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Andrew W. Pitts, History, Biography, and the Genre of Luke-Acts: An Exploration of Literary 
Divergence in Greek Narrative Discourse. Biblical Interpretation Series 177, Brill, Leiden 2019, xvi + 
235pp. € 99,00. ISBN 9789004406537 

Het bepalen van het literaire genre van een tekst is sinds jaar en dag een vast onderdeel van de exegese. 
Het genre bepaalt immers in hoge mate welke leesregels in acht moeten worden genomen, wat een 
passende interpretatiestrategie is en wat er wel en niet van een tekst verwacht mag worden. Wie het 
boek Openbaring leest alsof het een historische monografie is, kan de plank soms behoorlijk misslaan. 
Tot voor kort was Richard Burridges dissertatie over het literaire genre van de vier evangeliën (What 
Are the Gospels? 1992) de onbetwiste autoriteit op het gebied van de vraag naar het genre van de vier 
evangeliën. Burridge betoogde aan de hand van vergelijkende literatuurstudie en uitvoerige statistieken 
dat de evangeliën nauwe verwantschap vertoonden met het genre van de antieke biografie (βίος), zoals 
we die kennen uit het werk van Isocrates, Xenophon, Euripides, Nepos, Philo (vroege periode) en 
Tacitus, Plutarchus, Suetonius, Lucianus en Philostratus (latere periode). Burridge concludeerde op 
basis van overeenkomsten (‘family resemblances’) dat de evangeliën geen Neubildungen (een nieuw 
genre) waren, zoals lange tijd werd gedacht, maar tot het genre van de in die tijd zo populaire antieke 
biografie behoorden. Daarop voortbordurend betoogde Sean Adams dat Handelingen een ‘collectieve 
biografie’ was. In dit met de prestigieuze ‘Paul J. Achtemeier prize for New Testament research’ 
bekroonde onderzoek van Andrew Pitts wordt de houdbaarheid van de stelling in ieder geval voor wat 
betreft het evangelie van Lucas vakkundig ter discussie gesteld. Pitts voert daarvoor twee argumenten 
aan. Ten eerste, zo betoogt hij, moet er niet alleen gekeken worden naar de overeenkomsten tussen Lucas 
en de antieke biografie, want de overeenkomsten gaan in veel gevallen ook op voor andere literaire 
genres, zoals de historische monografie, het epos en de novelle. Er moet vooral ook gelet worden op de 
verschillen, in het bijzonder op de (structurele) verschillen tussen de antieke biografie en de historische 
monografie (‘Greek history,’ is de term die Pitts gebruikt). Ten tweede maakt het evangelie van Lucas 
deel uit van een groter, tweedelig werk, Lucas-Handelingen, waarvan Pitts betoogt dat zij tot één en 
hetzelfde genre behoren. Hij erkent dat op zichzelf genomen het derde evangelie veel kenmerken van 
de antieke biografie vertoont, maar brengt daar tegenin dat diezelfde kenmerken ook in de historische 
monografie worden aangetroffen. Om uitsluitsel te geven over de vraag of Lucas (anders dan de andere 
evangeliën!) geen biografisch maar historiografisch werk is, onderzoekt Pitts de verschillen tussen de 
beide genres met behulp van de meest recente methodes binnen de literatuurwetenschappen en 
concludeert dat biografie en geschiedschrijving zich op een aantal belangrijke punten van elkaar 
onderscheiden. De verschillen worden vooral zichtbaar op macroniveau: de biografie is doorgaans 
gericht op de activiteiten van een hoofdpersoon, de geschiedschrijving op gebeurtenissen (vgl. ‘de 
gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken,’ Luc. 1:1); de biografie heeft doorgaans een 
gesloten einde (meestal de dood van de hoofdpersoon), de geschiedschrijving vaak een open einde 
omdat het in de regel om een beweging of een ontwikkeling gaat die deel uitmaakt van een groter 
(historisch) verband (vgl. het laatste vers van Handelingen). De twee literaire genres verschillen ook in 
de manier waarop ze hun vertelling precies openen en sluiten (en verbindingen leggen met eerdere of 
latere delen van dezelfde auteur) en de wijze waarop de aandacht al dan niet naar één persoon of naar 
verschillende personen of groepen wordt gericht. Dat het geslachtsregister van Jezus pas in hoofdstuk 3 
van het evangelie wordt aangetroffen, past niet zo goed in het biografisch genre (daar wordt dat meestal 
in het allereerste hoofdstuk vermeld, zoals het geval is bij Matteüs), maar wel in het historische genre 
(Pitts signaleert dat de naam Jezus in de proloog van Lucas niet voorkomt). Ook in de manier waarop 
bronnen worden gebruikt om de geloofwaardigheid van de gebeurtenissen te onderstrepen zijn 
opvallende verschillen waar te nemen tussen de beide genres. Op basis van vergelijkend en statistisch 
onderzoek komt Pitts tot de conclusie dat Lucas en Handelingen samen deel uitmaken van het genre van 
de historiografie. Lucas vertoont dus wel veel overeenkomsten met de antieke biografie, maar de 
overeenkomsten met de historische monografie zijn - wanneer ze in het licht van Lucas-Handelingen 
als geheel worden gezien, althans volgens de analyse van Pitts - aanzienlijk sterker. Met dit boek zet 
Pitts de vraag naar het literaire genre van Lucas en Handelingen weer op scherp. Toekomstig onderzoek 
zal moeten uitwijzen of hij de gangbare consensus weet om te buigen. Maar de argumenten zijn in elk 
geval sterk. 
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