl, structuur, 

thematiek en genre kunnen als extra bewijs dienen, maar zijn niet noodzakelijk. Gebrek aan 

informatie over de auteurs, de ontvangers en de datering van de teksten van het Oude Testament 

maken criteria die hieraan gerelateerd zijn in eerste instantie lastig hanteerbaar. Er wordt 

fijngevoeligheid gevraagd in het toepassen van deze criteria en niet elk geval zal even overtuigend 

vastgesteld kunnen worden. 

 

Als men echter wel overtuigd is dat er sprake is van een intertekstuele verbinding, is het de volgende 

stap na te gaan wat het doel was van de auteur om deze verbinding te maken. Hij kan de oude tekst 

opnemen om deze te dienen. Hij wil dat de oude tekst ook in zijn tijd begrepen en toegepast wordt. 

De oude tekst wordt door de nieuwe tekst gereviseerd, geactualiseerd en verduidelijkt. De oude 

tekst kan ook door de auteur in dienst worden genomen van de nieuwe tekst. De oude tekst 

ondersteunt het punt dat de nieuwe tekst wil maken. Soms zullen de teksten elkaar tegenspreken. 

De auteur wil de oudere tekst verdringen en vervangen door de nieuwe tekst.  

We eindigden het vierde hoofdstuk met een voorbeeld hoe een mogelijke intertekstuele verbinding 

vastgesteld kan worden en wat het doel van zo’n verbinding kan zijn. We konden concluderen dat er 

een intertekstuele verbinding is tussen Ezechiël 36,32 en Ezra 9,6. We zagen dat het doel van het 

gebed van Ezra was de oproep van Ezechiël te beantwoorden, te actualiseren en het volk daardoor te 

bewegen tot inkeer.   
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In het laatste hoofdstuk hebben we de vraag beantwoord wat de relevantie is van het moderne 

Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament voor 

het diachroon onderzoek en de exegese. Hoewel het in het Oude Testament in eerste instantie 

moeilijk kan zijn om de vraag te beantwoorden of de auteur bekend kon zijn met de mogelijke 

architekst, hebben we aan de hand van een voorbeeld van Leonard over Psalm 78 gezien dat het 

mogelijk is deze vraag wel te beantwoorden. Als men aan de hand van literaire criteria heeft 

aangetoond dat er inderdaad sprake is van een intertekstuele verbinding, kan men nagaan wat de 

richting van invloed is tussen de teksten. Veronderstelt de ene tekst kennis en gebruik van andere 

teksten? Kan de ene tekst de ander produceren? Uit soortgelijke vragen kan men afleiden welke 

tekst historische prioriteit heeft. Hieruit kan men conclusies trekken voor een (relatieve) datering. 

 

De vraag naar de relevantie voor de exegese is eigenlijk al beantwoord door de vorige deelvragen. 

Het opsporen, vaststellen en interpreteren van intertekstuele verbindingen levert een schat aan 

informatie op voor de exegese van de tekst. Een intertekstuele benadering van teksten geeft meer 

diepgang aan het bestuderen van de Schriften. Woorden en uitdrukkingen krijgen diepere betekenis 

doordat de (literaire) leefwereld van de auteur (en ontvangers) opengaat. De Bijbel is geen 

verzameling van losse teksten. De teksten staan in een levendige relatie tot elkaar. De auteurs van 

het Oude Testament waren zelf ontvangers en exegeten van al bestaande Schriftwoorden en hebben 

deze in hun tijd opgenomen en getransformeerd in hun eigen teksten. Niet door hun eigen wil, maar 

door de Heilige Geest gedreven…  
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