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Preprint 

Ralph Bisschops & James Francis (eds.), Metaphor, Canon and Community: Jewish, Islamic 
and Christian Approaches (Religions and Discourse 1), Bern, Peter Lang, 1999; 307 pp., 
SFr 64, ISBN 3906762408; 

Lieven Boeve & Kurt Feyaerts (eds.), Metaphor and God-talk (Religions and Discourse 1), 
Bern, Peter Lang, 1999; 291 pp., SFr 62, ISBN 3906762513. 

Tijdens het vijfentwintigste LAUD (Linguistic Agency of the University of Duisburg) congres 
in Schloss Krickenbreck, Duitsland 1997, ontstond het idee van de nieuwe serie ‘Religions 
and Discourse’. James Francis is de redacteur van deze serie, die gewijd is aan de 
bestudering van religieuze taal in de belangrijkste wereldreligies vanuit verschillende 
gezichtspunten, waaronder die van de semiotiek, de pragmatiek en de cognitieve 
linguïstiek. De belangrijkste focus van de serie is figuurlijk taalgebruik, en de hier aan te 
kondigen eerste twee delen vormen in dit opzicht een gelukkige start. Beide delen gaan 
terug op het genoemde congres, dat als thema ‘metaphor and religion’ had. In het eerste 
deel zijn een aantal papers over metaforen in de drie abrahamitische wereldreligies 
bijeengebracht. Het boek is ingedeeld in drie delen: (I) metaforen en religieuze creativiteit, 
(II) het gebruik van metaforen in heilige retoriek, en (III) interpretatieprincipes. Men krijgt 
echter meer de indruk dat dit verzameltitels zijn waaronder de zeer diverse bijdragen 
konden worden samengebracht, dan dat de auteurs specifieke opdrachten hebben 
gekregen om over welomlijnde aspecten van deze thema’s te spreken. Wij treffen case 
studies over thema’s uit OT en NT, het Soefisme, Mohammeds hadith, Al-Ghazâli, Luther, 
Zwingli en Samuel Holdheim. De bijdrage die mij het meest trof is die van Anna 
Wierzbicka, ‘What did Jesus Mean? The Lord’s Prayer Translated into Universal Human 
Concepts’. Wierzbicka betoogt dat het Onze Vader gearticuleerd is in zodanig 
cultuurgebonden metaforen, dat het alleen binnen de sociaal-historische contekst van het 
Palestina van de eerste eeuw kan worden begrepen. Zij betoogt verder dat er universeel-
menselijke begrippen zijn, en dat het mogelijk is om cultuurgebonden metaforen als die 
van het Onze Vader in die algemeen-menselijke begrippen te vertalen. En tenslotte geeft 
zij een dergelijke vertaling, en argumenteert uitvoerig en zorgvuldig voor de details van 
deze vertaling. Ik geef een voorbeeld: ‘Our Father who art in heaven’ wordt: 
‘I want to say some things to You 
when I say these things to you I think about You like this: 
            You are someone not like people 
            people exist because You want people to exist 
            You know all people 
            You want to do good things for all people 
            You can do good things for all people 
            people can live because You do good things for all people 
at the same time I think about you like this: 
            people can’t see you 
            because You are not someone like people 
            people can know You 
            when they want to do good things for other people 
            like you want to do good things for all people 
I know: 
            when I want to say something to You 
            You want me to think about other people at the same time 
I want to do this’. 
Hoe vervreemdend deze niet-cultuurgebonden ‘vertaling’ ook moge werken, zij is wel zeer 
instructief, zowel vanwege de opzichten waarin zij faalt (zo wordt het Onze Vader hier het 
gebed van een individu) als vanwege de vele betekeniscomponenten die – ondanks de 
lange en omslachtige vertaling – verloren gaan (een aardiger illustratie van de ‘open-
endedness” van metaforen zag ik nog niet eerder). 
            Ook het tweede hier aan te kondigen deel, dat verschillende benaderingen van 
christelijk metafoorgebruik presenteert, opnieuw veelal aan de hand van case studies,  is 
zeer divers, ook al proberen de redacteuren dat enigszins te compenseren met een 
systematische inleiding waarin zij de diverse bijdragen plaatsen in verschillende 
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contemporaine metafoortheorieën. Interessant zijn onder meer de studies van Richard 
Swinburne over metafoor, analogie en letterlijk taalgebruik, van Roberto Pires de Oliveira 
over het gebruik van de moeder-metafoor voor God, en van Victor Balaban over de 
verschillende metaforen voor kennen die r.-k. bedevaartsgangers gebruiken (en waarin zij 
hun eigen passiviteit in het kenproces blijken te benadrukken). Bij alle heterogeniteit gaat 
het hier om twee kwalitatief voortreffelijke bundels, die juist vanwege de vele case studies 
uitnodigen tot nieuwe systematische reflectie. Het ontbreken van de personalia van de 
auteurs is te betreuren; gelukkig zijn ze in deel 2 nog kort in de inleiding vermeld. De 
afwezigheid van registers weegt echter veel zwaarder: het mooie materiaal dat deze 
bundelsP bieden wordt nu onvoldoende ontsloten. 

Marcel Sarot 
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