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Beelden en beeldspraak in de 

Openbaring van Johannes verstaan en vertolken

Zonder een visie op de functie, aard en betekenis van beelden en beeldspraak is

verstaan van betekenis en getuigenis van de Openbaring van Johannes niet goed

mogelijk. Goede vertolkers dienen zich bewust te zijn van hun eigen beeldspraak-

theorie en dat geldt zeker, wanneer ze verstaan met de bedoeling te komen tot een

vertolking. Wie zich richt op de hermeneutisch-communicatieve praxis, waarin

een beeldenrijk bijbelgedeelte wordt vertolkt, stoot op de eigen aard van de

beeldtaal. In dit hoofdstuk willen we voornamelijk dat bijzondere karakter van

beeldtaal beschrijven en de soorten beeldspraak inventariseren. Die benadering

levert een invalshoek op voor verstaan. 

Gaandeweg knopen we aan de descriptie enkele voorwaarden vast voor een

verantwoorde overgang van verstaan naar vertolken. We leggen vanuit ons

praktisch-theologisch perspectief de nadruk op die inzichten, die de

communicatie van ons geschrift op het oog hebben. Verder vragen we ons af, wat

het gebruik van beelden en beeldspraak vraagt van het decoderingsvermogen bij

de hoorders en wat ze met hen doen.

De gang van dit hoofdstuk is aldus. We gebruiken Openbaring 6 als voorbeeld.

Welke vormen van beeldspraak zijn in dit gedeelte te vinden? Hoe kan beeld-

spraak worden verstaan? Dat zijn belangrijke hermeneutische vragen, met de

beantwoording waarvan we veel misverstaan van de Openbaring van Johannes

kunnen voorkomen. We maken eerst enkele exegetische notities (4.1), vervolgens

vragen we aandacht voor de beelden (4.2). Over de beeldspraaktheorie en de

verschillende vormen van beeldspraak handelt 4.3. De volgende paragrafen zijn

gewijd aan speciefieke vormen van beeldspraak, namelijk metaforen (4.5) en

symbolen (4.6). Op het ontsleutelen van beeldspraak als overgang van verstaan

naar vertolken gaat 4.7 in. We sluiten af met voorwaarden op het gebied van beel-

den en beeldspraak, die voor de overgang van verstaan naar vertolken belangrijk

zijn (4.8). Dezelfde werkwijze als in het vorige hoofdstuk wordt gevolgd. Via

participatie aan uitleg bespreken we de impliciete en expliciete beeldspraak-

theorie. Zo wordt de vraag beantwoord uit hoofdstuk 2: onder welke voorwaarden is
de overgang van verstaan naar vertolken van beelden en beeldspraak te verantwoorden?
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4.1 Exegetische notities bij Openbaring 6

Johannes vertelt in de communicatielijn tussen God en de hoorders wat hij ziet

en hoort. In Openbaring 4 houdt Johannes de hoorders het visioen van de troon

en de blijvende aanbidding voor, in Openbaring 5 gebeurt dat eigenlijk opnieuw,

alleen nu zijn de hoorders in de tempelachtige troonzaal getuige van een

plechtige handeling. Het Lam doet temidden van de vier wezens en de

vierentwintig oudsten een stap naar voren en ontvangt de door zeven zegels

verzegelde boekrol van Hem die op de troon is gezeten. De hemelingen rond de

troon vallen in aanbidding neer, ze hebben muziekinstrumenten in de hand en

schalen met daarin - belangrijke mededeling - de gebeden van de heiligen. Eén

gebed van de martelaren zal Openbaring 6 laten horen. Heel de schepping doet

ten slotte mee in de lofprijzing van het geslachtofferde Lam.

Uit de acclamaties blijkt waarom het geslachte Lam waardig is de boekrol te

openen. Christus’ gewelddadige dood doet door die vermelding denken aan het

Exodusgebeuren, dat in Israël werkzaam oerbeeld blijft van de eschatologische

bevrijding of van welke bevrijding dan ook. Deze dood bezingt de Openbaring van

Johannes vervolgens belijdend als een loskoop. Zo komt Israël door bloed van het

paaslam aan de deurposten vrij uit Egypte. Tenslotte schept het Lam een nieuwe

uit ‘Egypte’ bevrijde natie, een koninkrijk van priesters, die aanbidden en in de

eschatologische toekomst koninklijke macht zullen uitoefenen. Maar zover is het

nog niet. ‘Egypte’ moet nog in zijn ware aard worden ontmaskerd en geoordeeld,

hoewel de overwinning in principe onthuld is. De boekrol moet worden geopend.

Dat openen van de zegels gaat met gebeurtenissen gepaard. 

Zie: Van Schaik 1971, 72-84; Van Schaik 1976, 1-65; Kraft 1974, 114-123;

Müller 1984, 163-175; Wall 1991, 109-115; Schüssler Fiorenza 1991, 62-65;

Richard 1995, 68f..

compositie
De tekst in hoofdstuk 6 is helder van compositie en duidelijk verbonden met het

voorafgaande. Het Lam opent de zegels. De vier levende wezens keren terug en

ook is er onder het altaar in de hemel een schreeuwende vraag van de martelaren

te horen. De indeling is per zegel aldus:

1,2 witte paard ruiter: overwinnende boogschutter

3,4 rode paard ruiter neemt vrede weg

5,6 zwarte paard ruiter met weegschaal: prijsverhoging voedsel

7,8 vaalgroene paard ruiter ‘Dood’ doodt vierde deel van de aarde

9-11 vermoorden vragen hoe lang blijft wraak nog uit.

12-17 kosmische rampen op de dag van de wraak

De Openbaring van Johannes gaat vermoedelijk origineel om met de overlevering

van de paarden in Zacharia. In dat paardenvisioen (Zach. 1:7vv.) verschijnen

ruiters als inspecteurs die moeten controleren of er al verandering op til is en in

Zacharia 6:1vv. worden paarden en wagens als de vier winden uit vier wind-

streken uitgezonden onder andere naar Babylon om te zorgen dat Gods geest er

werkzaam kan zijn (Zach. 6:8). 

De vier gaan ‘hun standplaats bij de Heer verlaten’ (Zach. 6:5). De Openbaring

van Johannes brengt telkens één paard met één ruiter op het schouwtoneel. Alle

vier staan ze wellicht evenals het Lam en de vier (!) levende wezens voor de troon.

Na het bevel ‘ga’ breken ze op. In het visioen in 7:1 doet Johannes zijn hoorders
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opnieuw vier engelen zien, die de vier winden in bedwang houden. Een

toespeling op de vier paarden? 

eindtijd-scenario
Het gedeelte volgt een apocalyptisch scenario. Christenen menen in het laatste

der dagen te leven: het leven van Christus, als verkondiging van de nabijheid van

het Koninkrijk in woord en daad, zijn dood als oordeel en zijn opstanding als

nieuw leven hebben deze eindtijd geïnaugureerd. De verhoogde, gekruisigde

Heer is de hoorders voor ogen gesteld bij het ontvangen van zijn bevoegdheid 

om eindtijdgebeurtenissen in gang te zetten, die een patroon vertonen 

(vgl. Mar.13:9vv.), waarop ons gedeelte zinspeelt:

1. Beproeving (thlipsis), die voorafgaat aan de eindtijd en deze inluidt (eerste tot

en met vijfde zegel):

- hongersnood, oorlog, pest 

- vervolging van de getrouwen 

- optreden van valse profeten, die wonderen doen en een boodschap brengen

2. Eindtijd (zesde zegel)

- aardbevingen, kosmische rampen, einde van de wereld

- komst van de mensenzoon

- dag van wraak

3. Nieuwe tijd

- Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Elementen uit dit schema zijn te herkennen, maar hoofdstuk 6 beschrijft niet een

bepaalde fase in een na te rekenen volgorde. Want al deze aspecten keren terug in

het vervolg. Het bijzondere van de Openbaring van Johannes is namelijk de 

retardatie en herhaling gedurende de voorlezing, als de tekst met de hoorders

onderweg is naar de climax en hen de ernst tekstueel laat meevoelen en onderweg

manna, troost en opluchting als groeten vooruit van de nieuwe tijd verschaft. In

Openbaring 6 zijn onderdelen van het apocalyptisch schema gezien als 

begeleidingsverschijnselen van de opening van de zegels, uit het zevende zegel

komen nog de bazuinen en de schalen voort en dan zijn de eschatologische

rampen opnieuw hoor- en zichtbaar voor de hoorders. Tegelijk ontvangen ze tot

troost steeds groeten vooruit van het nieuwe dat komt: het Lam heeft alles in de

hand, de witte kleren die de schrijnende en ongeduldige vraag van de slachtoffers

moeten compenseren. In het volgende hoofdstuk kunnen de hoorders zich alvast

gesterkt voelen door de bescherming van de getrouwen en door het heil van de

schare die niemand tellen kan.

standhouden op de dag van God
Kosmische rampen hebben in de eschatologische traditie van de ‘Jom JHWH’

verschillende betekenissen die in het zesde zegel voorkomen:

- De Dag des Heren is een dag van het komen van God. De rampen zijn

begeleidingsverschijnselen van de theofanie. Als de aarde beeft en de bergen

in elkaar storten ontstaat er vrij baan voor God.

- De Dag des Heren is een dag van strijd. De rampen zijn een strijdmiddel tegen

de koningen der aarde, edelen, legeraanvoerders, rijken, machtigen en slaven

en vrije burgers (6:15).

- De Dag des Heren is een dag van wraak. God straft zijn vijanden en betaalt ze

met gelijke munt of zelfs dubbel.
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Het zesde zegel eindigt met de vraag (wie kan standhouden?) op de grote dag van

de wraak, een vraag die in Openbaring 7 wordt beantwoord met het beeld van de

144.000 uit de stammen en van de schare uit alle rassen, stammen, volken en

talen, de mensen in witte kleren die de grote verdrukking (thlipsis) zijn door-

gekomen (7:14). Openbaring 6 spreekt van straf en wraak. De straf kan in de loop

der geschiedenis uitgedeeld worden, maar meer en meer is in de traditie de straf

verbonden met de uiteindelijke wraak van God.

De vier ruiters staan in dienst van de toorn van de hemel en hun strafexpeditie

vermeldt de vier grote straffen: oorlog, honger, pest en wilde dieren (6:8). De

Openbaring van Johannes sluit aan bij een overlevering van deze teisteringen, die

onder meer bij Ezechiël te vinden is: ‘Ik zal honger en verscheurend gedierte over

u doen komen, die u van kinderen zullen beroven; pest en bloedvergieten zullen

over u komen en het zwaard zal Ik over u brengen’ (Ez. 5:17; zie ook Ez. 6:11,12;

7:15; 14:21; 33:27; Jer. 14:12; 15:3; 21:7,9; Dt. 32:22-25). Die wilde dieren doen de

hoorders misschien denken aan de twee berinnen die 42 kinderen verscheurden,

omdat ze de profeet Elisa voor kaalkop uitgescholden hadden (2 Kon. 6:23v).

Profeten hebben vanwege hun scherpe claim op waarheid het oordeel om zich

heen. Gods toorn ontbrandt als ‘handen onschuldig bloed vergieten’.

Zie Spreuken. 6:16-16: ‘Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een

hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die

onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die

zich haasten naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals

getuige en wie twist stookt tussen broeders’. Vergelijk Hosea 1:4. In Joël 3:19

zullen Egypte en Edom om deze reden worden gestraft (Ez. 35:5-6; Ps. 9:13).

Apocalyptici verwerken wijsheidstradities.

De tekst uit Joël staat in het teken van de Dag van wraak (zie ook Ps. 94:1; Joël 2).

Openbaring 6 gebruikt termen die met deze grote Dag van doen hebben:

‘oordelen’ (krinein - 6:10) en ‘bloed wreken’ (ekdikein to aima - 6:10) en ‘toorn van

het Lam’, ‘de dag van de grote toorn’ (orgè - 6:16, 17), termen die bij de profeten en

in de Psalmen voorkomen, overigens ook weer in het verband van straf in de loop

der tijd. Zoals in Psalm 7 waar de psalmist vanuit vervolging bidt: ‘Sta op, Here,

in uw toorn, verhef U tegen de woede van hen die mij benauwen, waak op tot

mijn hulp, Gij, die het recht verordent’ (Ps. 7:7-9). De toorn komt voor de

hoorders van de Openbaring van Johannes terug in een lied van de vierentwintig

oudsten die dankbaar zijn dat de toorn gekomen is (11:17-18) en als het schalen-

visioen aanvangt bereikt Gods toorn de volle maat (15:1). God is in de toorn

rechter, die volgens het ius talionis rechtdoet. Opnieuw lijkt Ezechiël de

leermeester: ‘Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u

vergelden’ (Ez. 7:3; zie ook Ez. 7:4,8,9,26; 9:10). In ons gedeelte deelt het Lam in

deze toorn, waarvoor de mensen zich willen verbergen. De hoorders vernemen in

Openbaring 6:

1. de straf door de vier ruiters;

2. de roep om wraak door de onschuldig vermoorde zielen;

3. de kosmische rampen als begeleidingsverschijnselen van de ‘Dag des Heren’. 

communicatie
De tekst uit Openbaring 6 communiceert verbeeldend met de hoorders omtrent

klassieke oordeelsstraffen en de roep om gerechtigheid en informeert over de

inhoud van de begeleidende straffen en over de reacties van de machtigen en
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eenvoudigen daarop. De tekst wil sympathie wekken voor een straffende God en

voor een wrekend Lam, die in hun oordeel solidair zijn met slachtoffers. De tekst

wil het publiek brengen tot gevoelens van afkeer en angst voor het oordeel en tot

medelijden met de hartverscheurende schreeuw om recht. De tekst wil de

hoorders raken door een opsomming van koningen der aarde, edelen, leger-

aanvoerders, rijken, machtigen, alle andere mensen, slaven en vrije burgers. De

reeks begint boven in de gezagspiramide en wie van de hoorders tot de slaven of

vrije burgers behoorde, kon aanvankelijk nog buiten schot blijven. Het geheel

loopt uit op de vraag: wie kan standhouden? Een vraag die in schril contrast staat

met de vraag: hoe lang nog? Een contrastrijke vergelijking, die tot een keuze

dwingt en tot het vertrouwen dat het Lam het heft in handen heeft en zijn

volgelingen door het oordeel leidt. Ons gedeelte begint met het Lam en eindigt

met een vraag: wie kan standhouden? Het vervolg in Openbaring 7 is evenwel een

verademende heilsscène.

4.2 Beelden

Onder beeld wordt verstaan het door de taal aanschouwelijk gemaakte ding, of de

toestand, of de gebeurtenissen, of het tafereel dat hoorders of lezers zich gaan

voorstellen, zonder daarbij direct naar de bedoeling te vragen. Ons fragment is

visueel: hoorders en lezers gaan zich een ruiter met een weegschaal voorstellen of

zien dat het dodenrijk de vierde ruiter volgt, bijvoorbeeld als een grote zich

voortbewegende hellemuil, zoals Dürer dat deed (Dürer 1963, 109). We laten

overdrachtelijke taalgebruik niet onder de term beeld vallen, maar onder de term

beeldspraak. Deze paragraaf handelt over de vraag welke betekenis en rol beelden

hebben in de voortgaande verhaallijn van Openbaring 6. Johannes vertelt wat hij

ziet en hoort en hij zegt bij elk verschijnend paard ‘en zie’, een standaard-

uitdrukking voor iets dat extra attentie vraagt of verbazing wekt en soms ook voor

een openbaring, maar de basisbetekenis is dat Johannes aanschouwt en de

hoorders wil laten mee zien. Wat laat hij een hoorder - in kleur! - zien? In korte tijd

veel. Beelden in 6:1,2 zijn: Lam, boekrol, zegels, het eerste wezen, wit paard, ruiter,

boog, zegekrans. Voor de handelingen als het breken van de zegels, het roepen van

het eerste wezen en het wegrijden van de ruiter als overwinnaar is meer

verbeelding nodig: hoe stelt een hoorder zich dat voor? Heeft hij of zij wel eens in

het echt of op een tekening een afbeelding van een overwinnende ruiter gezien?

Dit accent op aanschouwelijkheid is ook te vinden in de tweede stap van het

voorbereidingsschema voor de preek. De vertolker ziet, voorafgaand aan alle

nadere uitleg, de wereld van de tekst voor zich (hoofdstuk 1).

wat de zegels te zien geven
Het stramien van het verbreken van zegels en het roepen van de wezens komt bij

elk zegel opnieuw naar voren. Verder moeten we bedenken dat er voor ‘bijbel-

vaste’ hoorders bovendien nog wordt ‘gespeeld’ met de paarden uit Zacharia,

maar hoorders kunnen zonder die kennis ook voldoende zien. Bij het verbreken

van het tweede zegel zijn te zien: een rood paard, een ruiter, een groot zwaard en

weer vragen de handelingen als toestemming geven, vrede van de aarde wegne-

men, uitmoorden van mensen, het overhandigen van een zwaard een grote

verbeeldingsactiviteit bij de toehoorders. De uitdrukking ‘vrede wegnemen’ is al

bijna geen beeld meer, maar beeldspraak.
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Het derde beeld komt met een zwart paard, een ruiter, een weegschaal, een

maat tarwe, drie maten gerst, een zilverstuk, olijfboom, wijnstok. Een visueel

ingestelde hoorder zal in de roepstem een marktkoopman gehoord hebben en

zich een markttafereel voor ogen stellen. Een handeling moet wel gezien worden,

maar wordt voorkomen: het kapot maken van wijnstok en olijfboom.

Bij het vierde zegel komt een vaal paard in beeld. De kijkers moeten zich nu

een beeld vormen van ‘een dodenrijk’ dat achter het paard aankomt. En verder

zien ze hoe iemand macht krijgt, en een kwart van de aarde wordt omgebracht.

Zwaard, hongersnood, pest en wilde dieren roepen welhaast te snel beelden op,

die alle verbeelding tarten.

Het vijfde zegel toont zielen van gedode mensen in de hemel onder het altaar.

Ze schreeuwen luid. Misschien ziet de hoorder even een heilige plek in synagoge

of tempel. Zou te zien zijn, dat de mensen zijn vermoord? Verder valt het woord

bloed (de kleur rood wordt niet genoemd) en stelt de hoorder zich witte gewaden

voor. Als een van de handelingen bedenken de hoorders wat is blijven rusten. In

dit gedeelte staan meer verklarende en abstractere uitdrukkingen zoals

‘getuigenis’ en ‘dienst van God’, die meestal door de verbeelding van de

luisteraars niet aanschouwelijk worden gemaakt.

Het zesde zegel biedt een overdaad. Voor de beschrijving moeten hoorders ook

nog vergelijkingen maken die om een dubbele verbeelding vragen. Zo wordt het

vallen van de sterren vergeleken met het vallen van vijgen. Te zien zijn: zon,

rouwkleed, maan, bloed, sterren, vijgen, stormwind over vijgenboom, uitspansel,

stuk papier, bergen, eilanden, holen in rotsen als schuilplaats, blik van degene op

de troon, toorn van het Lam. De kleuren zijn zwart en rood en verder wordt van de

hoorders gevraagd om voor zich te zien dat nota bene bergen van hun plaats

raken, evenals eilanden. En terwijl ze daarmee doende zijn, hebben ze nauwelijks

gelegenheid om met aandacht oog te hebben voor koningen, vooraanstaanden,

legeraanvoerders, rijken, machtigen, alle andere mensen, slaven en vrije burgers

die zich gaan verstoppen en de bergen en rotsen vertwijfeld aanroepen. Dat levert

voor hoorders een spannend tafereel op. 

aanschouwelijkheid en fictie
Tegenover vertolkers, die beelden willen vervangen door hun begripsmatige en

theologische dimensie, maar dan niet meer kunnen verklaren waarom beelden

nodig zijn, is deze nadruk op visualiteit van de tekst een correctie. De tekst wil

immers tot de verbeelding spreken, emoties wekken en de hoorders tot vol-

harding brengen. Ook de eerder gemaakte analyse van de eindtijdgebeurtenissen

loopt het gevaar het beeld stuk te slaan en een houding van distantie te kweken

(‘ja zo, drukten ze die dingen nu eenmaal uit’). Toch zijn dergelijke opmerkingen

nodig om het kader van de beeldenstroom aan te geven voor hedendaagse

vertolkers, maar ze mogen de krachtige visualiteit van deze tekst niet vervangen. 

Schüssler Fiorenza stelt: ‘Apocalyptic language functions not as predictive-

descriptive language but rather as mythological-imaginative language’ (Schüssler

Fiorenza 1991, 25). Ze heeft gelijk als ze daarmee bedoelt dat het plaatje dat de

Openbaring van Johannes de hoorders (en latere lezers) voortovert niet een

beschrijving is van wat er ooit eens zal gebeuren en waaraan mensen van toen (of

wij) als het beeld zich in de werkelijkheid voordoet, kunnen aflezen dat het einde

voor de deur staat. Maar ze heeft niet gelijk als ze zegt dat de Openbaring van

Johannes niet beschrijft. De auteur heeft zijn woordwereld zo geconstrueerd, dat

de levendige tekst wel degelijk een beschrijving is, zij het van een fictionele

werkelijkheid. Johannes vertelt wat hij ziet. 
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Uitleggers wenden zich in eerste instantie tot de beschrijvende kant van de

taal, maar het is niet zo dat de tekst als een foto een reële wereld weerspiegelt of

juist voorspelt. De tekst is een talige werkelijkheid die de hoorder het oordeel doet

zien en beleven, maar de tekst blijft in zijn visuele aspecten een analogie van de

werkelijkheid. Zo zijn de ervaring van rampen en van onderdrukking en de

kennis van de reactie op kwaad en leed in beeld gebracht. Als de tekst in het kader

van het retributiebeginsel staat, dan is de weergave van de rampen een

versterking van wat mensen in het verleden en het heden hebben kunnen door-

maken, omdat de straf een eventueel dubbele terugbetaling ‘met gelijke munt’

van het aangedane leed is. In die zin is de alledaagse en pijnlijke werkelijkheid in

deze fictie aanwezig, maar van een één-op-één correspondentie van het beeld in

deze wereld van woorden met de buitentekstuele werkelijkheid op een manier

zoals die in documentaires of reportages het geval is, kan geen sprake zijn.

Literatuur van deze aard is vergelijkbaar met surrealistische literatuur, met

science fiction (Schüssler Fiorenza 1991, 26) of met cartoons (Guthrie 1987, 32).

Juist het figuratieve karakter maakt de tekst toegankelijk, ook als mensen al die

achtergronden en leveranciers van de beelden en bewoordingen niet kennen. 

aanschouwelijkheid benut
De aanschouwelijkheid is een geschikt uitgangspunt voor een herinterpretatie of

een soort van herbeleving, zoals in bibliodrama. En vele kunstenaars hebben wat

ze te zien kregen met hun eigen scheppend en beeldend vermogen in beeld

gebracht. We bezien drie voorbeelden van hervertelling nader als illustraties van

Openbaring 6. Het zal blijken dat het beeld in een nieuwe context fungeert en

spreekt en dat de kunstenaars bij de visualisatie hebben aangesloten.

Memling (1435-1494) heeft voor het Sint-Janshospitaal in Brugge een drieluik

vervaardigd, voorstellende het ‘Mystieke huwelijk van Sint Katharina van
Alexandrië’ (1479). Op het middenpaneel is

Maria met kind te zien. Jezus steekt een ring

aan de vinger van Katharina. Johannes de

Doper en Johannes de evangelist kijken op

de achtergrond toe. Achter de evangelist ligt

de boot naar Patmos klaar in een haven,

waarin de houten kraan aan het Zwin te

Brugge is te herkennen. Op de linkervleugel

zijn momenten uit het leven van de Doper

uitgebeeld en zijn onthoofding, op de rech-

tervleugel zit de evangelist Johannes op

Patmos. Johannes de evangelist is op de

onderste helft groot afgebeeld, in de

bovenste helft is te zien wat hij schouwt.

Tussen Johannes en de beelden ligt een

spiegelende zee. Memling schildert

Johannes op het eiland, zittend op rots, klaar

om te schrijven, met pennemes, stift en

inktkoker bij de hand. Hij kijkt, maar niet

naar het beeld waarnaar de beschouwer van

het drieluik de blik richt. Johannes kijkt voor

zich uit naar de hemel en Memling laat mer-

ken dat hij innerlijk schouwt, zelfs de engel
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in de hemelkring, die hem roept boven te komen kijken, brengt de ziener niet in

beroering, omgeven als hij is door een intense hemelse vrede. Hij

vertegenwoordigt een mystiek ideaal. Memling verbeeldt het innerlijke, visionaire

zien van Johannes. Boven de zee zijn vele taferelen afgebeeld, waaronder dat van

de vier paarden met hun ruiters. De ruiter op het witte paard verstaat Memling als

Christus. Hij schiet een pijl af en lijkt het beeld links te verlaten. Boven hem

draven de drie andere paarden. De ruiter met de weegschaal lijkt op een dikke

woekeraar. De ruiter die de Dood heet wordt gevolgd door een hellemuil met

mensenoren en wapperende manen, die de bek wijd open heeft, opzij kijkend

naar de toeschouwer. Enkele figuren verstoppen zich tussen de rotsen. Van der

Meer vindt woorden: ‘het geweld galoppeert, zoeft, knettert, ploft voorbij; de zee

ligt stil en in volmaakte stilte hangt de ronde zon van de Troon er ongenaakbaar

boven. Onberoerd ook, alleen aandachtig, zit Johannes moederziel alleen op zijn

rots. Hij zit te luisteren en af te wachten, boek en stift gereed om alles op te

tekenen’ (Van der Meer 1978, 259-272,270; Gassen und Holeczek 1985, 96f.).

Memling zelf geeft het visuele aspect getrouw weer en is eigenlijk helemaal niet

bezig emblematisch te schilderen of symbolisch te duiden. Hij schildert wat hij

lezend in de Openbaring van Johannes ziet. Hij brengt een vleugje actualiteit in:

de woekeraar en in het middenpaneel de houten kraan. Maar de beelden

schrikken niet af en voor zover de zieken van het hospitaal angsten kenden voor

rampen worden ze genodigd zich te identificeren met het mystieke verbond

tussen de ziener en de troon, alsof alles gezet is op de kaart van het half uur

geheimenisvolle stilte in 8:1.

(2) Dürer (1471-1528) gaf als 27 jarige zelfstandig en zonder financiële waarborgen

zijn beroemde houtsneden uit (1496-1498), waarvan Van der Meer zegt: ‘Na 1500

bezat Dürer het visuele monopolie van de Geheime Openbaring’ (Van der Meer

1978, 283-313,288; zie ook Gassen und Holeczek 1985, 63-74; Dürer 1963, 109).

In dit grafisch werk is het Duitse landschap

te zien, en op de meeste prenten groeit wel

een plant of boom. De mensen die onder de

voet gelopen worden door de paarden had

men op de markt van Neurenberg kunnen

tegenkomen. Als er een heilige verstilling is,

dan in het landschap. Alles kan Dürer

uitdrukken met enkel de lichte en donkere

streken van de houtsnede: gelaatsuitdruk-

kingen, angst, geweld, dynamiek, storm,

donder, alles zoals het is, in een tijd van

apocalyptische levensbeseffen. 

Dürers ruiters, die en groupe galopperen,

zijn mensen uit zijn tijd: een vorst, een

soldaat, een vette woekeraar en een

uitgeteerde oude vrek. Op de grond heeft de

hellemuil een keizer te pakken; een

huisvrouw en een geestelijke worden onder

de voet gelopen, een gillend meisjesgezicht

is te zien. Een boer lijkt zich uit de voeten te

kunnen maken. 

Doordat Dürer het tafereel in zijn tijd

plaatst, ziet de beschouwer niet meer een
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begeleidingsverschijnsel van het openen van de zegels door het Lam, maar

geweld en eigentijdse uitbuiting: de overheid die het zwaard verkeerd gebruikt en

de handel, die met barstend geweld woekerprijzen berekent. Het bekgeworden

hellemonster heeft dan ook een hoogwaardigheidsbekleder te pakken. Maar geen

van de standen ontkomt aan het kwaad, waarvan niet duidelijk is dat het door de

hemel is ontketend. Het beeld wordt voortgezet in de eigen tijd. Het oordeel is

bezig zich te voltrekken.

Zie Oberman 1981 en de illustraties in zijn boek. Obermans these is dat in de

tijd van Luther apocalyptiek niet een zaak van een paar groepen aan de rand

van de maatschappij was. Luthers prediking houdt rekening met de eindtijd

en de beslissende strijd tegen de duivel en veronderstelt het besef dat leven in

het laatste der dagen ellende en angst bewerkstelligen. Deze angst voor onder-

gang kon men afkopen. En tegen dat afkopen keert hij zich met zijn theologie

van de vrijheid van een christen. Zijn theologie weerspreekt de angst. 

Dit apocalyptisch besef blijkt ook daaruit dat de Openbaring van Johannes als

eerste bijbelboek geïllustreerd werd uitgegeven (Septemberbibel van Lucas

Cranach); Vgl. Gassen en Holeczek 1985, 75-90. Overigens, in de illustraties

van de Openbaring van Johannes in de Septemberbibel (1522) van Lucas

Cranach de Oude, die soms duidelijk herinneren aan Dürers houtsneden, zijn

de slachtoffers van de vorst, de ridder en de krijgsknecht louter eenvoudige lie-

den (Gassen und Holeczek 1985, 77).

(3) Guttuso. De Italiaanse kunstenaar Renato Guttuso maakte in 1966 ‘Triomf van
de oorlog’ (Gassen und Holeczek 1985, 286f). Als Italië in 1936 Franco steunt in

de Spaanse burgeroorlog, ontstaat Guttuso’s antifascistisch engagement en in de

Tweede Wereldoorlog wordt hij lid van de verboden communistische partij en

verbindingsofficier in de illegaliteit. Zijn schilderij laat zich moeilijk beschrijven,

maar men ziet kleurrijke vlakken en banen

en vier paardenhoofden, Duitse Stahl-

helmen, de contouren van het zo vaak afge-

beelde, gefotografeerde joodse jongetje met

zijn handen omhoog uit het Getto van

Warschau. Het is een schilderij vol citaten,

een intertekstueel weefsel: de Openbaring

van Johannes. Een schilderij van Marc, dat

deze in 1913 voor het uitbreken van de

Eerste Wereldoorlog maakte als visioen en

uitdrukking van de drift van de mensheid

om de eigen wereld te vernietigen en van de

hoop deze wereld door een wereld van

onschuld, goedheid en reinheid afgelost te zien, levert de kleurrijke banen en het

witte hert. Een paardenhoofd is letterlijk overgenomen uit het beroemde schilde-

rij, dat Picasso maakte naar aanleiding van het bombardement op (de burgers

van) Guernica in 1937. Guttuso roept met zijn schilderij tot de wereld dat de paar-

den van geweld steeds opnieuw opdraven. 

Hij plaatst de paarden in een context van strijd tegen fascisme, maar het visu-

ele aspect blijft uitgangspunt, al beginnen de paarden symbool te worden voor

geweld. Van oordeel of straf van Godswege is geen sprake, want hij zegt: ‘Weder

Gott noch Gnade sind darin, sondern nur wir selbst in unserem Blut, unserer

Intelligenz und unserer Moral’ (286).
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Met dit laatste voorbeeld van kunstzinnige interpretatie is de symbolisering van

het beeld nabij. Toch blijft het visuele aspect de eerste invalshoek voor verstaan,

ook als de kunstwerken het beeld uit de Openbaring van Johannes in een nieuwe

context overleveren. Of de context nu een ziekenhuis is en de mystieke relatie tot

God die alle stormen kan doorstaan (Memling), of dat het een verbeeldende 

illustratie is van de Openbaring van Johannes in een door een apocalyptisch

levensgevoel bepaalde tijd vol onrecht (Dürer), of dat het beeld de twintigste eeuw

omvat en ontmaskerend protest en antwoord is op fascistisch geweld (Guttuso),

steeds geldt: ook zonder de paarden direct als symbolisch op te vatten zijn de

beelden te begrijpen. Alle beeldspraak begint bij het aanschouwelijke en het is

aan kijkers zichzelf in het beeld te herkennen of het beeld in hun wereld een

plaats te geven. 

4.3 Beeldspraak

Beeldspraak doelt op overdrachtelijk taalgebruik (Van Gorp 1991, 41). Over een

bepaald onderwerp, zoals een object dat te zien is, een fundamentele gedachte of

een gevoel, wordt in termen gesproken of geschreven, die een of meer betekenis-

sen op dat onderwerp overdragen. Er zijn vele vormen van beeldspraak, zoals de

vergelijking, de metafoor, de metonymie, het symbool, de allegorie, de

personificatie, de hyperbool. Retoriek betreft doel, opbouw en strategie van de

hele tekst, het beeld betreft de aanschouwelijkheid van (fragmenten van) de tekst

en de beeldspraak raakt het onderwerp, dat een spreker of auteur met een

eventueel sterke, soms persoonlijke gevoelslading aan de orde wil stellen.

In deze paragraaf geven we eerst een beeldspraaktheorie (4.3.1). Daarna gaan we

na wat het vertolkers in de voorbereiding kan opleveren, wanneer ze zich bewust

zijn van de verschillende vormen van beeldspraak (4.3.2). De metafoor (4.3.3) en

het symbool (4.3.4) behandelen we als vormen van beeldspraak in aparte paragra-

fen. Door de aanpak wordt vertolkers een werkwijze geboden om zich ten behoe-

ve van de vertolking voor te stellen wat de hoorders moeten doen om beeldspraak

op zich in te laten werken. 

4.3.1 Beeldspraaktheorie
De beeldspraaktheorieën, die reflecteren op de verwijzing en de functie van de

beeldspraak, kunnen ingedeeld worden naar de manier waarop ze met de

letterlijke betekenis omgaan (1) of naar de functie die ze hebben (2). 

monistische en dualistische opvattingen
Mooij onderscheidt tussen monistische en dualistische opvattingen (Mooij 1979,

184-193). Monistische opvattingen ontkennen dat de metaforisch gebruikte

woorden nog naar de letterlijke betekenis verwijzen. ‘De mens is een vos’

betekent monistisch opgevat, dat niet naar een echte vos verwezen wordt, maar

hoogstens naar eigenschappen van de vos. Vaak meent men dat men het

metaforische woord door het vergelijkingspunt kan vervangen: ‘de mens is sluw’

(substitutieopvatting). In veel gevallen wordt een eerste, intuïtief verstaan van een

tekst bepaald door een monistische manier van lezen. 

Dat is een mogelijke leeswijze, maar het surplus van de betekenis in de zin ‘de

mens is een vos’ ten opzichte van de zin ‘de mens is sluw’ blijft verborgen. In

dualistische opvattingen wordt wel uitgegaan van een verwijzing naar de echte vos.
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Iets van de vos wordt vergeleken met iets van de mens. Het metaforische woord

‘vos’ verwijst zowel naar de vos als naar de mens. Er is dus in het woordje ‘vos’

sprake van een dubbele verwijzing, een verwijzing naar een echte vos en een ver-

wijzing naar een ervaren eigenschap. Tot deze dualistische theorieën behoren de

zogenaamde interactietheorieën. Ziet men de beeldspraak als taalgebruik, dan

kan men zeggen, dat beeldspraak een uitspraak is, waarbij een eerste subject (de

mens) met een tweede subject (de vos) wordt geïdentificeerd. Niet de woorden

‘mens’ en ‘vos’ worden vereenzelvigd, maar de werkelijkheden, waarnaar deze

woorden wijzen. Degene die de metafoor gebruikt ziet iets ‘alsof’ en ziet tegelijk

iets ‘niet als’: aspecten van de vos worden overgedragen op de mens en aspecten

van de vos worden juist niet overgedragen en weggedaan. Deze verbinding van

zichtbare werkelijkheden roept bij lezers of hoorders een interpretatie-activiteit

op. Zij willen de spanning tussen beide werkelijkheden oplossen en gaan op zoek

naar overeenkomsten en verschillen. De interactie is dan een communicatie

zowel tussen de beide subjecten als tussen de spreker of auteur en het publiek.

Mooij rekent tot de monistische opvattingen: de klassieke substitutie-

opvatting, connotatie-opvattingen (Reichling, Beardsley, Cohen, Matthews),

en andere varianten (Hedwig Konrad, Bickerton). Tot de dualistische

opvattingen: vergelijkingsopvattingen (Aristoteles, Arabische rhetorica,

Henle), interactie-opvattingen (Stählin, Bühler, Richards, Black). Mooij sluit

in een faire uitleg monistische interpretaties niet uit. Hij geeft vele voorbeel-

den van eenvoudige en meer gecompliceerde beeldspraak en heeft ‘althans in

bepaalde gevallen’ de voorkeur metaforen dualistisch te interpreteren. Mooij

gaat op de verwijzingsproblematiek in en toont aan dat verwijzing naar de

buitenwereld van de tekst de autonomie (de onafhankelijkheid van auteur,

omstandigheden en lezer) van de tekstwereld relativeert (Mooij 1979, 206).

Een dualistisch kader biedt meer mogelijkheden om het interactieve karakter van

de beeldspraak van de Openbaring van Johannes te verstaan dan een monistische

theorie. De interpretator dient zich namelijk af te vragen of zij of hij op zoek is

naar de vervanging van het ene woord door een ander woord en van een één-op-

één-verwijzing of eerder naar de overeenkomsten en verschillen die een wereld

van betekenissen kunnen openen.

De substitutietheorie wil de metafoor terugbrengen naar de zaak. De contro-

versetheorie (Beardsley) heeft oog voor de innerlijke tegenspraak (een mens is

geen vos en toch ook weer wel). De interactietheorie (Black) draait om de inter-

actie tussen de twee subjecten van de beeldspraak (de spreker gaat tussen de

mens en de wolf heen en weer en de hoorder ook).

functies
Wat de indeling naar functie betreft: Soskice onderscheidt drie soorten theorieën

(decorative, emotive, incremental theories), die ze ook wel verbindt met sub-

stitutie-, controverse- en interactie-theorieën (Soskice 1985, 24). Volgens de eerste

soort theorie fungeert beeldspraak als versiering. Beeldspraak verfraait het betoog.

In de klassieke retoriek wordt de ‘ornatus’, het goed opgetuigde betoog, als een

deugd beschouwd, die een bijdrage levert aan het winnen van het publiek, die de

geloofwaardigheid van het betoog versterkt en die de hoorders tot beweging wil

brengen. Voor een eerste, intuïtieve verstaan kan deze functie voldoende zijn,

maar ze is niet uitputtend. Vele uitleggers, en zeker degenen die snel ter zake
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willen komen, verbinden deze theorie met een monistische substitutietheorie. Ze

willen de versiering als bijkomstigheid zo snel mogelijk verwijderen en vervan-

gen door begripsmatige, zakelijke taal. Maar hoe gemakkelijker beeldspraak te

vervangen is, hoe doder de beeldspraak eigenlijk is. Soskice tekent aan dat stijlfi-

guren als de metonymie en de synecdoche eerder dan de metafoor een versieren-

de functie hebben. Het gaat daarbij wel om versiering, die een cognitieve inhoud

kracht wil bijzetten. De uitbundige beelden en beeldspraak van de Openbaring

van Johannes willen inderdaad de hoorders vasthouden en willen hen met al die

flonkerende edelstenen behagen, maar ook afschrikken als het kwaad onder

andere in gedrochten wordt voorgesteld. Voor zover beeldspraak opsmuk is, is ze

opsmuk van positieve of negatieve realiteiten.

Volgens de tweede soort theorie, die Soskice ‘emotive’ noemt, is de beeldspraak

niet bijzonder in wat ze zegt, maar in de gevoelens die ze oproept. Zo wijzen

uitleggers die volgens deze theorie te werk gaan er op dat de beeldspraak van de

Openbaring van Johannes gevoelens bij de dreigingen en beloften wil teweeg-

brengen op grond waarvan de hoorders op gevoelsniveau gaan kiezen tussen God

en de goden. Daarom wordt het kwaad ook zo afzichtelijk verbeeld. Het is niet om

aan te zien en bewerkt gevoelens van afkeer en walging. De beeldspraak in de

Openbaring van Johannes heeft, gezien deze theorie, als doel hoorders een

duwtje te geven in de richting van een heerlijk gevoel van troost. Echter, de

gedachte, dat het bij beeldspraak om affecties gaat, is nooit voldoende om te

verstaan, want - Soskice wijst daar met recht op - affecties zijn reacties op

inhoudelijke uitspraken in een specifieke situatie. Duidelijk moet worden welke

inhoud waarom tot juist dit gevoel aanleiding geeft.

De derde soort noemt Sosckice ‘incremental’, omdat dit genre beeldspraak-

theorieën oog heeft voor het feit dat beeldspraak juist kennis doet vermeerderen.

Door inhouden in beeldspraak aan te bieden, zeggen sprekers en auteurs meer

dan, wanneer ze de inhoud in begripsmatige taal zouden geven. ‘The view that

what is said by the metaphor can be expressed adequately in no other way, that the

combination of parts in a metaphor can produce new and unique agents of

meaning’ (Soskice 1985,31). Beeldspraak kan wel vervangen worden door

woorden en zinnen, maar dat is veelal een verarming. Zeker wanneer de aandacht

niet alleen uitgaat naar een enkel woord, maar naar de hele zin, zal de conclusie

zijn dat de beeldspraak onvertaalbaar is. Uitleggers moeten op zoek gaan naar

deze unieke informatie bedoeld voor specifieke hoorders of lezers. De spreker of

auteur, die beeldspraak gebruikt spreekt over een stand van zaken in termen die

naar zijn of haar inzicht betekenis suggereren voor een andere stand van zaken

(Soskice 1985, 15). Sprekers of auteurs gebruiken beeldspraak in de hoop dat het

publiek hun suggestie zal en kan volgen en voldoende kennis en associaties met

hen gemeenschappelijk hebben. Er is een maar: niet elke beeldspraak lukt.

Beeldspraak heeft een decoratieve kant, een affectieve kant en een theoretische

kant. Ze versiert inhouden, ze verbindt gevoelens met inhouden en ze geeft een

extra betekenis aan inhouden. Uitleggers van de Openbaring van Johannes

moeten zich daarom afvragen, als ze willen ontwerpen wat de tekst in de tijd van

ontstaan wilde zeggen en teweegbrengen: welke aspecten van betekenissen

werden opgesierd, welke gevoelens zouden met die aspecten geraakt kunnen zijn

en welke extra betekenis kwam er mee in de beeldspraak? 
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prefiguratie, configuratie, refiguratie
Tegen de achtergrond van de door Ricoeur ontwikkelde drieslag kunnen we fasen

in beeldspraakinterpretatie onderscheiden (o.a. Ricoeur 1984, 54-71). We zijn in

staat de prefiguratie, het leven, de omstandigheden, de intenties, de teksttradities

die de auteur aantrof en benutte voor zijn beeldinterpretatie te reconstrueren. 

Zo is de beeldspraak in de Openbaring van Johannes gevormd door de

prefiguratie van historische gebeurtenissen als de uittocht uit Egypte, de

Babylonische ballingschap en de context van het Romeinse Rijk, maar ook

door de teksttraditie met name van de klassieke profeten. De (ook buiten-

bijbelse, mythologische) traditie wordt in de beeldspraak vrijwel nooit letterlijk

gevolgd, evenmin wordt er letterlijk geciteerd, meestal betreft het

veranderingen, die nodig zijn met het oog op een scopus van het te vertellen

verhaal. De bewuste, soms onbewuste, wijzigingen kunnen bestaan uit

samenvoegingen (bijvoorbeeld vier dieren worden één dier) of uit voort-

zettingen (het boek dat de profeet te eten krijgt is bij Ezechiël gesloten en bij

de Openbaring van Johannes geopend door het Lam). 

Vervolgens opent de tekst werelden of anders gezegd: de tekst weet de lezer

werelden, manieren van-in-de-wereld-zijn te doen ontdekken. In die wereld heeft

de auteur van de tekst uit het beeld beeldspraak gemaakt. En verstaanders

kunnen met hun verbeelding de configuratie verstaan. Een wereld, waarin

geconfigureerd is, dat de gemeente diep mag beseffen dat de macht van het

kwaad, die hen bedreigt actief, maar gebroken is. De configuratie brengt de

huidige verstaanders bewust in het huis van de tekst en doet hen vergelijkingen

maken met hun eigen wereld.

Tenslotte is er de wereld van de verstaander, waarin de zaak of de zaken van de

wereld van de tekst invloed hebben. De verbeelding van de verstaander refigureert

in het eigen leven de wereld van de tekst en handelt er mogelijkerwijs naar

(refiguratie). Zo maken de hoorders op het niveau van verstaan een eigen

verbeelding van wat in de beeldspraak wordt gezegd. De tekst losgekomen van

omstandigheden en auteur komt aan het woord in de denk- en gevoelswereld van

de vertolker en wordt als unieke informatie omtrent het kwaad of de heilzame toe-

komst herkend, roept bange, boze of vrolijke gevoelens op. En nog een stap ver-

der: de refiguratie bestaat daarin, dat de hoorders de zaak ter harte nemen en het

belang van de geboden van God en het getuigenis van Jezus in het eigen bestaan

hervinden (Op. 12:17). Maar met die laatste vorm van refiguratie bevinden we ons

al op het niveau van de toe-eigening in het vertolkingaanbod.

4.3.2 Allegorie, personificatie, ironie, herhaling, hyperbool, 
vergelijking, metonymie
Vertolkers kunnen ten behoeve van preek of catechese tot verrassende invals-

hoeken voor het vertolken van de wereld van de tekst komen, als ze zich afvragen

welke stijlbloemen in een tekst voorkomen. Voor een aanvankelijk verstaan en voor

een levendige manier van vertolken, kan deze werkwijze dienstig zijn en helpen

dicht bij de wijze van verstaan van gemeenteleden van nu te blijven. Volgens de

methode van participatie passen we deze manier van doen toe op Openbaring 6. 

allegorie
De lyriek bedoelt met allegorie een geheel van similes en metaforen, die op elkaar

voortbouwen en als het ware ineenvloeien tot één beeld. Het Frans spreekt

121



daarom ook van ‘métaphore suivie’ (Van Gorp 1991, 13; Lausberg 1973, 442). Het

hele gedicht kan een diepere zin hebben dan de oppervlakte-betekenis. Zo kan

met de volgende elementen een allegorisch gedicht worden gemaakt: tuin=ziel;

lelie=onschuld; distels=zonden; roos=goddelijke liefde. Een auteur kan de

allegorese bedoeld hebben, maar het is ook vaak zo dat de lezers of hoorders alle-

gorische betekenissen toekennen. Het maakt de herhaalde tekst aantrekkelijker

en geheimzinniger. Vooral de interpretatie van Homerus en van de bijbel heeft

tot de allegorie aanleiding gegeven en er een invloedrijke leeswijze van gemaakt,

ook als de auteur niet een allegorische intentie met de tekst had. Een veel voor-

komend voorbeeld is de interpretatie van het woord Jeruzalem. Jeruzalem is de

naam van een stad (historia), kan de kerk van Christus beduiden (allegoria), kan

naar de menselijke ziel verwijzen (tropologia) en op de eschatologische hemelse

stad van God slaan (anagoge betekenis, Lausberg 1973, 445).

Anders werkt de typologie. Ze is bedoeld om een feitelijke werkelijkheid te

duiden en vaak wordt een tegentype opgeroepen. Zo wordt voor de bijbel-

schrijvers de feitelijke geschiedenis van de uittocht ‘Egypte’ tot een type van

onrecht, dood en ellende. De allegorie is een binnen-talige zaak, een betekenis-

verandering van woorden. Typologie is een betekenisverandering van feiten en

historische gebeurtenissen. In de Openbaring van Johannes is op allerlei plaatsen

een typologie van de uittocht uit Egypte, van Izebel of van de ballingschap te

vinden. Ook de gang van Christus naar het kruis kan een type worden van de

lotgevallen van de christelijke getuigen en profeten.

Er zijn in de interpretatie van de Openbaring van Johannes voorbeelden van

allegorese. Drewermann sluit met zijn methode bij de allegorese aan: alle

uitspraken zijn in zijn ogen uitingen van de spanningen in de ziel.

‘Im gewissen Sinne knüpft auch die Symboldeutung der Tiefenpsychologie an die

allegorische Hermeneutik der alten Kirche an, begründet sie aber anthropolo-

gisch, nicht metafysisch’ (Drewermann 1985, 511f., noot 1). Drewermann

merkt op dat de historisch-kritische methode terecht de willekeur van de

allegorische interpretaties heeft teruggedrongen, maar vandaag de dag moet

tegenover de historisch-kritische methode volgehouden worden dat de

symbolische zegswijze juist op het terrein van religieuze, existentieel belang-

rijke teksten de prioriteit heeft ten opzichte van historische vraagstellingen.

Eveneens kunnen al die pogingen als allegorie worden aangemerkt die de tekst

van de Openbaring van Johannes als voorspelling van gebeurtenissen in de eigen

tijd lezen. Een voorbeeld: in de tijd van Luther wordt de hoer van Babylon

afgebeeld met de pauselijke tiara op haar hoofd, staande voor de Engelenburcht in

Rome. En Hall Lindsey ziet de apocalyptische ruiter op het witte paard als de

Europese Antichrist, die reeds ergens leeft. Naar zijn inzicht zijn de stijgende

voedselprijzen in Amerika een teken dat de grote Verdrukking werkelijk op

handen is (Lindsey 1973, 87vv). Deze historische gegevens zou de auteur van de

Openbaring van Johannes in zijn boek verstopt hebben zonder te weten wat hij

schreef. Het is allegorie op afstand, men zou ook van een omgekeerde typologie

kunnen spreken. Niet de feiten zijn tekst geworden, maar de tekst gaat feit

worden.

Het antwoord op de vraag of ons tekstfragment allegorisch bedoeld kan zijn is

ontkennend. De brief met visioenverslag is wel een doorlopend beeldverhaal, met

actie en reactie, maar geen oefening, waarbij ‘ziel’ of een ‘fragment van een

vroegere of actuele geschiedenis’ moet worden ingevuld. Want het visioen roept

122



een eigen wereld op waarin de eindtijdgebeurtenissen geschouwd worden om het

vertrouwen te voeden dat de hemel de toekomst in de hand heeft en dat de hemel

vast van plan is in het oordeel het perspectief van de roepende slachtoffers aan te

nemen.

Uit dit voorbeeld van zoeken naar de allegorie, blijkt dat vertolkers perspectie-

ven opdoen voor een vertolking, ook in het geval dat de speurtocht uitkomt bij een

ontkenning van allegorie.

personificatie
Deze stijlfiguur beschrijft levenloze dingen, abstracte begrippen of voorwerpen

als menselijke wezens: deze zin is zelf een voorbeeld van personificatie. Critici

vinden deze vorm van beeldspraak onecht. In ons fragment is het Lam bezig

zegels los te maken. Fraai is dat taalkundig gezien niet en wie probeert het voor

zich te zien schiet in de lach, ook al moeten we bedenken dat het woord ‘Lam’ het

karakter van een eigennaam heeft.

ironie
Het contrast tussen Lam en beest is getekend met een andere stijlfiguur ‘de

ironie’, want het beest zal in al zijn hyperbolische en diabolische monsterlijkheid

een machteloze imitatie van het Lam blijken te zijn. De Openbaring van Johannes

heeft soms iets van een dierenfabel, die de dieren als sprekende en handelende

mensen laat optreden. Ook worden in ons fragment de bergen en rotsen als

personen gezien. De bange mensen die zich in de holen verborgen roepen tot de

bergen en rotsen: ‘val op ons neer en verberg ons’ (6:15). Maar dit kan ook weer

ironisch bedoeld zijn met het oogmerk dat de hoorders bij zichzelf gaan denken

dat je tegen bergen mag roepen wat je wilt, maar dat ze onverzettelijk zijn, ook al

zijn ze zojuist door het losmaken van het zesde zegel van hun plaats gehaald. Uit

dit voorbeeld blijkt, dat vertolkers zich mogelijke overwegingen van hoorders van

toen en nu gaan voorstellen. 

herhaling
De herhaling is een stijlfiguur, die het betoog verlevendigt en gevoelens kan

uitdrukken, maar ook de bedoeling heeft intellectuele kennis over te dragen

(Lausberg 1973, 310f.). We hebben het nu eigenlijk niet meer over beeldspraak, al

kan de herhaling ook bestaan in de herhaling van metaforen. Er is een groot

aantal variaties van herhalingen mogelijk. De gelijke woorden of gelijke

woordgroepen kunnen op allerlei plaatsen in het betoog voorkomen. De gelijk-

heid kan strikt zijn, maar ook gebaseerd zijn op een lossere verwantschap, die uit

woordspelingen door klanken of letterveranderingen blijkt. In ons tekstgedeelte

is de herhaling er één van de gelijke woorden en woordgroep: Lam, zegel,

verbreken. Elke nieuwe scène wordt begonnen met een anafoor, dat wil volgens

de retoriek zeggen dat dezelfde woordgroep herhaald wordt aan het begin van een

passage (a…)(a…), waarbij (a) staat voor ‘Lam’, ‘zegel’ en ‘verbreken’. De opbouw

van de eerste vier scènes bestaat uit meer anaforen, levende wezen, horen roepen,

kom, paard, ruiter (abcdef…)(abcdef…). Deze manier van doen vergemakkelijkt

het horen en maakt dat de hoorder benieuwd wordt naar de kleur van het paard,

de specifieke opdracht en mogelijk naar een bijzonder element. Na vier keer volgt

er een wending (a…)(a…). Niet wordt nu ingevuld ‘ik hoorde’, maar verrassender-

wijs ‘ik zag’. De levende wezens zijn alle aan het woord geweest, de vermoorden

hebben hun plaats ingenomen. Het roepen en de overhandiging uit de vorige

taferelen gaan door. In de laatste scène volgt een aardbeving en een heksenketel
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vol veranderingen, maar dat komt op de hoorders over als een verschuiving van

alles wat vastigheid heeft en geeft. Wat Johannes schouwend hoort is de reactie

van mensen.

Deze retorische stijlfiguur brengt vertolkers bij het verhalende karakter van ons

tekstgedeelte en relativeert al te geheimenisvolle, mogelijke interpretaties van de

beeldspraak. Het brengt hen misschien op het idee om het beeld in de vertolking

na te vertellen. Het verhaal als geheel kan een metaforische betekenis hebben,

maar het is niet waarschijnlijk dat alle kleine onderdelen een eigen diepzinnige

betekenis hebben. Het verhaal is op het gehoor gecomponeerd en zal daarom qua

intentie niet al te verregaande interpretaties beogen.

hyperbool
De sterke overdrijving wil de kracht van wat gezegd wordt verhogen en komt in de

Openbaring van Johannes veelvuldig voor, bijvoorbeeld in 14:20, waar 300

kilometer bloed tot aan de bitten der paarden reikt. Men zou kunnen zeggen dat

het hele boek met de krasse tegenstellingen en de rampen een hyperbool is,waar-

door de toekomst de overmaat aan kwaad weet recht te zetten. In Openbaring 6 is

de zinsnede ‘alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gehaald’ door dat

‘alle’ waarschijnlijk een hyperbool. Waarschijnlijk, want een uitspraak een

overdrijving noemen, is een kwestie van interpretatie en invalshoek. Zo kan

iemand die zich met woede en wraakzucht identificeert met de onderdrukten het

beneden de maat vinden, dat slechts een vierde van de mensheid gestraft wordt,

terwijl een vredelievend persoon pacifistisch glimlacht, omdat de term gelukkig

een hyperbool is. Uitleggen aan de gemeente welke communicatieve functie

hyperbolen hebben, kan een aanvankelijke vrees voor de Apocalyps wegnemen. 

simile
Deze stijlfiguur wil zeggen dat een zaak, een begrip of een eigenschap in verband

wordt gebracht met iets anders door middel van woorden die de analogie aan-

geven (als, zoals). Deze stijlfiguur, die de aanschouwelijkheid wil verhogen, is in

ons tekstfragment te vinden: een stem zo luid als (hos) donder; als een stem (maar

dit ‘als’ hebben sommige handschriften niet). Vooral de gevolgen van het

verbreken van het zesde zegel worden in vergelijkingen uitgedrukt: zwart als een

rouwkleed, rood als bloed, sterren die vallen als vijgen van een door de stormwind

geschudde boom, uitspansel dat verdwijnt als een stuk papier dat opgerold wordt

(het Grieks heeft hier ‘boekrol’). De uitspraken versterken de zichtbaarheid van

het beeld; maar het gaat ook om beeldspraak, omdat iets met iets vergeleken moet

worden: men stelle zich voor, het uitspansel wordt opgerold zoals een behangrol

wordt opgerold. Het vergelijkingspunt is het verdwijnen, het papier neemt

eenmaal opgerold niet meer zoveel ruimte in als daarvoor. Het bijzondere is dat

de vergelijking met een nieuwe vergelijking wordt uitgelegd om het effect van de

ontstane ruimteloosheid van het verdwijnen van het uitspansel toe te lichten.

Overigens, dat hier boekrol staat, heeft verbinding met het voorafgaande. Terwijl

door het losmaken van het zesde zegel de boekrol door het Lam bijna ontrold kan

worden, wordt het uitspansel opgerold. Voor wie originaliteit een noodzakelijke

voorwaarde voor zeggingskracht vindt: dat verband tussen de boekrollen zou het

originele facet kunnen zijn, het oprollen niet, want de vergelijking met de

opgerolde boekrol staat ook in Jesaja 34:4.

Problematisch is de vergelijking meestal niet en ze is des te sprekender

naarmate ze meer verrast. Dat geldt zeker van de opgerolde boekrol, maar niet

124



van de bloedrode maan. Het vermoeden is gerechtvaardigd, dat hier een bekend

lied gezongen wordt en dat de Openbaring van Johannes traditie wil overleveren

door de vaste onheilsverschijnselen met vergelijking. Maar dat hoeft niet direct

een cliché te worden genoemd. De simile kan weer tot leven komen als vertolkers

de boekrol door behangrol vervangen. Wie de vergelijking voor het eerst hoort (of

er de tijd voor neemt) ziet beelden: het uitspansel en een boekrol. Bliksemsnel

maakt de hoorder een vergelijking tussen het verdwijnen van het uitspansel en

het oprollen van de boekrol. Maar verdwijnen is niet het enige vergelijkingpunt.

Een hoorder kan zich ook klein en bang gaan voelen, omdat hij het gemak en de

snelheid van oprollen van de boekrol vergelijkt met de overmacht om het uitspan-

sel in korte tijd ongedaan te maken. Er zijn kennelijk meer vergelijkingspunten.

Wat is het effect van de vergelijking? Onderstreping van de uitspraak, blootleg-

ging van onvermoede verbanden in de tekst, plastische voorstelling, mogelijk

angst (of opluchting omdat recht gedaan wordt aan de vermoorden). Wat de

onderstreping betreft kan men zeggen dat de hele zinsnede een hyperbool is en

tegelijk dat de vergelijking ook dicht bij de metafoor komt omdat iets van het

oprollen van de boekrol overgedragen is op iets van het verdwijnen van het uit-

spansel. Hoe langer een uitlegger de vergelijking op de tong legt, hoe meer bete-

kenissen zijn te proeven. Maar bij die creatieve uitleg is vermoedelijk eerder de

verbeelding van de lezer aan het werk dan de bedoeling van de auteur. De tekst

somt namelijk snel de bekende canon van rampen op zonder de tijd te gunnen

aan associaties, die bij intensiever toehoren en lezen ook mogelijk zijn. Tevens

zien we opnieuw dat, behalve de intensiteit van lezen en horen, het gezichtspunt

van het publiek meebepaalt wat het verstaat en hoe het over het gewicht ervan

oordeelt. Benoemen van de stijlfiguren door vertolkers is interpretatie.

metonymie
Deze stijlfiguur (metonymie is Grieks voor naamsverandering) duidt op het

vervangen van een woord door een ander woord op grond van een direct verband

dat tussen beide bestaat (Lausberg 1973, 292). In onderscheid met de simile en de

metafoor berust het verband niet op een overeenkomst of een tegenstelling, maar

op nabijheid, door Ricoeur in navolging van Fontanier een ‘relation of

correspondence or correlation’ genoemd (Ricoeur 1978, 56). Men onderscheidt

verschillende wederkerige relaties in de vervanging, zoals: een relatie tussen

persoon en het gemaakte (‘een Dürer’ in plaats van een houtsnede van Dürer);

een relatie tussen vorm en inhoud (‘doe mij ook een glas’ in plaats van een glas

melk); een relatie tussen oorzaak en gevolg (‘hij heeft zijn tong verloren’ in plaats

van zijn taalvermogen). De pars pro toto en het totum pro parte worden ook wel

synecdoche genoemd (iets verstaan met iets anders, zoals het woord ‘zeilen’ in

plaats van schepen). Deel en geheel hebben connecties. 

In ons fragment komt de metonymie voor als vervanging van het abstracte door

het concrete. Olijfboom en wijnstok (6:6) kunnen als deel voor het geheel gelden.

De blik van de tronende, waarvoor de mensen zich in de holen verbergen (6:16)

concretiseert de uitbarsting van Gods toorn. Tegelijk vermijdt de auteur door de

metonymie de heilige naam van God uit te spreken. De weegschaal slaat op de

handel (6:5). Dat deze stijlfiguur dicht tegen het symbool aan ligt, blijkt ook uit dit

voorbeeld. De weegschaal kan namelijk evengoed als symbool gezien worden van

gerechtigheid. Symbolen berusten vaak op metonymie: zo kan het zwaard (6:4)

als pars pro toto gelden voor de totale slagkracht van een leger, maar het kan

vervolgens als symbool van de strijd of oorlog door het leven gaan.
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4.4 Metafoor

Aan het begrip metafoor zijn reeds vele studies gewijd. Hier bespreken we de

beperkte betekenis van het begrip metafoor, zoals de retorica deze geeft (Ricoeur

1978; Mooij 1979; Soskice 1985; Van Gorp 1991).

tenor, vehicle, ground
De retorica ziet de metafoor als een verkorte simile zonder ‘als’: metaphora 

brevior est similitudo (Quintilianus; zie: Lausberg 1973, 285), dus niet: ‘de mens

is voor de andere mens als een wolf’, maar ‘de mens is de mens een wolf’. Het is

alsof de tweede uitspraak (zonder ‘als’) krachtiger is en meer betekenissen opent.

Zou men zeggen ‘de mens is een wolf’, dan zou door deze verkorting de

wolfshouding van de mens de hele werkelijkheid en dus ook het milieu of de

ozonlaag kunnen gelden. Trouwens er zijn mensen die een dermate donkere

visie op de mens hebben dat ze deze metafoor een belediging voor de wolf achten.

In zulke korte formuleringen, die vaak als voorbeeld aangehaald worden om de

constructie en de werking van de metafoor uit te leggen, gaat het om de vergelij-

king. Wat echter met wat vergeleken moet worden is de vraag: gaat het om de

honger naar levend voedsel, om het angstaanjagende huilen, om de achtervolging

op de Russische steppe, om het leven in groepsverband, vergeleken respectieve-

lijk met de bloeddorst van de mens, het hoorbare verlangen om ter wille van voe-

ding een ander tekort te doen, het volhardende streven om het moorddadig doel

te halen, het gevaar van een groep mensen? 

Vaak worden de onderscheidingen van Richards aangehaald: de tenor, de

vehicle en de ground om de metafoorconstructie te kunnen doorzien. De tenor is

het onderwerp waarover het gaat (de mens), het vehicle (het voertuig of de term

die met de tenor in verband wordt gebracht: de wolf) en de ground is het tertium

comparationis, het vergelijkbare, analoge aspect op grond waarvan de metaforen

zijn samengebracht (bijvoorbeeld het verslindende).

de tenor onbekend?
De metafoor berust op betekenisoverdracht tussen twee termen of zinsdelen.

Metaforen scheppen komt neer op het gebruik van een woord in plaats van ander

woord op grond van overeenkomsten of contrasten in betekenis. Weer anders

gezegd: in een metafoor wordt een woord (wolf) gebruikt in een betekenis die

overeenkomt en verschilt met de woordenboekbetekenis. De metafoor ‘de mens

is een wolf’ is in de filosofie een basismetafoor, die al lang meegaat en standhoudt

en in die zin een model, waarbij een heel stelsel van gedachten snel meekomt.

Tegelijk is het een cliché, een dode metafoor, evenals uitdrukkingen als ‘de voet

van de berg’ of ‘de poot van de stoel’. Deze zijn zo ingesleten en vaak herhaald dat

de vergelijking niet meer wordt gemaakt. De dode metafoor kan echter weer tot

leven komen door bijvoorbeeld beeldend te variëren: ‘de mens is de mens een

wolf die in de nacht verbeten een trojka achtervolgt’; ‘de wolven zijn gekwetst over

de manier waarop ze met mensen vergeleken worden’. Of door er bij stil te staan

en te vragen wat men ziet en wat men vergelijkt. Dit geldt ook van godsdienstige

metaforen. Omdat deze al zo vaak herhaald zijn (God is een rots, een herder) is

deze opwekking van de vermoeide of dode zegswijzen nodig om tot fris verstaan

te komen.

Bij metaforen voor God is een extra probleem dat het vehicle bekender is dan

de tenor. Die onbekendheid geldt ook voor de toekomst en in zekere zin ook voor

de dimensies van het kwaad. Geen mensenoog heeft God of de toekomst gezien
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en toch worden existentiële en wezenlijke dingen gezegd over deze beslissende

werkelijkheden. Het draait bij dit probleem onder meer om de vertrouwde vraag

of menselijke begrippen wel op God of de toekomst van toepassing zijn en of ze

toereikend zijn. Wie een verwijzingstheorie hanteert, het zogenaamde namen-

model, volgens welke woorden en begrippen geheel, gedeeltelijk of in het geheel

niet passen op de werkelijkheid waarnaar ze verwijzen, krijgt als antwoord op de

zojuist gestelde vraag dat de voor God gebruikte metaforen slechts gedeeltelijk

geschikt zijn om op de tenor God toegepast te worden. Wie werkt met een

theoretisch model, waarin het gebruik voorop staat en begrippen verstaan worden

als vormen, als vaardigheden om de kunst van het denken te beoefenen, het

zogenaamde werktuigmodel, waarbij de woorden in deze visie de werktuigen zijn

om de taalspelen te kunnen spelen, zal uitkomen bij de opvatting dat metaforen

op een overeenkomst berusten tussen het gebruik van het woord in het ene

taalspel en het gebruik van hetzelfde woord in het andere taalspel. Het woord

‘wolf’ is een term uit de dierenwereld, dat gebruikt wordt in het taalspel van de

antropologie. Zo bestaan tussen het gebruik van het woord ‘herder’ uit de

agrarische sector en het gebruik van het woord ‘herder’ in de wereld van God

overeenkomsten en verschillen. Evenals tussen het gebruik van het woord

‘Jeruzalem’ in de geschiedenis en het gebruik van het woord ‘het nieuwe

Jeruzalem’ als toekomst, maar er bestaan ook verschillen, die al aangegeven wor-

den door het kwalificerende voorvoegsel ‘nieuwe’. De metafoor wordt binnen het

werktuigmodel als een taaldaad gezien, waarbij niet het woord verwijst, maar de

auteur of spreker taalspelen verbindt. Dat is overigens een overdreven tegenstel-

ling, omdat in het taalspel van God als herder toch wel verwezen is naar herders.

verwijzing
Maar belangrijker dan die constatering is het te zeggen waarnaar verwezen wordt.

Mooij vertaalt het woord ‘verwijzen’ fraai en open door ‘de aandacht vestigen op’.

Hij tekent daarbij aan dat metaforen de aandacht vestigen op iets buiten de

taaluiting en dat iets kan een ding, een eigenschap van een ding, een gebeurtenis,

een handeling zijn (Mooij 1979, 187). Bovendien kan het fictie zijn of historische

werkelijkheid, zintuiglijk waarneembaar of juist niet waarneembaar. Toegepast

op ons tekstfragment: het taalspel van Openbaring 6 vestigt met de beelden en

beeldspraak de aandacht op het recht dat de hemel voor de slachtoffers in petto

heeft. 

Meestal zijn de metaforen niet zo eenvoudig van structuur als in het voorbeeld

van de wolf. Vaak bestaan zij uit volledige zinnen en bovendien is wat met wat

vergeleken moet worden in de uitspraak de mens is een wolf afhankelijk van het

zinsverband waarin de uitspraak staat en van de invalshoek die de auteur of

spreker inneemt. Verder is het zo dat metaforen niet altijd direct naar een realiteit

verwijzen, maar dat de verbeelding er iets bij moet zien om de overeenkomst te

begrijpen. Zeggen we ‘de dood slaat zijn klauwen uit’, dan moeten we in de

fantasie het roofdier en de situatie er bij denken: zijn de klauwen van een kat dan

veel onschuldiger dan de klauwen van een roofvogel of een tijger? En: wordt hier

de aandacht gevestigd op een onomkeerbaar ziekteproces? En: wie zegt het? De

expliciete verwijzing brengt een impliciete verwijzing met zich mee.

Beeldspraak is als taaldaad niet alleen een interactie tussen termen in de zin of

in de werkelijkheid, maar ook een interactie tussen de mogelijke maar lang niet

altijd te achterhalen associatie(s) bij de auteur of spreker en de associatie(s) bij de

lezer of hoorder. We doen hierbij een waarneming van praktisch-theologische

aard: metafoorgebruik is een manier, waardoor in de gemeente in de vertolking
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speel- en interpretatieruimte voor hoorders ontstaat. Metaforen wekken

creativiteit en geven aan een pluriform publiek de mogelijkheid in het eigen

bestaan in interactie met de metafoor vergelijkingspunten te zoeken.

De meerduidigheid is vaak een kwestie van creatief verstaan en anders

verstaan dan wat is geïntendeerd. Die meerduidigheid betreft, in onderscheid tot

het surplus aan betekenis, het gegeven dat er tussen de beide subjecten meer dan

één vergelijkingspunt opzettelijk kan zijn beoogd, zoals bij de wolf het dodelijk

karakter van het opvreten van mensen en het angstig verlangen van het hongerig

huilen tegelijk of los van elkaar in de context bedoeld kunnen zijn. Het surplus

aan betekenis slaat op het feit dat de vervanging zwakker is dan de metaforische

uitspraak. ‘De mens is dodend’ is een zwakke vervanging van ‘de mens is een

wolf’. En dat niet alleen omdat de metafoor emoties oproept, maar ook omdat ze

informatiever is dan de vertaling en meer werelden kan openen voor wie met de

metafoor gaat spelen.

De uitdrukking ‘surplus’ van betekenis komt bij Ricoeur voor, die er ook

fundamenteel mee bedoelt, dat het bestaan betekenisvol is en een surplus aan

betekenis bevat, sterker dan de betekenisloosheid, de nonsens van het

bestaan. Miskotte gebruikt de term in de volgende zin: het denkbeeld kan het

zinnebeeld niet vervangen, omdat ‘het zinnebeeld een surplus heeft, wat in

geen denkbeeld kan worden gevat’ (Miskotte 1945, 149).

Ricoeur over de metafoor
Volgens Ricoeur is de metafoor een uitdrukking die zowel een overeenstemming

als een verschil aangeeft. Een metafoor zegt ‘het is’ en ‘het is niet’. Er moet

vergeleken worden en dat gebeurt als de ‘spanning’ wordt verwerkt. Door de

overeenkomsten en de verschillen op te zoeken, door de vreemdheid te doorleven,

de distantiatie te ervaren, breken hoorders of lezers uit de vervreemding door

naar vertrouwdheid met de bedoeling van de beeldspraak. Hoorders en lezers

reizen razendsnel door een spanningsveld naar het land van de woordbetekenis

(sense) en de verwijzingsbetekenis (reference). Ricoeur geeft drie samen-

hangende toepassingen aan het begrip spanning (tension) (Ricoeur 1978, 247).

1. Een spanning binnen een uitspraak tussen de betekenisvelden van de tenor en

het vehicle. Toegepast op Openbaring 6 betekent dat, dat de toenmalige

hoorders horen over paarden en hun ruiters, over de vraag in de hemel en over

kosmische rampen: En tegelijk ervaren ze de spanning met de tenor, die in

deze tekst geformuleerd kan worden als ‘de voorbereiding van het komen van

God’. De vertolker stelt zich voor hoe de hoorders van toen verbanden zagen

tussen het beeld van Openbaring 6 en de tenor. Misschien werden ze bang of

wilden ze het verband niet beamen: de wereld stond toch niet in brand?

2. Een spanning tussen twee interpretaties, de letterlijke interpretatie en de

figuurlijke interpretatie. De hoorders van toen volgen aanvankelijk de letter-

lijke woordenboekbetekenis van wat ze horen, maar merken dat de tekst hen

op die manier ontglipt. Ze schorten de letterlijke betekenis op en gaan op zoek

naar een nieuwe figuurlijke betekenis die ontspringt aan wat letterlijk nonsens

kan zijn. Hebben zegels, paarden en rampen letterlijk met het komen van God

te maken of moeten de uitleggers de letterlijke betekenis suspenderen? Zo

wordt deze tekst niet verstaan als een verkapte mededeling over feiten, maar

als een taalwereld die vergeleken wil worden met de voorbereiding van Gods

komen. Ze hebben geen feitelijke toedracht voor ogen gesteld gekregen, maar

een vergelijking van het kaliber ‘God is als een rots’. 
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3. Een spanning in de relatie van de copula ‘is’. Het publiek gaat op zoek naar

overeenkomsten en verschillen tussen het beeldverhaal over de zes zegels en

het komen van God. De voorbereiding van het komen van God ‘is’ en ‘is niet’

als Openbaring 6. Ze krijgen ‘dit’ (voorbereiding op komen van God) te horen

als ‘dat’ (zes zegels worden geopend), deze wijze van zeggen is noodzakelijk

omdat ze niet weten hoe ze over ‘dit’ moeten spreken of denken. Dat ‘dit’ bevat

namelijk cognitief gezien een dubbele onzekerheid: het gaat over toekomst en

het gaat over God. Openbaring 6 handelt ook over de werkelijke schreeuw om

recht voor de slachtoffers van de geschiedenis in een situatie, waarin de

hoorders mogelijk de feitelijke overmacht van beulen aan den lijve ervaren of

waarin hen gevraagd wordt de werkelijkheid als huishouding van het kwaad te

zien. De hoorders kunnen zich bijna niet voorstellen dat het kwaad

voorbijgaat. Vandaar dat ze ook met het oog op het onvoorstelbare voorbijgaan

van het kwaad ‘dit’ (voorbereiding op het komen van God) als ‘dat’ (hemelse

schreeuw uit ellende) mogen horen. Door deze metafoortaal komt er een grote

spanning tussen de feitelijke ellende en de hemelse voornemens.

Als herschrijving van de werkelijkheid, die een wereld opent, zegt beeldspraak

niet hetzelfde anders, maar brengt ze iets nieuws voor het eerst, stamelend,

treffend en analogisch onder woorden. Jezus het Lam Gods noemen, is niet

alleen een herschrijving van een historische figuur (dat ook), maar een manier

om iets nieuws en unieks, iets dat openbaart te zeggen over Hem, waardoor de

gesloten tijd wordt opengebroken en de toekomst van God wordt opengehouden.

De term ‘herschrijving’ kan het misverstand oproepen dat het zijn, waarin de

beeldspraak uiteindelijk een plek heeft, als een statische werkelijkheid wordt

opgevat, maar voor Ricoeur staan ontologie en toekomst juist in een dialectische

spanning (Van Leeuwen 1981). We zijn hoopvol onderweg naar een definitief,

niet meer door kwaad geplaagd zijn. Beeldspraak weerspiegelt een ‘experience of

belonging’, een behoren tot een universeel geheel, dat ‘is’ en ‘nog niet is’, maar

wel ‘is als’. De metaforische waarheid kan in de kritische reflectie dankzij een

zekere distantie (distanciation) worden overdacht en uitgebouwd. Deze distantie

komt als kritisch moment gelijktijdig naar voren met de ervaring van het behoren

tot de wereld, die is geopend door de tekst (Ricoeur 1978, 313). Ricoeur stelt het zo

voor dat in de creatieve taaldaad van de beeldspraak het zijn niet geformeerd maar

ontdekt wordt, of beter gezegd manifest komt als de totaliteit van het bestaan

waartoe de mens behoort. Door gebruik te maken van zijn kritisch vermogen

hoeft de mens zich niet zonder meer over te geven aan deze poëtische waarheid,

maar de reflectie kan er ook weer niet om heen. Het eerste aanspreekpunt voor

beeldspraak in de mens is niet de wil, of het verstand, maar de verbeelding, die

zich door de beeldspraak een nieuw zijn moet voorstellen, dat anders is dan het

gewone. 

Wanneer we ons bepalen bij het terrein van het geloof, moeten we met Ricoeur

zeggen, dat juist de beeldspraak in gelijkenissen, die lijken te gaan over gewone

dingen in het leven of in de apocalyptische toespraak een extravagantie bevat, die

in de verbeelding de geslotenheid van het gewone leven of van de tijd openbreekt.

Deze buitensporigheid komt in hyperbolen, parabolen, symbolen, metaforen,

verhalen tot uitdrukking. Ricoeur denkt bijvoorbeeld aan de heer van de

wijngaard die ten slotte zo gek is vanuit het buitenland zijn zoon te sturen en 

aan de geheimzinnige en de soms tegenstrijdige tijdsaanduidingen in het

apocalyptisch spreken, die de bedoeling hebben de hoorders en lezers aan de

grens van het woordelijk verstaan van de tijd te brengen. Dit meer dan gewone is
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eigenlijk onvertaalbaar en kan alleen verstaan worden door het te betrekken op

een omvattend grensbegrip als ‘het Koninkrijk van God’. Volgens Ricoeur kan

alleen de ‘applicatio’ antwoorden op deze onvertaalbaarheid: ‘Auf die Unübersetz-
barkeit in gewöhnliche Sprache antwortet nur die applicatio (Anwendung) durch

die Praxis des Lebens’ (Ricoeur und Jüngel 1974, 70). Geloof, een levenspraxis,

een nieuwe existentie, die leeft uit deze metaforische waarheid, vormen de

gestalten van een antwoord. Een respons, die echter niet als een voltooide

vertaling ter vervanging van de metaforische waarheid kan gelden. De

metaforische waarheid zal steeds opnieuw tot de verbeelding spreken.

In een theologische reflectie zijn deze gedachten voor vertolkers aldus te

herformuleren: de beeldspraak in de Openbaring van Johannes is gesitueerd in

de geschiedenis van God met de mensen, in de toekomst-openende strijd van

God tegen de goden, een strijd om vrijheid en hoop, waaraan de mens blijkt deel

te hebben, zo wordt openbaar in de tekst, wanneer deze wordt gelezen en gehoord

in de geloofsgemeenschap. De beeldspraak voor het komen van God en Zijn Rijk

geschiedt in het vertrouwen, dat God een alle taal en begrip overstijgend surplus

zal blijken te hebben. Theologisch kunnen we zeggen dat de uiteindelijke plaats

van de beeldspraak het Koninkrijk van God is, dat voor onze ogen ‘is’ en ‘niet is’

en dat voor het geloof gekomen is en komt. Het Koninkrijk van God is als de

grens of het einde van de overdracht te beschouwen. Gelovigen zullen allerlei

woorden en metaforen blijven verzinnen om het heden open te houden voor het

Koninkrijk van God. Maar deze laatste werkelijkheid behoeft zelf niet meer

getranscendeerd te worden. Aan alle overdracht komt een eind. Als God alles in

allen is, is de overdracht voorbij. Als spreken over het Koninkrijk van God

onvermijdelijk overdrachtelijk spreken is, moeten we ons afvragen of we de

woorden op een lege horizon overdragen of dat we veronderstellen dat het alleen

zin heeft als het Koninkrijk van God (ooit) in niet-metaforische zin bestaat.

Deze visie vertoont verwantschap met een van de afscheidsgesprekken die

Jezus met de leerlingen voert en waarin hij ingaat op hun vragen en het heeft

over groeiend inzicht: ‘dit heb ik in beelden (paroimia) tot u gesproken, er

komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u spreek, maar u vrijuit over de

Vader spreken zal’ (Joh 16:25). En even later zeggen de leerlingen, dat Jezus

vrijuit spreekt, zonder beeldspraak. Uiteraard is dat geen gedachtewisseling

over beeldspraak en evenmin een betoog over het ‘second order’ karakter van

beeldspraak. Het gesprek cirkelt rond het opheffen van de grens tussen God

en mens vanuit het besef dat God in de verborgenheid leeft en dat bidden,

liefde en Jezus’ woorden mogelijkheden zijn om over de grens te gaan. Maar

eens zal het ‘is niet’ van de beeldspraak omtrent het komen van God geheel

plaats gemaakt hebben voor het ‘is’. De leerlingen spreken het geloof uit, dat

dat in Jezus (‘Gij zijt van God’) reeds het geval is (Joh 16:30).

Voor vertolkers is het van belang hun ontwerp van betekenis en getuigenis open

te houden voor wat met de omvattende term Koninkrijk van God wordt aangeduid

als grens van alle overdrachtelijke taal.

de verzegelde boekrol als metafoor?
Er komen metaforen in Openbaring 6 voor. Een belangrijke metafoor is die 

van de boekrol. In ons fragment is het Lam bezig met de ontsluiting van de

verzegelde boekrol en het opent zo toekomst. Deze handelingen gaan gepaard

met begeleidingsverschijnselen. Nu kan men zo verstaan, dat het in deze

130



metafoor niet gaat om de boekrol op zich of om de verwijzing en evenmin om de

zegels, maar om degene die de rol opent, die wordt aangeduid met de metafoor

Lam. Maar met die uitleg verschuift de interpreet de aandacht. Zeker, de

bevoegdheid van het Lam om de zegels te verbreken is van belang, maar dat

belang geldt pas als bekend is wat als een boekrol wordt gezien. Is de boekrol

metaforisch te verstaan? Op welke werkelijkheid (tenor) wordt de boekrol

(vehicle) in de Openbaring van Johannes betrokken en wat is het vergelijkings-

punt (ground)? Enkele interpretaties passeren de revue.

Ten eerste: de boekrol verwijst niet-metaforisch naar een boekrol met een

bepaalde inhoud. In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden. De inhoud

bevat overeenkomstig Ezechiël, die een van voren en van achteren beschreven

boekrol aangereikt krijgt, klaagliederen, gezucht en gejammer (Ez. 2:9). Niet een

profeet krijgt de boekrol overhandigd, of ziet zoals in Zacharia een vliegende tekst

met daarop een vloek voor wie steelt en valse eden aflegt (Zach. 5:1-3), maar

Christus heeft de rol in handen, ook al komt er een moment in de Openbaring van

Johannes waarop Johannes een boekje moet eten. Nu zegt de Openbaring van

Johannes niet dat dit boekje klaagliederen of vloeken bevat. Die interpretatie is

niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk, aangezien bij het optreden van de

paarden, de klacht in de hemel van de vermoorde zielen niet inhoud van de

boekrol is, maar juist bij de ontzegeling wordt opgeroepen. Een vloek over diefstal

staat in 9:21, als in de loop van de Openbaring van Johannes het zevende zegel

reeds is geopend. Deze interpretatie is niet erg waarschijnlijk, want de inhoud van

de boekrol na de opening van de zeven zegels bestaat niet alleen uit klachten en

vloeken. Kenmerkend voor deze uitleg is - en daar gaat het om - dat Johannes een

boek ziet en geen metafoor schouwt. Een andere verwante interpretatie houdt in

dat de boekrol een dubbele in een rechtszaak te gebruiken oorkonde is, waarin de

schulden opgetekend staan. Als het Lam gedurende de stilte in 8:1 de

beschuldigingen heeft gelezen, kan het oordeel beginnen (zie Van Schaik 1971,

61). Er wordt in deze visie een scherp onderscheid gemaakt tussen het losmaken

van de zegels met de het oordeel aankondigende begeleidingsverschijnselen en

het oordeel zelf. Deze uitleg is niet onmogelijk, maar opnieuw wordt de boekrol in

niet-overdrachtelijke zin verstaan.

Ten tweede: de boekrol is letterlijk en figuurlijk bedoeld. Nog weer anders is de

gedachte dat de voorstelling is afgeleid uit de oud-oosterse mythologie: de hoogste

godheid bezit boeken waarin de bestemming van de wereld staat gegrift. Bij de

troonsbestijging van de grote koning worden de boeken gegeven ten teken dat

deze nu de macht over de wereld heeft en de mogelijkheid om recht te spreken en

vonnissen te voltrekken (Schüssler Fiorenza 1991, 61). De hoorders zien in het

beeld, dat ook nog zinspeelt op het boek waarin de namen van de getrouwe

volgelingen van het Lam opgetekend staan, de inauguratie door de overhandiging

van het boek van Christus als koning en rechter. Deze troonsbestijging gaat

gedurende het openen van de zegels gepaard met rampen. De ontvangst en

opening van de - letterlijk op te vatten - boekrol is in deze visuele voorstelling een

rituele handeling. Men zou de boekrol tegelijk als een metafoor voor bestemming

en voor goddelijke besluiten kunnen verstaan, maar dat is in de narratio van

Openbaring 6 niet strikt noodzakelijk. Dan zou de boekrol een pars pro toto zijn

voor de inhoud, maar niets wijst er op, dat iets van de boekrol met iets van de

besluiten van God moet worden vergeleken. Het enige metaforische is dan de

rituele handeling, maar die kunnen we beter symbolisch noemen, omdat elke
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troonsbestijging volgens dit vaste patroon verloopt. Een symbool heeft vergeleken

met een metafoor een langere adem.

Ten derde: de boekrol is een metafoor voor toekomst. ‘De toekomst is een gesloten

boek’ was in het verleden een leus van een verzekeringsmaatschappij (volgens een

oude boekenlegger een leus van de Nillmij). We zeggen dan niet wat de inhoud

van deze aan beide kanten beschreven boekrol is, maar dat eigenschappen van de

boekrol (vehicle) overgedragen worden op de toekomst (tenor). Iets van de gesloten

en beschreven boekrol lijkt op iets van de toekomst, terwijl er ook verschillen zijn.

In dat geval is te denken aan toekomst als aan een boekrol waarvan we verloop en

afloop niet kennen, en die voor ons gesloten blijft en niet geopend kan worden en

als men nog ietsje verder wil vergelijken, waarvan een deel zichtbaar is en een

ander tot de onzichtbare binnenkant behoort en om de metafoor nog verder te

ontvouwen: Christus is degene die de toekomst kan, mag en gaat lezen. Maar nu

kan beter worden gestopt, want de overinterpretatie wenkt al en de neiging om de

spijze van de figuurlijke betekenis wonderbaarlijk te vermenigvuldigen valt bijna

niet te onderdrukken (Eco 1992). De toekomst is als een gesloten boekrol. En:

ontsluiting van de toekomst is niet aan de mens toevertrouwd. 

Een uitspraak kan dus niet zomaar tot metafoor worden bestempeld. Bij nader

inzien blijkt de letterlijke betekenis (dat wil zeggen de woordenboekbetekenis)

voldoende om de tekst aanschouwelijk voor ogen te krijgen. Het zijn vooral lezers

en hoorders die van het beeld beeldspraak gaan maken. Weliswaar ontmoeten ze

in het begrip toekomst een werkelijkheid, die om voorstellingen, beelden en

beeldspraak vraagt, omdat over de toekomst geen empirische uitspraken kunnen

worden gedaan.

Lam met boekrol: metafoor?
De auteur sluit kennelijk creatief aan bij teksten uit het verleden en past deze toe

op de historische werkelijkheid van de gekruisigde Jezus. Om Jezus aan te duiden

gebruikt hij het woord ‘geslacht Lam’. Dit is een basismetafoor, benut als contrast

met het apocalyptisch beest. Maar die typering is niet geheel juist. Het is niet of

nauwelijks zo dat iets van een willekeurig lam overeenstemming vertoont met

Jezus’ optreden en sterven. Nee, het is veeleer zo, dat onder andere het paas-

lamritueel (dat de uittocht uit Egypte gedenkt en symboliseert) overgedragen is op

Jezus’ kruisiging. En in een nieuwe context van intronisatie en machtsoverdracht

krijgt het Lam een koninklijke functie. In de metafoor ‘Lam met boekrol’, een

verbinding die normaal gesproken een bizarre logica impliceert en een absurd

plaatje oplevert, komen twee omvangrijke interpretatiekaders met netwerken aan

betekenissen samen: namelijk het Exodusgebeuren en de troonsbestijging. En

deze combinatie is te beschouwen als een model, een duurzame, complexe meta-

foor, een standaardmanier om het gebeuren van kruis en opstanding met het oog

op de Dag des Heren geïnterpreteerd te vertellen. Dit combinatiemodel trekt weer

andere metaforen en interpretaties aan, waarvan sommige gewoon niet meer

passen bij het oorspronkelijke beeld, zoals het Lam als herder (Op. 7:17) of als

bruidegom (Op. 19:9). En wat te denken van de toorn van een Lam (6:16)? In die

woordcombinatie is het Lam een eigennaam geworden. Het overdrachtelijk karak-

ter zit eerder in de centrale metaforische verzamelingen dan in enkele woordjes.

Openbaring 6 in zijn geheel metafoor?
We zinspeelden er al op: de vraag of Openbaring 6 als geheel als een metafoor
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kan worden opgevat, is bevestigend te beantwoorden. De uitlegger moet dan stel-

len, dat het verhaal van de opening van de zes zegels (vehicle), als subject B op

een subject A of op een verhaal van subject A (tenor) slaat. A, zeggen we dan,

vertoont in die en die aspecten overeenkomsten met de gang van zaken van B en

ook verschillen? Maar wat is A? Noemen we het hele hoofdstuk een metafoor, 

dan bedoelen we niet een allegorie, die ‘dit-als-dat’ leest in een één-op-één-

vermomming, maar bedoelen we een metafoor, die werelden opent voor de hoor-

ders en lezers. Het is mogelijk en zinvol te zeggen dat subject A ‘voorbereiding op

het komen van God’ is. Deze voorbereiding is als…, en daarop volgt Openbaring

6. De voorbereiding op het komen van God is als het verbreken van zegels, als het

komen van paarden en ruiters, als het klagen van de vermoorden en het bekleden

met witte gewaden, als kosmische rampen en als klagen: hoe lang nog? Het

tertium comparationis is in dat geval de opruiming die nodig is voordat de

vernieuwing ter wille van de roepstem van Abels bloed van de aardbodem (vgl.

Gen 3:10) kan plaatsvinden. Hoorders en lezers ontvangen informatie over deze

door het Lam aangevangen reiniging. Deze interpretatie is te verdedigen. Ze

bevat analoog en overdrachtelijk spreken over een niet-zichtbare, maar wel

ervaarbare werkelijkheid, over God (voorbereiding, komen, reiniging). Door deze

vergelijkingen te maken, kan ontdekt worden waarover de tekst handelt, kan het

surplus van de metafoor worden bepaald, kan ook de door de metafoor beoogde

informatie begrepen worden. Langs deze weg kunnen de weerstanden bij het

verstaan worden opgespoord en zo kan ten behoeve van de vertolking in de

gemeente de brug geslagen worden naar het vinden van nieuwe metaforen of

naar verlevendigende variatie. Maar ze kunnen het surplus van de beeldspraak

niet vervangen, noch de kracht en de snelle, compacte informatie.

4.5 Symbool

Een ‘symbolon’ kon in de oudheid een van de twee helften van een object zijn, dat

twee gastvrienden of partijen die een contract sloten, braken, waarna elk van de

twee het stuk hield als bewijsstuk van verbondenheid (Van Gorp 1991, 388). In dit

voorbeeld betekent symbool kenteken en in de retoriek wordt het symbool als een

teken verstaan, dat als metafoor, metonymie of als synechdoche is te duiden.

Om het taalaspect is het in dit verband begonnen, maar het symbool is een

begrip dat in allerlei contexten wordt gebruikt en meer betekenissen heeft, die

variëren van teken in de wiskunde tot archètype in de psycho-analyse. Een

symbool is een voorwerp, een handeling of een gebaar, welke één, maar meestal

meer betekenissen toegekend krijgt, waardoor het samenvalt met een begrip of

een afwezige werkelijkheid. Het tastbare brokstuk herinnert aan het andere deel

en daarmee aan de gastvriendschap of het contract. Symbolen zijn instrumenten

voor gedachtenis, maar alleen voor wie de betekenis kent. Voor buitenstaanders is

het stukje scherf afval. Het kan nog een graadje scherper en sacramenteler

gezegd worden: in de scherf is het andere deel present en daarmee de gastvriend-

schap of het contact voor wie zich verbonden weet met het gesymboliseerde. 

Die laatste restrictie wijst erop dat dit symbool in specifieke taalvelden en bij

specifieke gelegenheden in een specifiek bewustzijn van de verstaander of

participant spreekt en geldt.

Waarnaar verwijst in geloofstaal het symbool? Zo rijst de vraag waarmee het

symbool ‘alziend oog’, een kernachtig pars pro toto, dat in kunstwerken en in of

op gebouwen een symbool voor God is, samenvalt. Wat is de ontbrekende helft?
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Of is het zo dat in de helft die wij in handen hebben of voor ogen zien de andere

helft is gerepresenteerd, omdat het een duplicaat is? Of moeten we aannemen dat

de andere helft zich geeft in ons deel en dat wij er op gokken dat de andere helft

net zo is? Hier vallen kentheoretische en theologische beslissingen. We gaan er

van uit, dat God zich kan bedienen van symboolvormen, wanneer God dat wil en

dat er in het bewustzijn van de verstaander vanuit de eigen existentie een zoeken

en vragen naar God gewekt moet zijn.

Over het algemeen zijn symbolen eenvoudige voorwerpen en woorden, met

veel betekenisachtergrond, die steeds overgeleverd blijken te kunnen worden,

hun werk kunnen doen en tot nieuw denken en handelen uitnodigen. Ricoeurs

veel geciteerde opmerking ‘het symbool geeft te denken’, wil onder andere laten

zien, dat zich in het symbool een autonome werkelijkheid aandient (zich geeft!)

aan het reflexief vermogen, die kosmische breedheid en psychologische diepte

met elkaar verbindt. Een voorbeeld: het kruis is een martelwerktuig en het

symbool van lijden en sterven, van verzoening en overwinning in het christelijk

geloof. Het kruis heeft en geeft universele en kosmische strekking en raakt

tegelijk op een diep-menselijk niveau aan ingrijpende ervaringen van verlaten-

heid, doodsangst, kwaad verrichten en ondergaan, slachtoffers maken en slacht-

offer zijn, onrechtmatig lijden, volharden en overwinnen. Het kan deze symbool-

functie niet-talig hebben, zoals wanneer mensen communiceren met tastbare

crucifixen in kerken, maar ook talig. Er is veel voor de stelling te zeggen, dat het

bewustzijn dat een niet-talig dan wel talig symbool ontmoet als taalsysteem is

gestructureerd. Dat het kruis een symbool is, is taalkundig gezien mogelijk

omdat het een metonymie is (pars pro toto). Het symbool is ook vaak een basis-

metafoor: bijvoorbeeld het symbool ‘weg’ voor leven, levensgang. Verder kan een

symbool in een literair werk als een motief functioneren, zoals de dobbelsteen in

de roman ‘de Aanslag’ van Mulisch. Uit dit laatste voorbeeld wordt echter duidelijk

dat de dobbelsteen zowel een metonymie is voor de vele spelletjes, die in de

oorlog gespeeld werden om de verveling te verdrijven als een metafoor voor de

willekeur van het lot. Dat betekent tegelijk dat een goed symbool vele

betekenissen in zich draagt en aanbiedt, die het bij de lezer en hoorder kan

losmaken en die voor hen werelden doet openen.

symbolen in de Openbaring van Johannes?
In ons fragment zijn de kleuren symbolisch: zwart, rood, vaalgroen staan voor

negatieve en destructieve werkelijkheden. De kleur wit is de kleur van de

reinheid, hetgeen wel past bij ‘de witte gewaden’, maar minder bij het eerste

paard, als dit tenminste als onheilbrengend wordt verstaan. Maar wit is ook de

kleur van de dood. En dan zou het zowel bij het paard als bij de kleren van de

vermoorde zielen passen. De zegekrans, het zwaard en de witte kleren zijn

symbolische voorwerpen, die ritueel overhandigd worden.

Het in de taal opgeroepen beeld van de vier paarden met hun ruiters kan

symbolisch bedoeld zijn op basis van het pars-pro-toto-karakter en als dat in de

tekst misschien niet zo is bedoeld, dan zijn de paarden in de beeldende kunst wel

tot symbool geworden voor ondergang door strijd, economische uitbuiting en

dood. De paarden stammen uit de context van de oorlog: ‘...Boven hem rinkelt de

pijlkoker, flikkeren lans en speer; onstuimig en wild verslindt het de bodem.. het

hinnikt, zo vaak de hoorn wordt geblazen en reeds van verre ruikt het de strijd..’

(Job 39:21-28). Voor veel mensen aan het eind van de twintigste eeuw is het paard

echter symbool van edelmoedigheid, gokken of de chique van Wassenaar. Uit dit

voorbeeld blijkt, dat er een culturele verschuiving kan optreden, waardoor het
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symbool in eerdere interpretaties uitgewerkt raakt. In het symbool is het visuele

aspect belangrijk, omdat van daaruit de betekenissen vertrekken. Dat aspect is

een direct herkenningspunt, waaraan het hele betoog is opgehangen of dat het

hele verhaal weer kan wakker roepen in de herinnering. Vaak is een symbool als

motief dieper verankerd in de gehele tekst dan een metafoor.

paarden als symbolen
In de literatuurwetenschap maakt men onderscheid tussen universele, culturele

en individuele symbolen, een onderscheid dat vooral betrekking heeft op de

verspreiding van het betreffende symbool. Tot de universele symbolen behoren

ook de archètypen, oerbeelden, die volgens Jung wortelen in het collectief-onder-

bewuste en die een soort psychisch residu vormen en uitdrukking zijn van diepe

levenservaringen van de mensheid, die bijvoorbeeld in de droom van de enkeling

gaan spreken. Omgekeerd kan via het symbool verbinding gelegd worden met

vitale lagen van mens-zijn. In alle culturen komt voor dat de slaap symbool van de

dood is. De draak of familieleden van de draak duiken op in alle culturen, al is de

draak in de Chinese cultuur een teken van de goede hemel. Het paard is ook zulk

een universeel oersymbool. Het staat voor een levengevend wezen. De

voorstelling is wijd verspreid dat het paard met zijn hoeven over de aarde kan

schrapen om water te voorschijn te brengen, ook is het paard bekend als drager

van de ziel naar het rijk van de dood. Het werd vaak gedood en geofferd als de

eigenaar was overleden. De negatieve kanten van het paard vinden we terug

bijvoorbeeld in het zoroastrisme, waar het paard de geest van de tegenstrever

representeert of in het halfwezen, de centaur, waarbij het paardgedeelte de

onbeteugelde driften en vitaliteit van de mens symboliseert. Maar er is ook het

gevleugelde paard Pegasus, die een bron slaat en verwijst naar het licht en die de

poëtische creativiteit vertegenwoordigt. Het witte gevleugelde paard staat als

rijdier van de goden bekend en ook als zodanig is het in Plato’s Phaidros symbool

van de door het verstand beteugelde kracht en jeugdige overmoed. Op graven van

martelaren komt het paard voor als teken van overwinning.

Zie ook: Herder Lexikon, s.v Symbole. Denk ook aan ruiterstandbeelden.

Opvallend is, dat Drewermann in zijn verklaring van ons tekstfragment op het

oersymbool van het paard niet in gaat, wel op het universele symbool van de

witte gewaden (Drewermann 1985, 516).

Een symbool leent zich voor dieptepsychologische uitweidingen, voor wie de boze

en hoopvolle dromen van de mensheid wil verstaan. In ons tekstfragment is het

paard mogelijk een oerbeeld, maar er zijn ook verbanden met het Oude

Testament en met de toenmalige angst voor de komst van Parthische ruiters. Hoe

dat ook zij, vatten we het paard in ons tekstfragment als een symbool op, dan mag

het symbool niet losgemaakt worden van het narratief verband. En met het oog op

het verhaal van Openbaring 6 is het een vorm van overinterpretatie om in de

interpretatie al deze symbolische connotaties en diepte-psychologische verbanden

te laten meeklinken, die bewust, onbewust of onderbewust bedoeld zouden zijn

door de auteur. Er zit ordening in de stof van Openbaring 6 door steeds een

nieuw paard te laten opdraven en het gaat niet enkel om het paard, maar ook om

de ruiter en de verdere handelingen en deze gezamenlijk zaaien verderf als

voorboden van de Dag des Heren. Ricoeur noemt een dergelijk centrale verwijs-

punt, een ontmoetingspunt voor alle onderdelen van verhalen, gelijkenissen en

apocalyptische toespraken: ‘point of convergence’ en ‘point of encounter’ en ook
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wel ‘limit expression’ (Ricoeur und Jüngel 1974, 66). De Dag des Heren en het

Koninkrijk van God zijn zulke laatste onoverdraagbare grensuitdrukkingen.

Daarom is het mogelijk en geboden, dat vertolkers bij het maken van een ontwerp

van getuigenis zich afvragen welke ervaringen van mensen met zichzelf en met

het universum achter de voorstelling van zo’n convergentie- en ontmoetingspunt

als de Dag des Heren schuil gaan. Welke angst voor het niets en welke hoop op

licht, welke traumatische ervaring van onrecht en welke solidariteit? Dat zijn de

vragen, waarbij vertolkers uitkomen, als ze, zich bewust van hun beeldspraak-

theorie, op zoek gaan naar de betekenis van symbolen in Openbaring 6. 

4.6 Beeldspraak ontsleutelen

Een manier om een overgang te maken van het ontwerp van betekenis en

getuigenis naar een aanbod voor vertolking in preek of catechese is het

ontsleutelen van de beeldspraak. De beeldspraak met de bedoeling van toen wordt

op een reflexief niveau gebracht in termen van de hedendaagse vertolker. Eerst

snijden we het thema van de eschatologie aan en daarna zullen we enkele

voorbeelden geven van een ontsleuteling. Daarbij wordt duidelijk, dat elementen

van de betekenis en het getuigenis van toen verloren gaan of niet meer kunnen

worden overgenomen. Die ontsleuteling is een manier om een nieuwe, creatieve

en beeldenrijke vertolking te vinden. Ook komen we met de betekenis van een

poëtische reactie op Openbaring 6.

4.6.1 Eschatologie als thema
Een thema in de beeldspraak van Openbaring 6 is de eschatologie. Zo heeft de

metafoor als tenor: het komen van God is als… de opening van zes zegels.

Vertolkers van de Apocalyps zullen deze eschatologie moeten verstaan en creatief

vertolken. Voor welke interpretatieproblemen staan hedendaagse vertolkers? In

de twintigste-eeuwse theologie switcht de eschatologische reflectie steeds in

allerlei varianten tussen wat Althaus een axiologische en een teleologische

eschatologie heeft genoemd. Aan de ene kant wordt de nadruk gelegd op de

waarde van de eschatologische tijd voor het heden, dat direct contact heeft met de

eeuwigheid en aan de andere kant komt een accent naar voren op de tijd of op de

geschiedenis die zich voortbeweegt op weg naar het einde.

Althaus zelf is in verschillende drukken van zijn boek ‘Die letzten Dinge’ ook

van opvatting veranderd. Hing hij eerst een axiologische benadering aan, later

sprak hij van een actuele teleologie. Zie voor een overzicht van het eschatolo-

gisch denken: Sauter 1995; Moltmann 1995. Voor een moderne axiologische

eschatologie, die rekening houdt met een meer rechtvaardige toekomst in de

geschiedenis en de discussie daarover met het oog op de kosmische toekomst:

Drees 1990, 113-155. Drees maakt het spreken over God wetenschappelijk

operabel door God als grond van de werkelijkheid en als bron van waarden en

mogelijkheden te verstaan (zie ook Theissen 1994b, 84-96).

Brachten Moltmann en met name Pannenberg in hun theologie tegenover

Bultmann de categorie geschiedenis naar voren, de laatste tijd blijkt dat de

categorieën ‘geschiedenis’ en ‘proces’ kennelijk concepten zijn die in een post-

moderne cultuur met scepsis worden bejegend. Althans ze geven weinig zeker-

heid omtrent de vraag of aan de bewegingen van culturen door de tijden heen zin
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is te ontlenen, of geschiedenis een goede afloop kent en of het ondoorzichtige

proces van wereld en mensheid niet op het niets zal uitlopen. De vraag naar God

is zozeer aangevochten in onze cultuur, dat de meeste vertolkers al moeite

hebben met plausibel en consistent over God te spreken. Laat staan, dat ze het

zinnig en verantwoord vinden te spreken over de toekomst en over het Koninkrijk

als einde en doel van de geschiedenis. Van de historiciteit van de menselijke

existentie zijn ze zich bewust. En naarstig zijn ze, ook in de vertolking, op zoek

naar de relevantie van Gods werkelijkheid. Maar of ze bereid zijn te spreken over

de toekomst van mens en natuur, is de vraag, omdat het gaat over een werkelijk-

heid, die voorbijgaat. De wet van de thermo-dynamica, de vulkanische werking

van de planeet aarde, de mogelijkheden van de mens om het leven met kernener-

gie en atoombewapening de collectieve dood in te jagen, maken vertolkers terug-

houdend om categorieën van tijd en ruimte voor de eschatologie te gebruiken.

Een voorbeeld van een theoloog die geschiedenis als open toekomst met de

verbeelding verbindt, is Houtepen. Hij beschouwt het lot en de historische

boodschap van Jezus als de Christus niet als een episode van de profane

geschiedenis, waaraan het heil chronologisch valt vast te maken, maar als een

epifanie van Gods eschatologische bedoelingen met kairologische betekenis

(Houtepen 1997, 197v.). Heilsgeschiedenis is terugblik en perspectief, een

optrekken van de God van het verbond in de geschiedenis van mensen. ‘God

is voor joden, christenen en moslims niet een God van het Grote Verhaal, niet

een abstracte en speculatieve meta-idee, die de samenhang van alles, de

continuïteit van de natuurwetten of de goede afloop van het kosmische geraas

moet garanderen, maar een betrokkene in alle kleine verhalen van mensen,

die samengeweven zijn en worden tot wat wij - in configuratieve taal - heils-

geschiedenis noemen’ (206). Tussen God en profane geschiedenis staat het

beeldrijke verhaal van de heilsgeschiedenis. Dat verhaal heeft kairologische

betekenis, een betekenis voor de huidige situatie op basis van een theologische

analyse van de context, dat wil zeggen wat in de kairos van het hier en nu

cultureel, maatschappelijk en persoonlijk in het bestaan gebeurt.

Maar deze moeilijkheden voor vertolkers en gemeenteleden van nu nemen niet

weg dat eschatologie zinnig gedachtegoed herbergt. De eschatologie thematiseert

in het heden de eindigheid van mens en wereld, de strijd tegen het kwaad, het

verlangen naar volmaaktheid en thematiseert ook de vraag naar toekomstige

gerechtigheid voor alles wat veracht of onderdrukt wordt. Als in de Openbaring

van Johannes het anderszijn van het Koninkrijk van God in de beeldtaal naar

voren komt als een andere plaats en een andere tijd (het nieuwe Jeruzalem, dat op

de jongste dag uit de hemel neerdaalt), gaat het daarbij om vertelde tijd en

vertelde ruimte. Vertaald in systematische taal wil het anderszijn in tijd en ruimte

minstens zeggen, dat het Koninkrijk van God de grond van het heden is, een

blijvend appèl van ultieme gerechtigheid, een bron van mogelijkheden en

waarden, die mens en wereld uit hun gesloten huidige werelden kunnen halen en

toekomst willen openen. Door het zo te formuleren is de factor tijd wel in het

geding en kan ook het verlangen naar realisatie relatief vervuld worden in

voorlopige gestaltes binnen de menselijke horizon. Maar over de realiteit van de

ultieme toekomst van de aarde en de mensheid kan geen zinnige, empirische

uitspraak worden gedaan, daarover is enkel voorlopige beeldspraak mogelijk in de

hoop, dat die beeldspraak ‘wat voorstelt’ en van het niet zijn, het nog-niet-zijn, of

althans het fictief-zijn tot zijn komt.
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Wat houdt eschatologisering in voor de reflectie? Kant, schreef over de laatste

dingen en zoals te verwachten valt schrijft hij dat de bijbelse eschatologie het

bevattingsvermogen van de menselijke rede overstijgt en bestaat uit

voorstellingen, ‘Versinnlichungen’, niet zozeer met een theoretische impact,

maar met een morele dimensie. In de voorstellingen van de voortekenen van de

jongste dag herkent Kant vooral het morele verval (Kant 1978, Bd 9). In deze

opvatting wordt de eschatologie in morele zin opgevat. 

De eschatologie doet echter meer dan het verhaal van kwaad en gerechtigheid

in morele zin vertellen. Ze relativeert het heden, ze drukt het besef uit, dat de

uiteindelijke waarheid aan het licht komt, ze kan in de orde van de natuur een

teken van Gods orde zien en in de wanorde een proleptisch verschijnen van de

jongste dag en ze houdt rekening met het doel van het handelen van God: de

verlossing van de mensheid en de wereld. Ze maakt de mens tot pelgrim en de

kerk wordt een strijdende kerk. 

Dit betoog wil voor vertolkers een aantal elementaire zaken onderstrepen: 

(1) dat mensen niet alles binnen hun tijd en werkelijkheid kunnen op lossen: het

kwaad zal hen steeds weer uiterst onaangenaam parten spelen. (2) Dat mensen

ook niet alles hoeven op te lossen. Het gaat om vertrouwen in Gods rijk, dat een

eigen tijd-ruimte heeft en dat een nieuwe bedeling is, voorbij de historische en

aardse werkelijkheid, waarvan we niet weten hoe het zal komen. Dat relativeert en

oordeelt alle absoluutheidaanspraken. (3) Niettemin zijn mensen door de tijd

heen onderweg naar Gods Rijk, voorbij tijd en ruimte en kunnen ze geloven dat

hun handelingen er toe doen. Geschiedenis en handelen zijn aan deze zijde tot op

zekere hoogte doorzichtig, maar het eschatologisch voorbehoud impliceert een

voorlopige doorzichtigheid. (4) De toekomst gaat gepaard met een oordeel over

wat in de toekomst niet kan en mag bestaan.

De symbooltaal van het laatste oordeel zegt, dat de daden uiteindelijk op hun

waarde worden geschat en dat het er dus toe doet of men zich bijvoorbeeld inzet

voor humaniteit en bewaring van de schepping. Uiteindelijk oordeel? Aan 

het eind? Aan het eind waarvan? Van het eigen leven, van de tijd, van de

geschiedenis, van de wereld? Wie zal het zeggen? De plausibiliteit van dit geloof

in de uiteindelijke kritiek kan alleen aan de drie-enige God worden toevertrouwd.

Zulk een kritisch en hoopvol verhaal roept om beelden en beeldspraak.  

Zo kan voor vertolkers de situatie met betrekking tot de eschatologie worden

beschreven. Hun visie heeft gevolgen voor hun omgang met een ontwerp van

betekenis en getuigenis van de tekst als voorbereiding op een vertolking. Het zal

blijken, dat de theologische visie in de ‘Wirkungsgeschichte’ van geloof anders is

geworden ten opzichte van de wereld van de Openbaring van Johannes. Dat komt

het sterkst naar voren als vertolkers de beelden en beeldspraak naar hun informa-

tieve kant gaan ontsleutelen. Dan blijkt hoezeer hun visie een belangrijke rol

speelt. 

4.6.2 Van beeldspraak naar begripsmatige taal
De voorbeelden van ontsleuteling van de beeldspraak zijn geformuleerd vanuit de

huidige context en passen binnen een omgang met de bijbel, die in het vorige

hoofdstuk, een heuristische anamnese werd genoemd. Er wordt vanuit onze con-

text en theologische opvatting toenadering gezocht tot de wereld van de tekst, die

serieus wordt genomen. Die zoektocht leidt er toe, dat verschillende veronderstel-

lingen uit de toenmalige wereld van de Openbaring van Johannes zo niet meer

gezegd kunnen worden. 
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interactie
In de uitleg van het tekstgedeelte is de bemiddelde interactie tussen de wereld van

God en de wereld van de hoorders geanalyseerd. Duidelijk is dat deze profetische

communicatie (bijvoorbeeld voorlezer leest hoorders voor, dat Johannes vertelt,

dat het Lam zegels opent en paarden en ruiters oproept) de hoorders meeneemt

naar een symbolisch universum. Op die manier laat hij hen delen in een kritische

blik op hun situatie, het oordeel dat de komst voorbereidt en hen uiteindelijk op

weg zet naar het nieuwe Jeruzalem. Dit inzicht is voor prediking en catechese van

belang. Het maakt duidelijk, dat er een woordwerkelijkheid wordt gepresenteerd.

Het komen van God als oordeel en recht voor slachtoffers wordt indirect gecom-

municeerd als woord en beeld. De beelden en beeldspraak gaan een gesprek aan

met de hoorders en willen hen overtuigen van het gegarandeerde recht voor

slachtoffers. Wie doordenkt op deze taal moet bedenken, dat hij of zij niet met

empirische waarheden van doen heeft, maar met een symbolische waarheid, ver-

gelijkbaar met de werkelijkheid van poëzie en fictie. En mensen hebben er deel

aan door zich aan deze woordwerkelijkheid te geven en mee te oordelen en door

hun eigen wereld er mee in gesprek te brengen. De vertolker kan in de context

van liturgie of catechese zoeken naar een soortgelijke levendige, beeldrijke en

indirecte communicatie, die de hoorders in de symbolische wereld van God

betrekt met het oog op de toekomst van het heden.

De vraag van slachtoffers
In de tekst vernemen we dat slachtoffers in de hemel de klacht uiten hoe lang het

nog duurt voor recht wordt gedaan. Deze klacht wordt in de hemel bewaard. De

keerzijde van deze vereeuwigde klacht is de schreeuw van de machthebbers op

aarde (koningen, groten, oversten, rijken, machtigen slaven en vrijen) tot de

bergen om hen voor de toorn van het Lam te verbergen. Er klinkt een roep in de

hemel, er klinkt een angstschreeuw over de aarde. En de hemel rolde zich op. Een

mogelijke interpretatie, die Openbaring 6 als metafoor verstaat, beschouwt ook

de in de hemel bewaarde klacht van de martelaren onder het altaar als onderdeel

van de noodzakelijke reiniging, die aan het komen van God voorafgaat. Vanwege

de urgentie van het lijden beogen de beelden en de beeldspraak bij de hoorders

een besef van een klemmende dreiging te bewerkstelligen. In de reflectie moet

worden gezegd, dat in het visioen als communicatiemiddel het perspectief van de

hemel voorbij onze tijd en geschiedenis aan bod komt en dat daarin de hele gang

naar het nieuwe Jeruzalem levendig voor ogen wordt gesteld, niet als een scenario

van opeenvolgende gebeurtenissen, maar als een eigen tijd-ruimte, waarin de

ultieme kritiek verbeeld is ten behoeve van de slachtoffers van de geschiedenis.

De theologische reflectie zal derhalve op twee elementen de nadruk leggen. Ze zal

ten behoeve van de vertolking van het komen van God de ambiguïteit van het

bestaan beschrijven, met het verlangen naar de vastigheden in de natuur, waarop

mensen willen kunnen rekenen en naar het tot hun recht komen van mensen.

Eigenlijk is het zo, dat het beeld van de paarden en van het laatste oordeel het

negatief vormt van een puur positieve werkelijkheid: betrouwbaar leiderschap,

dat niet alleen maar uit is op superioriteit (eerste paard), maar ook op vrede

(tweede paard), eerlijke handel en genoeg voedsel (derde paard), waarbij de dood

niet als allesbepalende macht regeert (vierde paard) en het sociale verkeer tussen

mensen zodanig is, dat het geen slachtoffers maakt (vijfde zegel) en de natuur-

lijke elementen een vaste en betrouwbare orde weerspiegelen (zesde zegel). En

dat alles in dienst van de authentieke heerser vanuit pure positiviteit. Maar deze

positieve keerzijde stelt ook aan de kaak en onthult de dodelijke gevaren. Soms
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heersen de negativiteiten zo sterk, dat de roepstem (hoe lang nog?) alleen nog

maar in de hemel klinkt en door de voorlezing van de tekst wordt vernomen.

Welke machten en mythen houden mensen dusdanig in de ban, dat ze hun eigen

ondergang bewerken? Dat is voor vertolkers een vraag, waarop ze moeten ingaan.

Daarmee wordt het laatste oordeel, waarover de tekst spreekt, getransformeerd tot

een ultieme kritiek in het huidige bestaan van de gemeente, als een kritiek van

voorbij tijd en ruimte en niet als een toekomstscenario, waarop de gemeente zich

moet prepareren. Tegelijk dient de reflectie gevoelig te zijn voor het slachtoffer-

perspectief. Daarom is participatie aan het visioen van de mogelijkheid van een

gedeeltelijke of uiteindelijke ondergang heilzaam. De vertolking kan op basis van

deze reflectie naar nieuwe beeldspraak zoeken, die de slachtoffermakende kanten

van het bestaan verbeeldt - bijvoorbeeld in de religieuze symboliek die in de

reclame wordt gebruikt.

Een autoreclame voor een veilige en recyclebare aluminium auto vertelt in

mooie en indringende zwart-wit beelden de mythe van de mens (het verlangen

naar schoonheid, naar veiligheid, naar grootsheid, naar het eeuwige leven ook

voor de auto, naar toekomst voor de kinderen, naar frisse lucht en naar

behoud van het milieu). Wie deze auto koopt participeert aan die idealen, alsof

het geloof uit de Audi is. De reclame vertelt er niet bij hoeveel energie het

maken van aluminium kost en hoeveel slachtoffers in het verkeer vallen. Dit

beeld is er een voorbeeld van, dat uitsluitend de positieve kanten getoond

worden en dat de kritische kant van het oordeel is losgelaten.

ondergang en vergelding
Het visioen maakt deelgenoot van de angst voor ondergang van machtigen. Onze

geschiedenis kent vele voorafschaduwingen van de ondergang: Verdun,

Auschwitz, Hiroshima, Dresden, Cambodja, Rwanda. De eindcatastrofe is voor

de twintigste-eeuwse mens voorstelbaar. Er bestaan films van en het is

begrijpelijk, dat mensen de ondergang vrezen, evenals kosmische rampen van

aardbevingen en milieurampen als Tsjernobil. De angst voor en de vertwijfeling

over ondergang is in onze tekst voelbaar. Alleen gaat het in de tekst niet om een

ramp als lot, maar om ondergang als uitdrukking van de toorn van het Lam, als

vergelding, omdat men niet aan de kant van de slachtoffers verkeerde. Wanneer

wij dit aspect van het beeld ontsleutelen, dan kunnen we wel ontleden op welke

wijze en voor welk deel in rampen en ondergang menselijk falen en menselijke

schuld een aandeel hebben, maar we kunnen niet, zoals de tekst in Openbaring 6

doet, zeggen of de feitelijke ondergang van de aarde een door het Lam geïnitieer-

de, noodzakelijke voorwaarde voor het komen van God is. Als wij in het ‘bekijken’

van de symbolische werkelijkheid vernemen van de oorlog, ongerechtigheid en

macht van de dood en bij het zesde zegel van een totale en griezelige omkering

van de wereldorde als stadium in het oordeel, wil dat nog niet zeggen dat de

uiteindelijke redding van onze aarde van de destructie feitelijk door de ondergang

heen zal geschieden, evenmin als het in de handen klappen van de bergen ook in

werkelijkheid zal geschieden. De mens van nu rest niet anders dan de toekomst

toe te vertrouwen aan God.

Evenmin kan gesteld worden, dat er op aarde een feitelijk duizendjarig rijk zal

komen, als voorstadium van de beslissende eindstrijd om de eindtijd.

Ontsleuteling van dat beeld houdt rekening met een voorlopige en proleptische

vervulling van wat de voorstelling van Gods toekomst vertelt, maar de anti-macht

van de satan kan ook zo weer losbarsten. Zoals de beeldtaal van Openbaring 20
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ook zegt: de satan breekt weer uit zijn beteugeling (20:7). Er zullen steeds tijden

zijn, waarin een samenklontering van de demonie verderf in monsterlijke

proporties produceert. Maar, nogmaals, een reëel scenario voor de afloop met een

verheviging van kwaad en een duizendjarig rijk mag uit de teksten niet worden

ontcijferd. Door alle ruigte en drama heen schemert door dat ergens voorbij de

tijd en de ruimte gerechtigheid gewaarborgd is (moet zijn!), evenals rechtspraak.

Dat is het diepste dat in Openbaring 6 aanspreekt en deze aanspraak verschaft

mensen hoop op toekomst, breekt de geslotenheid van het bestaan open en is op

te vatten als de inwerking van rijk der vrijheid in een gesloten wereld.

Deze reflectie staat ver af van de intentie van de beelden en beeldspraak van

Openbaring 6, maar ze vormt een mogelijk tussenstation om nieuwe beeldspraak

voor nu te verzinnen, waarin ondergangs- en vergeldingsmotieven opgenomen

zijn in de hoop, dat het laatste woord niet aan het kwaad is. Alle zweem van

triomfantelijke wraakzucht moet worden vermeden, maar dat zal afhangen van

de mate waarin men kwaad aan de lijve ondervindt. 

angst
Ons fragment verwoordt en verbeeldt, zoals gezegd, de angst voor ondergang.

Over dit apocalyptisch levensbesef, de angst voor de duizend en een mogelijk-

heden en voor de verlorenheid, mogelijk opgeroepen door het kwaad in de

samenleving, gaat een gedicht, dat te beschouwen is als een nieuwe verbeelding

van dit besef. Er is zelfs intertekstualiteit met Openbaring 6 naspeurbaar. De

dichter Hendrik de Vries publiceerde dit gedicht in een reeks in 1946 onder de

titel: ‘Toovertuin’ (De Vries 1993, 699. Zie ook Wilmink 1988). 

Een schoorsteen in de verte rookt,

Het is nu ‘t uur dat het speelgoed spookt.

Overal gebeuren vreemde dingen.

In de voorkamer gaat een pauw huilen of zingen.

Torens luiden: dit is nu dat uur!

Tegen de pas aangestoken lichten

Zetten de bomen boze gezichten.

Een grote vis hangt in de takken.

De wolken krijgen de maan te pakken.

Een kabouter kijkt weer over de muur.

Nu lopen dieven met zware zakken.

Ons huis kan instorten: de balken krakken.

Rijtuigen daveren; paarden draven.

Wie brand wil stichten hoeft maar te graven:

Onder de wereld smeult altijd vuur.

Wie denkt aan kinderlijke onschuld, wordt door de lezing snel gebracht bij

kinderfantasie, magisch denken en kinderangsten. In deze voorstellingen is de

angst verwerkt. Ik lees er de Tweede Wereldoorlog in als een bange droom, maar

ook een sluimerend besef van ondergang, dat mensen ‘altijd’ kan bekruipen. Ik

denk aan een kind, dat naar bed is gebracht, de lantaarns zijn pas aangestoken.

Hoe veilig en rustgevend is de nacht? ‘Een schoorsteen in de verte rookt’: is tegen

de avondlucht een rokende schoorsteen van een ander huis te zien? Een fabrieks-
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schoorsteen? Buchenwald? In de kinderlijke voorstelling kan het een schoorsteen

zijn waardoor het onder de wereld altijd smeulende vuur rook afgeeft. 

Dat de schoorsteen rookt, luidt een nieuw beslissend uur in. Zoals in sprook-

jes en in de magische kinderfantasie komt het speelgoed in beweging: een enge

gedachte, dat de zo vertrouwde poppen en beren zelf tot leven komen, zonder tot

leven gewekt en aangesproken te zijn door het kind. Het is de ure van vervreem-

ding! 

Dat een pauw gaat huilen of zingen in de voorkamer vergroot de vergriezeling:

misschien denkt het kind aan pauwenveren op een vaas. Maar uitgerekend het

symbool van onsterfelijkheid, de pauw, is een waakdier dat onheil aankondigt. En

de klokken, nee sterker nog de torens luiden hier het uur van onheil. Wie het

gedicht leest hoort ze alarmerend beieren.

Er is één zichtbaar teken: een rokende schoorsteen, de andere tekenen worden

vermoed of gehoord. In strofe twee is alles visueel in een strijd tussen licht en

donker. Tegen het licht van de lantaarns vertonen de bewegende bomen

gezichten en de takken lijken op een visgraat. En wolken jagen door de lucht op

de maan: apocalyptisch levensbesef kijkt niet rustig naar een maan, die verduis-

terd raakt. En dan is daar nog een fantasiefiguur die over een muur kijkt: de

kabouter.

Zouden de dieven op het dak lopen, zodat het huis kan instorten? Kraakten de

balken maar, nee het gevaar is nog groter, ze krakken en het geluid van daverende

rijtuigen en dravende paarden maakt de apocalyptische nachtmerrie compleet.

Wilmink tekent hierbij aan: ‘Wie weet wat voor paarden er wel in het onbewuste

van de mens rondspoken: de verbastering van het woord “nachtmare” tot

“nachtmerrie” zal zijn oorzaak hebben’ (Wilmink 1988, 83).

De lezer ontvangt het perspectief van het kind ingesloten door zichtbare en

hoorbare gevaren: een rokende schoorsteen ver weg, een pauw in de voorkamer,

dieven op het dak, vuur onder de aarde. Het davert en het draaft. En het is de

vraag of de laatste waarneming (‘je hoeft maar te graven’) een waarneming van de

dichter is, die de waarneming van het kind maar al te goed bevestigt: inderdaad

onder de wereld smeult vuur. De dichter zegt niet ‘overal’, maar ‘altijd’. En

hoeveel is er voor nodig om de ondergang door vuur te bewerkstelligen?

Dit gedicht, dat niet los staat van de hele reeks, is een vertolking van de angst

voor dreiging, ondergang en totale verlorenheid van mens en wereld, die onder

Openbaring 6 en onder de hele Openbaring van Johannes kan worden vermoed.

En waartegen de Openbaring van Johannes zich richt. Gelukkig zijn er pas aan-

gestoken lichten, dan zien we de gevaren tenminste. En wat meer is: de

Openbaring van Johannes maant en troost ons tegen de angst in de door de

hemel bewaarde roep om recht en gerechtigheid ernstig te nemen.

conclusie
De gegeven voorbeelden zijn pogingen van vertolkers. Vertolkers met andere

inzichten zullen tot andere ontsleutelingen komen. Goed beschouwd zijn deze op

heuristische anamnese gerichte ontsleutelingen (communicatie, de vraag van

slachtoffers, ondergang en vergelding) verantwoord, omdat ze, voor zover

mogelijk, deel hebben aan ontwerpen van wat de tekst voor de mensen van toen

kon betekenen en getuigen. De ontsleutelende vertolkers voeren in feite een

gesprek met de toenmalige betekenis en werking van de tekst. Vertolkers geven

aan wat ze in de ontwerpen laten liggen. Ze staan daardoor open voor correcties.

In principiële zin gaan ze uit van de openheid van het bestaan (om een

voorwaarde uit hoofdstuk 3 te noemen). 
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Het vierde voorbeeld (angst) is van een andere orde. Het geeft in de context

van de Tweede Wereldoorlog uitdrukking aan de angst voor ondergang. Het is

een tekst van onze eeuw, die de mogelijkheid heeft in kritisch aansluitend

gesprek met de wereld van de Openbaring 6 en met de wereld van de gemeente

van nu te komen. God komt niet expliciet ter sprake in het gedicht. Toch kunnen

vertolkers van nu soortgelijke nieuwe beelden en beeldspraak ontwikkelen om

bijvoorbeeld de angst voor ondergang in relatie tot de oordelende en heilvolle

werkelijkheid van God uitdrukking te geven. Juist de gemeente als verstaans-

gemeenschap zou de ruimte moeten bieden om in onderling gesprek en door

toetsing te zoeken naar beeldspraak, die adequaat is om het kritisch komen van

God klemmend en eigentijds te verwoorden. De gemeente beschikt in de

Schriften over een specifiek taaleigen, een beeldspraak, die wil verwijzen naar

ongrijpbare realiteiten als het komen van God, het kwaad of de toekomst. Als

geloofsgemeenschap is ze geroepen te participeren en gehoor te geven aan de

wereld van de tekst, waardoor God ter sprake komt en spreekt. De Openbaring

van Johannes vormt voor de gemeente een voorraadschuur aan beelden en

beeldspraak. Doordat vertolkers aan het taaleigen van de gemeente in relatie tot

de taalwereld van de Apocalyps nieuw ontwikkelde beeldspraak toevoegen kan

‘het komen van God’ als oordeel voor mensen van nu herkenbaar worden

vertolkt. 

4.7 Voorwaarden voor het vertolken van beelden en beeldspraak 

Onze vraag in hoofdstuk 2 luidde: onder welke voorwaarden is de overgang van
verstaan naar vertolken van beelden en beeldspraak te verantwoorden? We ontlenen

aan de gang van het betoog in dit hoofdstuk drie voorwaarden, die het verstaan

van beelden en beeldspraak in de tekst betreffen en één voorwaarde aangaande

het ontsleutelen van beeldspraak. De voorwaarden zijn praktisch-theologisch,

omdat ze een reflectie veronderstellen op activiteiten van vertolkers. 

1. Een overgang van verstaan naar vertolken van beelden en beeldspraak is in het
voorbereidingsproces dan te verantwoorden als vertolkers er blijk van geven, dat ze in
de ontwerpen van betekenis en van getuigenis rekening hebben gehouden met het
gegeven, dat het visuele aspect in veel gevallen in de communicatie met de gemeente
niet een verklaring van beeldspraak behoefde.
Het gemaakte onderscheid tussen beelden en beeldspraak heeft als

consequentie, dat vertolkers niet dadelijk naar een verklaring van metaforen

en symbolen op zoek hoeven te gaan. De Openbaring van Johannes geeft veel

te zien en dat is in veel gevallen voldoende om de doorgaande verhaallijn te

volgen. Het visuele gaat aan het metaforische vooraf, ook voor de gemeente in

de tijd van de Openbaring van Johannes. Die eerste aandacht voor de

aanschouwelijke aspecten van het laatste bijbelboek en het inzicht, dat het

boek bedoeld is om voorgelezen te worden, behoedt voor overinterpretatie. In

het ontwerp van betekenis, dat bij de voorbereiding van preek of catechese

wordt gemaakt als resultaat van het (exegetische) verstaansproces, moet dan

ook de aandacht voor dit visuele aspect blijken.

2. Een overgang van verstaan naar vertolken van beeldspraak is dan te verantwoorden,
wanneer vertolkers in hun ontwerpen van betekenis en getuigenis duidelijk kunnen
maken welke beeldspraaktheorie ze hebben benut.

143



In het voorafgaande is getoond, dat beeldspraak decoratieve, affectieve en cog-

nitieve functies heeft. Maken vertolkers gedurende de voorbereiding van preek

of catechese een betekenis-ontwerp en een getuigenisontwerp op basis van

exegese, dan moet daarin blijken, dat vertolkers beseffen, dat beeldspraak er

niet alleen is om inhouden of de bittere realiteiten van het kwaad of de schoon-

heid van de toekomst te verbeelden, maar ook om gevoelens van afkeer of

betrokkenheid te raken en gedrag te bewerkstelligen ten opzichte van de

impact van die inhouden en realiteiten, en tenslotte ook om ten opzichte van

begripsmatige taal extra inzicht en kennis te verschaffen over die cognities.

Vertolkers mogen dus ook op zoek gaan naar de unieke informatie in de

beeldspraak. Het bleek, dat een interactieve beeldspraaktheorie de meeste

kans biedt om de verschillende vormen van beeldspraak te verstaan.

Bovendien geeft verstaan volgens een dergelijke theorie voor huidige

vertolkers en gemeenteleden het gemakkelijkst communicatie met de

betekenis van de tekst.

3. Een overgang van verstaan naar vertolken van metaforen is dan te verantwoorden,
wanneer vertolkers in hun ontwerpen van betekenis en getuigenis duidelijk kunnen
maken of het gekozen punt van vergelijking (verschil en overeenstemming in de
spanning tussen ‘zijn’ en ‘niet-zijn’) verantwoord kan worden aan de hand van de
tekstanalyse.
Met deze voorwaarde verwijzen we terug naar paragraaf 4.4.2, waar de door

Ricoeur onderscheiden spanningsvelden, zijn besproken, waarin degene die

een metafoor verstaat, terechtkomt. Wie metaforen wil verstaan, moet het

voornaamste subject (tenor) opsporen. Als de tekst die niet bevat, moet de

tenor hypothetisch geformuleerd worden. Zo moet een verband tussen tenor

en vehicle worden gelegd. Zodoende kunnen de punten van vergelijking

worden bepaald.

4. Een overgang van verstaan naar vertolken van beeldspraak is dan te verantwoorden,
als vertolkers met redenen kunnen aantonen op welke punten de nieuwe beeldspraak,
die ze creatief met behulp van de ontsleuteling van beelden en beeldspraak hebben
ontwikkeld, niet en wel aansluit bij een bedoeling van de beelden en beeldspraak in de
context van ontstaan.
Deze voorwaarde nodigt uit tot een kritische vergelijking tussen het ontwerp

van betekenis en getuigenis aan de ene kant en de ontsleuteling aan de andere

kant. In die vergelijking wordt de nieuwe taal getoetst. De ontsleuteling houdt

in, dat vertolkers de informatie van de beelden en beeldspraak omzetten in

voor mensen van nu herkenbare en aanvaardbare reflexieve geloofstaal. Deze

vertaling op reflexief niveau kan vertolkers helpen op creatieve wijze nieuwe

beelden en beeldspraak te vinden. Deze voorwaarde is formeel van aard. Er

wordt niet mee aangegeven welke inhoudelijke criteria beslissen in hoeverre

een ontsleuteling legitiem is. Uit de voorbeelden bleek, dat daarbij de door

vertolkers aangehangen theologisch inzichten een belangrijke rol spelen. Dat

betekent, dat ontwerpen van betekenis en getuigenis, die aangeven wat een

tekst voor mensen van toen wilde betekenen en betuigen, op zichzelf niet

normerend zijn en in de kritische vergelijking de doorslag geven, maar de kern

van de zaak, die toen en nu in de gemeente centraal staat. Voor christenen is

bij alle diversiteit van interpretaties en responsies de kern bijvoorbeeld de

centrale plaats, die Jezus wordt toebedacht in Gods komen tot de mensen. 
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