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VOORWOORD

Voordat Jona en de lezer van het gelijknamige boek het goddelijke
perspectief krijgen geopenbaard. is er een lange route afgelegd: van de
verkeerde kant op vluchten tot een woelige storm op zee, van de in-
gewanden van een vis tot aan de stekende hitte buiten de stad Nineve.
Fysiek en mentaal schudt het verhaal je voortdurend door elkaar. De
wording van deze studie 6ver het boek Jona verliep eigenlijk niet veel
anders. De momenten van euforie over nieuwe inzichten werden dik-
wijls afgewisseld met academische apathie en simpele automatise-
ringsfrustratie. Desalniettemin is het eindresultaat, net als in het boek
Jona, in persoonlijke zin overweldigend gebleken. De intensieve be-
trokkenheid op een relatief eenvoudig en kort bijbelboek heeft naast
de nodige wetenschappelijke inzichten vooral een verdieping in eigen
leven en denken gegeven. Ik had niet kunnen bevroeden dat het boek
Jona zoveel diepgang zou hebben, in een complex netwerk van zin-
ving en godsbeelden. Evenzo heb ik mezelf verbaasd over de voldoe-
ning van graven en zoeken in cognitief taalkundige studies, en over de
studievreugde die grammatica en syntaxis van het bijbels Hebreeuws
kunnen geven. Of mij daarmee ook enig goddelijk inzicht is geopen-
baard, laat ik over aan u, lezer van dit werk.
Het onderzoekstraject, zoals ik dat zo'n zeven jaar geleden heb in-
gezet, zou niet mogelijk zijn gewecA zi-Aer de hulp, inzet, motivatie
en inspiratie van velen. Een aantal daarvan wil ik vanaf deze plaats in
het bijzonder noemen. Mgr. J. de Kok ofm bracht mij op het idee van
een onderzoeksproject. Zonder zijn motivatie en bemiddelende rol zou
deze studie nooit van de grond zijn gekomen. De bemiddeling van de
Stichting Porticus. de bijdrage van de Stichting Twentsche Courant en
de ondersteuning van het Aartsbisdom Utrecht zorgden voor de rand-
voorwaarden en hebben dit project in financiele zin mogelijk gemaakt.
Er zijn veel mensen die de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben
gespeeld tijdens mijn onderzoek. Op verschillende tijden en op wisse-
lende wijze hebben zij er voor gezorgd dat ik overeind bleef en door
ben gegaan. In het bijzonder noem ik hier Hans Verhaar, Marianne
Merkx en Paul Campfens, Gdrard Martens. mijn ouders en familie,
mijn  collega' s  van  de  DPD  in het Aartsbisdom Utrecht, collega's  en
studenten van de Fontys HBO-opleiding Theologie te Hengelo, mijn
huidige collega' s  van de Theologische Faculteit Tilburg  en alle goede
vrienden die mij met hun zorg en aandacht hebben omringd.
Van alle betrokkenen zijn er drie die een bijzondere plaats innemen.
Ellen van Wolde bedank ik voor haar intensieve begeleiding en de



vriendschap van de afgelopen jaren. Zij heeft ruimte en structuur
gegeven aan mijn wetenschappelijke kronkels en heeft mij geleerd dat
er na elke denkstap nog een volgende is, als in een oneindige reeks
van semiosis. De uitvoerige discussies, lange middagen en korte wan-
delingen naar het station zal ik missen. Zonder Esther zou er helemaal
geen boek zijn geweest. Als er iemand is geweest die heeft mogen en
moeten meelijden, meeleven, meedenken en meevieren is zij het wel.
Ik heb haar en onze band met elkaar meer lief dan het leven zelf. Tot
Slot een gedachte voor Hem die mijn innerlijke wereld van binnen en
buiten kent. Hij weet waarom.

Albert Kamp Hengelo, februari 2002



INLEIDING

Van oudsher heeft het bijbelboek Jona de religieuze verbeeldings-
kracht van gelovigen geprikkeld. Het fantastische beeld van Jona in de
vis of de sc&ne onder de wonderboom heeft velen geinspireerd tot
uiteenlopende interpretaties.' Daarbij   is de tekst   en zijn uitleg   niet
beperkt gebleven tot de joodse traditie. Zowel in het jodendom en het
christendom als ook in de islam heeft het verhaal tot de meest wonder-
baarlijke inzichten geleid, zichtbaar in de vele commentaren en uiteen-
lopende kunstuitingen.2 Binnen de christelijke traditie heeft het drie-
daagse verblijf in de vis een christologische duiding meegekregen,
met name vanwege Mattheus 12,38-42 waarin het teken  van Jona een
voorafspiegeling is geworden van de dood en opstanding van de Men-
senzoon.3

Sinds de negentiende eeuw kent het wetenschappelijke onderzoek
naar de bijbels Hebreeuwse tekst van het boek Jona eveneens een
grote diversiteit: Afhankelijk van de methodische uitgangspunten en
de gevolgtrekkingen door afzonderlijke onderzoekers, draagt men
verschillende oplossingen aan voor de centrale vraag of probleemstel-
ling in het boek. Het diachroon georienteerde historisch-kritische
onderzoek van Jona richt zich met name op de determinatie van de
auteur, de datering van het werk,5 de omgeving waarbinnen het werk

' Voor een historisch-cultureel overzicht zie Sherwood. Y.. A Biblical Text and  its
Afterlizes. The survival of Jonah in Western Culture. Cambridge: University Press.
2000.

2  Zie  Steffen.  U..  Die  Jona-Geschichte:  Ihre  Auslegung  und  Darstellung  im  Juden-
tum. Christentum und Islam. Neukirchen,  1994. Limburg, J., Jonah (Old Testament

Library), London: SCM Press, 1993, 99-123. Voor een overzicht van Jona's
interpretatie-geschiedenis: Bolin, T.M., Freedom Beyond Forgiveness. The Book of
Jonah Re-examened (JSOT Supplement Series 236), Sheffield: Sheffield Academic
Press. 1997. 13-67.
' Cf. Mt. 16,4. Lc. 11,29-32
4 Voor een overzicht van de methodische beanderingen in het Jona-onderzoek (o.a.
godsdiensthistorisch en -psychologisch, traditiegeschiedenis. literaire kritiek. struc-

tuuranalyse, vorm en soortkritiek) zie o.a. Lux. R., Jona. Prophet zwischen >Verwei-
gerung< und >Gehorsam<. Eine erzahlanalytische Studie. Gottingen: Vandenhoeck
& Ruprecht. 1994, 23-65.
  Meer uitgebreid over de datering zie Sasson. J.M., Jonah. A new translation w·ith

introduction, commentary and interpretations (Anchor Bible 24B), New York:
Garden City, 1990, 20-28. Cf. Stuart. D., Hosea-Jonah (Word Biblical Commentary
31), Waco Texas: Word Books,  1987.432: 'The actual composition of the book is not
datable exept within the broadest boundaries (ca. 750-250 B.C.) simply because there
are no certain indicators in it of date. The considerations most seriously cited as
relevant  to the issue  are  four:  (1) the supposed aramaisms  in the language,  such  as
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is ontstaan6 en op het doel van de tekst.7 Ook de eventuele latere in-
voeging van de gebedstekst in Jona 2,3-10,8 de bepaling van het
genre'  en  de  vaststelling  van de theologische inhouden" zijn onder-
werp van uitvoerige discussies. In de woorden van Trible: 'Form
criticism offers no certainty. only an array of proposals: allegory,
fable, fairy tale, folktale, legend, Mlirchen. inasal, midrash, novel,
parable, prophetic tale, saga, satire. sermon, short story, and even
tragedy. Theologies of Jonah differ strikingly. Some would reduce
meaning to a single theme such as universalism versus nationalism,
true versus false prophecy, divine justice versus divine mercy, the
commending presence and power of God, deliverance by God, or
repentance human and divine. .It

Sbez ··on whose account" in  1:7 and  1:1 2.  (2) the possible dependance of certain
motifs or theological considerations on the book of Jeremiah: (3) the close verbal
connections with Joel 2, (4) the supposedly erroneous identification of Nineveh as the
actual royal capitol of Assyria in Jonah's  time" De arameismen  in  Jona  1-4  die
zouden pleiten   voor  een late datering   van   het   werk,   zijn door Loretz   ( 1961.   24)
uitvoerig ter discussie gesteld: 'Einige bisher fur Arameismen ausgegebenen Worte
verweisen uns auf den nordisraelitisch-phonikischen Raum und lassen das Jona-
Buchlein in einem anderen Zusammenhang sehen. Als Ergebnis der Untersuchung
kijnnen  wir jedenfalls  buchen:  die Worte mlh, rb,i·, i bilmj und spjnh beweisen
keinen aramaischen. sondern im Gegenteil einen phOnikischen EinfluB.' Loretz. 0..
"Herkunft und Sinn der Jona-Erzahlung : Bib/ische Zeitschrift 5 (1961) 18-29.
' O.a. Eissfeldt. 0., "Amos und Jona in volkstumlicher Uberlieterung". Kleine Schrif-
ten IV ( 1965) 137-142.
' Trible. P Rhetorical Criticism. Context. Method. and the Book of Jonah (Old
Testament Series). Minneapolis: Fortress Press.  1994.107-108.
* Voor argumenten pro en contra zie: Ackerman. J.S.. "Satire and Symbolism in the
Song of Jonah". in: Halpern, B./Levinson J.D., Traditions in Transfonnation. Winona
Lake Ind.: Eisenbrauns. 1981. 213-215.  Voor een uitvoerige argumentatie  t.b.v.  de
eenheid in Jona 1 -4 zie o.a. Sasson, J.M.. Jonah.  1990.19.  In een recente redactiekri-
tische benadering onderscheidt Weimar  C 1984)  drie  verschillende redactionele lagen
in  Jona 2.1 -11: dEn zonder het gebed. ddn met een klaaggebed en Edn met de omwer-
king tot het 'huidige' dankgebed. Weimar. P.. 'Jonapsalm und Jonaerzahlung:
Biblische Zeitschrift 18 (1984) 43-68.
" Cf. Lux. R., J(}na. 1994.   56:   'Uberblickt  man  die  Gattungen.  denen  die
Jonaerziihlung zugewiesen wurde. und von denen hier nur die wichtigsten Erwiihnung
finden konnten, dann ist die Vielvalt zunachst verwirrend. Sie macht deutlich, daB wir
von einem Konsens der Ausleger weiter entfernt sind.' Voor een overzicht van de
verschillende genres en bijbehorende studies zie ook: Alexander, T.D./Baker.
D./Waltke. B.. Obadiah, Jonah, Micah (Tyndale Old Testament Commentaries).
Leicester: Inter-Varsity Press.  1988.70.
",Voor een overzicht van de theologische interpretaties en literaire categorieen o.a.
Sasson. J.M.. J ,nall. 1990.323-352.
" Trible. P.. Rhetorical Criticisin. 1994. \08.
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Een psychoanalytische leeswijze van de tekst kent eveneens haar
specifieke worsteling. te meer daar onduidelijk blijft wie of wat gea-
nalyseerd wordt. Zo benadert Fingert het Jonaverhaal als een psycho-
logisch voorbeeld, waarin de hoofdpersoon op Freudiaanse wijze
model staat voor de nodige psychische storingen en mankementen van
de mens.12 GeYnspireerd door Carl Jung en Erich Fromm hechten
Lacocque en Lacocque grote waarde aan de algemene symbolische
duidingskracht van het verhaal.13 Of dergelijke leeswijzen waarlijk
recht doen aan de eigenheid van het bijbelboek Jona valt overigens te
betwijfelen. Vooral de eigen psycho-analytische premissen lijken hier
van groter belang dan de betekenis van het verhaal.14

12

Fingert. H.H., "Psychoanalytische Studie Uber den Propheten Jona". 1977, 182:
'Der alttestamentische Erzahlung von Jona enthiilt eine tiefe psychische Wahrheit,
wenn man sie als die Mitteilung eines Menschen versteht. der in allegorischer Form
von einer emotionalen Staning berichtet. in der es zu religiOsen Wahnvorstellungen
kam.' Fingert voert m.i. een aantal Freudiaanse zienswijzen nogal extreem door.
waarmee het Jonaverhaal vooral een zeer onwaarschijnlijke en absurde psychische
obsessie lijkt in een verstoorde vader-moeder-relatie, gekenmerkt door sexuele sym-
boliek: 'Daher kann angenommen werden. daB Tarsis. das Schiff und andere sichere
Pllitze in der Geschichte Symbolen der Mutterfigur darstellen' (1977. 183): 'Hier (=
Jona 4,7) scheint angedeutet zu sein, daB der Wurm. der for die Zerstorung der
Rizinusstrauches verantwortlich ist, Jonas Phantasie von der Zersurungskraft des
Penis im Geslechtsverkehr reprasentiert' ( 1977. 188). Soortgelijke kritiek geven
Lacocque en Lacocque  ( 1990: 51). hoewel uiteindelijk ook deze het Jona-verhaal

inpassen in psychologische categorieen: 'The analyst (= Fingert) did not take into
consideration any of the historical. conceptual. or existential issues facing Israel at the
time the narrative was written. The result is a farfetched. unwarranted interpretation.
Jonah's fantasies are less apparent than are Fingert's.' Lacocque. A./Lacocque. P.E..
Jonali: a psycho-religious apprc,ach to the prophet, Colombia. S.C.: University of
South Carolina, 1990.
I 3 In navolging van Abraham Maslow zien zij in het Jonaverhaal zelfs een exemplari-
sche psychische aandoening analoog aan Narcissus, het zogenaamde 'Jona-complex'
Lacocque, A./Lacocque. P.E.. Jonah. 1990. 217-218: 'Jonah. gita human. exemplifieR
our call to task. He is also a paradigm of our resistance to God's election. for nothing
is more repulsive to us than to be designated (elected. chosen) by the Outer Voice for
a self-transcending task. when we would rather follow our inner voice and our biolo-
gical dictates ("what feels good") for our self-satisfaction and our self-aggrandize-
ment. This universal resistance to a vocation that breaks our solipsism, and thus
provides with a sense of responsibility the authentic liberty. we call ' the Jonah com-
plex'
14 Dergelijke psychoanalytische benaderingen degraderen  m.i. de tekst  van  Jona  1 -4
tot een medium waarin niet langer de tekst en zijn verhaal maar de onderliggende
Freudiaanse psychoses (Fingert,   1977)  of de Jungiaanse symboliek  (Lacocque  en
Lacocque, 1990) centraal staan.
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Het in deze studie gepresenteerde synchronische onderzoek kent ande-
re methodische uitgangspunten dan het diachronische historisch-kriti-
sche onderzoek of dan de verschillende leeswijzen zoals de psycho-
analytische benadering. Dit verschil in methodische vraagstelling
brengt een verschil in onderzoeksresultaat met zich mee. Zo is de
historische oorsprong van de tekst. het beoogde autoriele dod, 15 de
vaststelling van het specifieke genre of een determinatie van de theo-
logie van ondergeschikt belang voor ons onderzoek.

De hier geboden cognitieve taalkundige studie beoogt inzicht te
geven in de door het boek Jona opgeroepen conceptuele structuur,
zoals die ontstaat in de wisselwerking met de lezer. Omdat het lees-
proces gebonden is aan de communicatieve context, is de betekenis
van het boek Jona zowel afhankelijk van de wijze waarop de tekst een
eigen werkelijkheid present stelt als van de inbreng door specifieke
lezers:6 Derhalve kan dit onderzoek geen vaststaande betekenissen
geven, zoals bijvoorbeeld de vorm-kritiek en redactie-kritiek die be-
ogen te geven, en evenmin een definitieve theologische inhoud vast-
leggen.

Uitgangspunten en doelstelling van het onderzoek

Een boek lezen is een dynamisch en communicatief proces waarin
auteurs, teksten en lezers betrokken zijn. De door een auteur aange-
reikte gegevens in een tekst stimuleren een lezer tot het maken van
een innerlijke voorstelling van de tekstuele werkelijkheid. In gedach-
ten verplaatst deze lezer zich naar een ander hier en nu. Daarmee
veronderstelt lezen mentale activiteiten en dient een taalkundige ana-
lyse rekening te houden met deze cognitieve aspecten.

Een eerste uitgangspunt van ons onderzoek is dan ook een Cog,li-
tieve benaderingswijze van de taal. waarin wordt erkend dat taal is
gerelateerd aan de ervaring van de wereld en de wijze waarop mensen

IS Contra: Allen. L.C.. The Books of Joel, Obadiah. Jonah and Micah l'New Internati-
onal Commentary on the Old Testament). London. 1976. 175: The modern reader
can read it aright only if he understands it as it was originally intended'
'6 Ondanks de algemene interesse die het boek Jona kan oproepen. is de actualiteit
van haar interpretatie gebonden aan de context van een specifieke lezer of analist. en
uiterst moeilijk vaststelbaar voor de mogelijke lezers die de auteur voor ogen heeft
gehad. Contra Feuillet. A.. Le lirre de ./c,nas (La Sainte Bible). Paris, 1966. 18:  Le
livre de Jonas comporte une leqon dogmatique fondementale d'intdrtt permanent. il a
en outre. pourrait on dire. un intdret d'actualitd: c'est en effet un satire et un ap'ertisse-
ment 8 l'adresse des contemporains de l'auteur'.



Inleiding                                    5

deze waarnemen en conceptualiseren:7 Een tweede uitgangspunt is
het belang van de communicatieve functies die woorden vervullen in
een tekst.18 Zo dragen de mo,femen bij aan de taalkundige ordening
van zinnen en teksteenheden, en presenteren ze syntactische relaties
en structuren. In semantisch opzicht zorgen de lexemen voor de orde-
ning en presentatie van het verhaal, en dragen de lexicale inhouden bij
aan de vorming van betekenisrelaties. De totale communicatieve in-
formatie in een tekst en de cognitieve verwerking hiervan door een
lezer dragen bij aan de opbouw van een coherente voorstelling van het
verhaal in de vorm van een conceptuele structuur. Het derde uitgangs-
punt van ons onderzoek is dat lezen van een verhalende tekst de cog-
nitieve ordening in een verhaal-wereld betekent. Deze mentale con-
structie appelleert aan het concrete voorstellingsvermogen van de
taalgebruiker, die de talige input van een tekst innerlijk verwerkt tot
een conceptuele werkelijkheid of wereld.'9

Tegen de achtergrond van deze drie uitgangspunten kan de doel-
stelling van deze studie geformuleerd worden. Het doel is een cogni-
tief taalkundige analyse te maken van de verhaal-wereld van het boek
Jona om inzicht te verwerven in de wijze waarop de tekst een eigen
werkelijkheid present stelt bij een lezer.

Methode en analyse

Het eerste deel van deze studie zal het methodische kader voor de
analyse  van  Jona   1 -4 uiteen zetten. Daartoe vindt in Hoofdstuk  1   on-
derzoek plaats naar de cognitieve verwerkingsprocessen tijdens de
communicatie door middel van taal. Na een verkenning van enkele
algemene principes uit de cognitieve linguYstiek volgt er een proces-
matige beschrijving van communicatieve activiteiten. Centraal ele-
ment hierin is het concept verhaal-wereld, dat een belangrijke rol
speelt tijdens de cognitieve verwerkingsprocessen door lezers van
narratieve teksten. Hoofdstuk 2 presenteert het analytisch instrumenta-

" Nuyts, J. /Pederson. E.. "Overview: On the Relationship between Language and
Conceptualization", in: Nuyts, J./Pederson. E.(eds.), Lzinguage and Conceptualization
(Language Culture & Cognition 01), Cambridge: Cambridge University Press, 1997,
1-12,1.
m Weinrich, H., Tempus. Besprochene und er:ahlte Well. Stuttgart - Berlin - Kdln:
Kohlhammer. 19945,7-11.
" Cf. Werth, P.. -How to Build a World (in a lot less than six days. and using only
what's in your head)", in: Green. K. (ed.), New Essays in Deixis. Discourse, Narrati-
ve, Literature. Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1995,49-80.
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rium voor een teksts't'ntactische analyse. Dit specifieke onderdeel is

een cognitief taalkundige bewerking van een aantal recente theoriean
over de syntaxis van het bijbels Hebreeuws. Bijzondere aandacht gaat
hierbij uit naar de communicatieve functies van verba en hun syntacti-
sche relaties. Hoofdstuk 3 presenteert de uitgangspunten voor een
tekstsemantische analyse. Het verkent de sturende invloeden tijdens
het proces van betekenisverlening en beschrijft de wijze waarop in een
cognitief kader semantische activiteiten plaatsvinden. Dit zal resulte-
ren in een analysemodel dat is gericht op de verhaal-wereld en op de
wijze waarop een lezer betekenis toekent op basis van de gegevens in
de tekst.

Het tweede deel van dit onderzoek biedt de specifieke toepassing
van de methodische uitgangspunten op de Hebreeuwse tekst van Jona.
Hoofdstuk 4 presenteert de uitkomsten van een tekstsyntactische ana-
lyse. Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 geven de resultaten weer van de
verschillende stadia van een tekstsemantische analyse. Hoofdstuk 7
vormt het interpretatieve deel van dit onderzoek. Het presenteert de
uiteindelijke keuze  voor een specifieke verhaal-wereld  in  Jona   1 -4,
inclusief enkele significante intertekstuele relaties. Een uiteenzetting
van de interpretatieve consequenties van de voorafgaande analyses
vormt het besluit van deze studie.



1 COGNITIE EN COMMUNICATIE

1.1 Inleiding

Aan het einde van de twintigste eeuw heeft de taalkundige Paul Werth
in verschillende studies gewezen op de zogenaamde werelden de
ontstaan  door de talige communicatie.'  In de communicatieve setting
van spreken en horen, schrijven en lezen bewerkt de inhoud van de
gecommuniceerde boodschap een geheel eigen realiteit bij de partici-
panten. Hoewel onderscheiden van de alledaagse werkelijkheid waarin
we leven, wonen en werken, zijn de innerlijke voorstellingen complete
'virtuele' werelden. Werth werkt dit conceptuele model zowel uit voor
de discourse-wereld. die betrekking heeft op de direct situationele
context van de communicatie, als voor de tekst-wereld, die de inhoud
van de gecommuniceerde boodschap betreft. Beide werelden refereren
aan conceptuele domeinen die bepaalde toestanden en gebeurtenissen
representeren.

Werth heeft zijn inzichten uitgewerkt in een cognitief verkla-
ringsmodel voor de wijze waarop mensen tijdens onderlinge commu-
nicatie talige informatie verwerken. Zijn model lijkt zich echter ook
goed te lenen voor een taalkundige bestudering van afzonderlijke
teksten zoals bijbelverhalen. Het eerste hoofdstuk van dit onderzoek
wil de theoretische basis voor een dergelijk analysemodel uiteen zet-
ten, waarna in de hoofdstukken 2 en 3 de uitwerking volgt voor de
bestudering van teksten uit de Hebreeuwse bijbel. Allereerst vindt er
een verkenning plaats van enkele algemene principes uit de cognitieve
linguistiek (1.2). Hiertoe behoren de theorieen over categorieen.  pro-
totypes, basic levels en cognitieve modellen, alsmede de meer algeme-
ne taalkundige fenomenen van metafoor en metonymie. Vervolgens
vindt een procesmatige beschrijving plaats van de activiteiten van
spreken en horen, schrijven en lezen (1.3). Hierna volgt  een  meer
uitvoerige studie van Werth's werelden, resulterend in een cognitief
en dynamisch leesmodel voor verhalende teksten (1.4). Tevens zullen
enkele noodzakelijke cognitieve principes behandeld worden, uitlo-
pend van deixis, figure en ground tot aan het cognitieve perspectief.

i O.a. Werth, P.. "How to Build a World", 1995,49-80: 'Remote Worlds: The con-
ceptual representation of linguistic 11·ou/d'. in: Nuyts. J./Pederson. E. (eds.). Langua-
ge and Conceptualization (Language Culture & Cognition 01). Cambridge: Cambrid-
ge University Press. 1997. 84-115: Text Worlds. Representing Conceptual Spac·e in
Discourse. London: Longman. 1999.
2 Werth. P., "How to Build a World '. 1995,78.
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De opgedane inzichten zullen uitmonden in de presentatie van een
cognitief taalkundig gefundeerd analysemodel (1.5).

1.2 Cognitieve processen

In de alledaagse omgang met de wereld verwerken mensen de door
hen opgedane ervaringen en waarnemingen in hun denken. Verschil-
lende soorten informatie en indrukken van afzonderlijke gebeurte-
nissen worden met elkaar verbonden en krijgen betekenis. Ten behoe-
ve van een passend inzicht in de continue stroom van externe informa-
tie verwerkt men de gegevens intern op cognitieve wijze met behulp
van mentale ordeningsprocessen: in de hersenen worden de gegevens
geselecteerd, geclassificeerd en gerelateerd aan bekende concepten en
begrippen.

De aanwezigheid van bekende of bestaande kennis geeft aan dat
er op een of andere wijze (cognitieve) netwerken zijn waarin gegevens
liggen opgeslagen. Deze vormen een noodzakelijk kader voor een
goed begrip van de waarnemingen of ervaringen en ze dragen bij aan
de innerlijke conceptuele verwerking.1 De visuele prikkel van bijvoor-
beeld een boom veroorzaakt een zekere mentale toestand bij de
waarnemer, waarbinnen hij of zij het concept 'boom' representeert.
De specifieke innerlijke voorstelling krijgt vorm door de integratie
van de nieuwe informatie met reeds aanwezige kennis. De mentale
representatie die zo ontstaat is niet gelijk aan de werkelijke wereld
noch een visuele afspiegeling ervan. Deze is een mentale constructie
van de waamemer: Overigens is niet alleen externe input verantwoor-
delijk voor het proces van mentale representatie. Fantaseren en soort-
gelijke fenomenen als 'in gedachten voorstellen' of 'nadenken over'

Ungerer. F./Schmid. H.-J.. An Introduction tc, Cognitive Linguistics. Londen and

New York: Longman, 1996, Introduction. Volgens Nuyts. J./Pederson. E. ( 1997. 1 ) is
conceptualiseren de opbouw van een interne representatie van kennis over de 'we-
reid'. hetgeen niet alleen een fysische of externe realiteit behelst. maar ook de sociale
en psychische wereld: 'Accordingly. they must have an internal 'representation of
knowledge about the world'. i.e. 'conceptual knowledge' (whereby the notion of the
'world' includes not only the physical world - 'external reality'- but also the social
and psychological world). Nuyts. J. /Pederson. E.. "Overview: On the Relationship
between Language and Conceptualization".  1997.1 -12.
4 Barwise. J.. "On the Circumstantial Relation between Meaning and Content". in:
Eco. U./Santambrogio. MA'ioli. P. (eds. L Meaning atid Mental Representations.
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 1988.23-39.
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laten zich omschrijven als de combinatie van bekende concepten in
nieuwe innerlijke beelden.

Op het moment dat mensen van gedachten wisselen over hun erva-
ringen gebruiken ze een communicatiemiddel. De visuele. auditieve of
zelfs tactiele uitingen geven vorm aan de conceptuele inhoud die men
wil overdragen. Tijdens dergelijke activiteiten doen zich wederom
verschillende mentale processen voor. Zo activeert de input van de
talige informatie processen die betrekking hebben op taalreceptie.'
Hetzelfde patroon maar dan in omgekeerde richting is van toepassing
op taalproductie: omwille van communicatieve doeleinden zetten
mensen interne concepten om in talige vormen. Zowel het ontvangen
als het verzenden van een boodschap stimuleert uiteenlopende cogni-
tieve activiteiten die nodig zijn voor de communicatie.

Het taalsysteem dat gebruikt wordt tijdens de communicatie heeft
op zich genomen geen directe verbinding met de werkelijke of
metafysische wereld, zelfs niet wanneer de inhoud van de gecommu-
niceerde boodschap verwijst naar de werkelijkheid.6 Taal is namelijk
allereerst een communicatiemiddel met behulp waarvan mensen infor-
matie uitwisselen over mentale constructies van de werkelijkheid. Dat
wil zeggen dat een spreker van een taaluiting in een bepaalde code
informatie geeft over zijn of haar perceptie van de wereld.7

Categoriean en prototypes

De cognitieve verwerking van informatie wordt getypeerd door het
relateren van nieuwe gegevens aan aanwezige kennis. Het is een pro-
ces dat het onbekende door classificatie verbindt met het bekende.
Iemand representeert mentaal een waargenomen object. subject, situa-
tie of handeling, en rangschikt deze onder een reeds bekende cognitie-
ve categorie. Ons onderzoek volgt voor het proces van categoriseren
de uitgangspunten van Taylor, die deze classificerende activiteit defi-

' Nuyts. J./Pederson, E., "Overview: on the Relationship between Language and
Conceptualization". 1997,4.
6 Fauconnier. G., "Quantification. Roles, and Domains". in: Eco, U./Santambrogio,
M./Violi, P. (eds.). Meaning and Mental Representations, 1988,61-80
7 Of zoals Jackendoff het vanuit een meer structuralistische benadering beschrijft: de
referentie van een talige uitdrukking is niet de werkelijke wereld zelf. maar de wereld
zoals geconstrueerd door de spreker. Jackendoff. R.. "Conceptual Semantics", in:
Eco, U./Santambrogio. M./Violi, P. (eds.), Meaning and Mental Representations.
1988,81-97.
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nieert als de cognitieve bekwaamheid van mensen om gelijkheid te
zien in onderscheid:

Toegepast op de talige communicatie vormen de linguistische
categoriseringen zoals Taylor die beschrijft, de basis van het proces
waarin mensen door middel van taal de wereld om hen heen classifi-
ceren en relateren. Hierin is taal niet alleen een transportmiddel ten
behoeve van de communicatie. maar maakt het deel uit van het totaal
aan cognitieve processen. Wanneer iemand een object waarneemt en
er over spreekt, zal de taalvorm deel gaan uitmaken van de culturele
categorisering waarin het object is ingedeeld.

Het prototype vormt volgens Taylor het referentiepunt binnen
elke categorie. Dit is de meest typische of stereotype vertegenwoordi-
ger.' Zo zal in het Nederlands het woord fiets eerder het beeld oproe-
pen van een 'Hollandse' heren- of damesfiets dan een lichtmetalen
ligfiets, een driewielige bakfiets of een riksja. Vooral voor de concep-
tualisatie van nieuwe objecten of niet eerder gedane waarnemingen -
vervullen binnen de betreffende cognitieve categorieen prototypes de
functie van referentie- en herkenningspunt."  Bij de vaststelling   van
een prototype of categorie is de context waarbinnen een concept zich
voordoet van grote invloed. De input roept niet alleen de stereotype
vertegenwoordiger van dEn bepaald concept op. Zowel de nieuwe
gegevens als de aanwezige kennis over de bijbehorende attributen
activeren verschillende aangrenzende categorieen.

K Taylor. 1. R.. Linguistic Categorization. Prototypes iii Linguistic Theory. Oxford:
Clarendon Press. 19952. Preface viii.
4 Taylor, J.R., Linguistic Categorization. 1995. §3.2.
n Een belangrijk hulpmiddel bij het categoriseren is de herkenning van kenmerken of

attributen. Deze zijn soms functioneel. dan weer interactioneel of cultuurafhankelijk
Zo heeft in Nederland een 'fiets' zeer specifieke kenmerken zoals een reflector aan de
bagagedrager of een fietsbel aan het stuur. Voor Finnen zal hetzelfde object 'fiets'
veel minder onderscheiden attributen hebben. Hoewel de informatie dezelfde kenmer-
ken aandraagt. bepaalt de herkenbaarheid van afzonderlijke attributen de specifieke
wijze van categorisering. Veel kenmerken. zoals kleur. vorm of functie komen bij
meer dan din categorie voor. Aldus stelt de overlapping van kenmerken andere
concepten uit verschillende categorieen present en activeert een continue wisselwer-
king van gegevens. Zie ook: Ungerer. F./Schmid. H.-J.. An Introduction to Cognitive
Lbiguistics, 1996. §1.3.
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Basic levels en cognitieve modellen

De wijze van categorisering is afhankelijk van een zekere hierarchie
binnen de betreffende categorie en tussen de categorieen onderling. "
Zo is er een meer verticale. hierarchische lijn in de relatie van elkaar
bevattende categorieen. Het object 'eik' bijvoorbeeld maakt deel uit
van de categorie 'boom', welke ondergeschikt   is   aan de categorie
'plant'.  die weer ondergeschikt  is  aan de categorie 'levend organis-
me'.  Tegelijkertijd  komt de categorie  'boom'  op  een meer horizontale
lijn voor naast categorieen als 'eenjarige plant' of 'heester'.  En  ook
binnen een bepaalde categorie komen de verschillende leden naast
elkaar voor. Elke verticale lijn van categoriseren kent een prototypi-
sche categorie, een zeker basisniveau of basic-level waarop mensen
waarneembare entiteiten conceptualiseren:2 Binnen elk basisniveau
zijn er weer leden die meer prototypisch zijn dan andere. Zo is binnen
de categorie 'boom' een eik waarschijnlijk een meer prototypische
vertegenwoordiger dan een treurwilg. De categorie 'boom' in haar
totaliteit is een meer prototypische categorie van levende organismen
dan  'eencelligen'. Dit betekent  dat een prototype kan verwijzen  naar
een afzonderlijk element dat prototypisch is, of naar de gehele catego-
rie. 13

Een dergelijke prototypische structuur van categoriseren via
basic-levels is kenmerkend voor de cognitief-taalkundige opvatting
van Taylor en draagt bij aan de meest herkenbare en tegelijk meest
economische weg van informatieverwerking:4 Tegelijkertijd is vast te
stellen dat een afzonderlijke entiteit niet zelf het prototype is, maar dat
deze entiteit het prototype conceptueel present stelt door het activeren
van een mentale representatie.

Het totaal van alle opgeslagen representaties die tot een zeker
veld behoren bevindt zich in een cognitief model. Afhankelijk van het
onderwerp representeren deze modellen een fundamenteel sociaal of
psychologisch cognitief gezichtspunt van de opgeslagen kennis over

" Een beroemd voorbeeld van wetenschappelijke classificatie volgens hitrarchische
ordening is de lijst van planten en dieren, zoals opgesteld door de Zweedse botanicus
Linneaus.
" Taylor, J.R., Linguistic Categorization. 1995. §3.3.
13 Taylor. J.R.. Linguistic Categorization. 1995, §4.1.
14 De termen voor objecten op het basic-level zijn over het algemeen kort en structu-
reel eenvoudig hetgeen ten dienste staat voor het gebruik binnen cognitie. Zie o.a.:
Ungerer. F./Schmid. H.-J.. An Introduction to Cognitive Linguistics, 1996, §2.1.
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een zeker onderwerp. Ze zijn niet universeel, maar cultuur-afhank-
elijk. Zo associeert men in de westerse cultuur het eten van gerechten
over het algemeen met het gebruik van bestek. In veel oosterse cultu-
ren daarentegen roept een maaltijd het gebruik van eetstokjes op. Voor
een specifiek domein zoals eetgewoontes zijn cognitieve modellen
afhankelijk van culturele modellen.

De kennisnetwerken die verschillende domeinen met elkaar ver-
binden vormen tezamen een zeker raamwerk of frame: een statisch,
cultuurafhankelijk en geconventionaliseerd cognitief model. Daarnaast
zijn er meer dynamische modellen binnen zekere (actie) frames. In
deze scripts staan de temporele opeenvolging en de causale relaties

binnen een frame centraal.15 In bovenstaand voorbeeld over eetge-
woontes  is een lepel onderdeel  van de categorie 'bestek'. Het domein
van eetgewoontes geeft een nadere invulling aan de betekenis van het
object lepel. Het 'avondeten' vormt een raamwerk, waarin onder
andere het basisdomein van tijd verbonden is aan het domein van
eetgewoontes. Een specifiek script is de volgorde en manier van eten:
te beginnen met een voorgerecht. daarna het hoofdgerecht en tot slot
het dessert. De interactie tussen de verschillende cognitieve modellen
van domein, frame en script is uiteindelijk bepalend voor de betekenis
van een object binnen een categorie.

Metafoor en metonymie

Behalve cognitieve modellen voor concrete objecten. subjecten. situa-
ties en handelingen. bepalen abstracte fenomenen een groot deel van
mentale processen. In het gebruik van taal vindt men hiervan een
afspiegeling, waarbij volgens Lakoff abstracte onderwerpen meren-
deels gebaseerd zijn op modellen van de concrete wereld. 16 Lakoff
stelt namelijk dat rationeel denken de toepassing is van algemene
cognitieve processen op ervaringsgegevens van het eigen lichaam en
sociale interactie. Zo vindt men in de vele uitdrukkingen die verwijzen

u Taylor. J.R.. Linguistic· Categorication.  1995.  §5.2.
m  Lakoff  (1988.   121):  Zinvolle conceptuele structuren komen voort vanuit   1.  de
gestructureerde aard van lichamelijke en sociale ervaring. en 2. vanuit onze aangebo-
ren capaciteit om verbeeldend Ie projecteren vanuit zekere goed gestructureerde
aspecten van lichamelijke en interactionele ervaring naar abstracte conceptuele
structuren. Rationeel denken is de toepassing van algemene cognitieve processen op
dergelijke structuren. Lakoff. G.. "Cognitive Semantics". in: Eco. U./Santambrogio.
M./Violi. P. (eds.). Meaning and Mental Representations. 1988. 119-154.
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naar menselijke emoties metaforen terug die de emotie vergelijken
met fysiologische symptomen: 'zij kookte van woede' of 'hij sprong
uit zijn  vel'. De metafoor zet de structuur van het concrete cognitieve
model 'koken' of 'exploderen' over in het nieuwe abstracte model
voor de emotie.

Een metafoor is in cognitief opzicht een middel waarlangs of
waardoor mensen abstracte en onstoffelijke gebieden van ervaring
kunnen conceptualiseren in termen van het bekende en concrete. Het
is feitelijk het overbrengen van het ene domein naar het andere. 17

Sommige metaforen zijn geconventionaliseerd, vervolgens apart
gelexicaliseerd met een eigen betekenis en uiteindelijk verworden tot
'dode' metaforen. Het object 'handschoen' bijvoorbeeld, heeft in het
Nederlands een geheel eigen plaats binnen de taal gekregen, waarbij
een directe referentie aan 'schoen voor de hand' is verdwenen. De
dode metafoor 'schoen' in 'handschoen' blijft op de achtergrond ech-
ter wel bestaan als attribuut binnen de cognitieve categorie van kle-
ding of lichaamsbescherming.

Traditioneel duidt het gebruik van een metafoor of metonymie op
spreekwijzen of figuurlijk taalgebruik.18 Zo is in een klassieke om-
schrijving metonymie een spreekwijze waarin de naam van de ene
entiteit gebruikt wordt voor een andere entiteit welke in betekenis
aangrenzend is aan de eerste. Het maakt metonymie tot een proces van
referentiele overdracht. In een cognitieve benadering daarentegen
biedt de aanwezigheid van metonymie of een metafoor de mogelijk-
heid om verbindingen tussen entiteiten te leggen welke samen voorko-
men binnen een gegeven conceptuele structuur. De betekenis van de
twee entiteiten is dus niet noodzakelijk aangrenzend of referentieel
overdraagbaar.

19

17 De meest voorkomende metafoor-schema's zijn: container. reis (begin. route. doel).
dichtbij/afstand. verbinding/scheiding, voor/achter, deel/geheel, op/neer. lineaire
orde. massa/multiplex. De meeste van deze 'image-schemas' zijn afgeleid van onze
ervaringen, het meest direct die van het menselijk lichaam. Taylor. J.R., Linguistic
Categorization, 1995. §7.2.
' Cf. Gorp. H. van e.a.. Lexicon van Literaire Termen. Stromingen en genres, theore-
tische begrippen. retorische proctdZs en stijlfiguren. Groningen: Wolters-Noordhof,
1993. 244-248: Matthews. P.H.. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics.
Oxford-New York: Oxford University Press. 1997,224.
'# Taylor. J.R., Linguistic Categorization, 1995, §7.1.
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1.3 Vertellen en lezen

De meest directe en alledaagse vorm van communicatie door middel
van taal vindt plaats tijdens situaties van spreken en luisteren. Wan-
neer er alleen een tekstuele getuige is van de vertelde boodschap, doet
zich een afgeleide vorm voor. De activiteit van schrijven vervangt het
spreken, de activiteit van lezen het horen. Het mentale concept voor
deze communicatie door middel van taal laat zich eenvoudig beschrij-
ven met behulp van een uitgebreide metafoor. Het beeld van een zen-
der die iets geeft aan een ontvanger staat aan de basis van de beschrij-
ving van het spreken en horen van taal. De inhoud bestaat vervolgens
uit woorden waarin men als een soort van containers ideeen kan stop-
pen. Het gecombineerde gebruik van deze twee conceptuele modellen
vormt het uitgangspunt  van de 'conduit-metafoor'. Ideeen zijn objec-
ten die een zender in containers (= woorden) stopt. De zender ver-
stuurt deze naar een ontvanger die de objecten (= ideeen) uit hun
containers (= woorden) neemt. 20

In een communicatieve situatie tussen een zender en een ontvang-
er is de linguistische vormgeving van de verzonden boodschap niet
willekeurig. De symbolen en conventies van het communicatiesys-
teem. kortweg de taalcode, sturen namelijk de toepassing van de taal.
Deze code bepaalt bijvoorbeeld hoe men een klein aantal basiselemen-
ten zoals fonemen kan combineren tot grotere meer betekenisvolle
elementen zoals woorden. Daarnaast zijn er grammaticale en syntacti-
sche regels voor de volgorde en combinatie van woorden in zinnen en
tekstgehelen, en semantische afspraken voor de combinatie van woor-
den in betekenisgehelen. De taalcode vormt zo het kader voor het
taalgedrag van de zender en de ontvanger, van taalproductie en taalre-
ceptie. De specifieke toepassing van de taalregels bepaalt de uiteinde-
lijke vorm van de tekstuele boodschap. Daarnaast zijn er binnen elke
taalcode specifieke tekstuele concepten, zoals algemene uitgangspun-
ten voor een verhaalstructuur of het gebruik van literaire middelen.21

-" Ungerer. F./Schmid. H.-J.. An Introduction to Cognitive Linguistics. 1996. §3.1.
Zoals de term 'conduit-metafoor' (conduit = geleiding) al aangeeft lijkt dit op de
werking van bijvoorbeeld een telegraaf. Een boodschap wordt telegrafisch gecodeerd
door een opeenvolging van elektrische impulsen die de ontvanger decodeert. Segal.
E.M.. "Narrative Comprehension and the Role of Deictic Shift Theory". in: Duchan.
F.J./Bruder. G.A./Hewitt. L.E. (eds.). Deixis in Narrative. A Cogniti ·e Science
Perspective. Hillsdale New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1995, 3-18.'' Emmott duidt op vier soorten van kennisnetwerken die van belang zijn voor menta-
le representaties tijdens lezen en begrijpen van teksten: algemene kennisrepresenta-
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Hoewel de taalcode een belangrijke bijdrage levert aan de contex-
tuele kennis die nodig is voor het begrijpen van de boodschap. is het
niet het enige aspect. Specifieke kennis over de cultuur of geschie-
denis speelt eveneens een belangrijke rol. Toehoorders of lezers van
een tekst moeten beschikken over uitgebreide bronnen van basis- of
achtergrondkennis om de geintendeerde boodschap te begrijpen. Te-
meer omdat in de tekstuele boodschap niet alle nodige gegevens zijn

.'

meegegeven.-- Veel van de besloten boodschap is impliciet en niet
inherent aan de conventionele betekenis van woorden en zinnen. 23

Instanties in het leesproces

Uitgaande van de conduit-metafoor als conceptueel model voor com-
municatie door middel van taal, zijn er binnen het proces van het lezen
en het verstaan van teksten op grond van de voorgaande beschouwing-
en vier onderscheiden instanties: 1. de auteur(s), 2. de code van taal en
cultuur van waaruit verwoord is, 3. de (overgeleverde) tekst en 4. de
lezer(s) van de tekst. 24

In Model A staat de term code voor de elementen die de vorm en
inhoud van de tekst hebben beYnvloed en waarover kennis is vereist
om de tekst te kunnen begrijpen. Deze code hangt samen met de cul-
tuurcode waarin en waar vanuit het verhaal is gesitueerd zoals tijd,
plaats en voorgeschiedenis. Tevens behelst code de elementen en

ties. kennis van typische tekststructuren of tekst-schemata. tekst-specifieke kennis
welke alleen van toepassing is binnen een afzonderlijke tekst en tekst-specifieke
stilistische kennis over stijl. Emmott, C.. Narrative Comprehension. A Discourse
Perspective, Oxford: Clarendon Press. 1997. Part One: 2§1.
-- Adams. M.J./Collins. A., "A Schema-Theoretic View of Reading". in: Freedle.
R.O. ted.). New Directions in Disc<,urse Processing CVolume 2). Norwood NJ:
Ablex, 1979. 1-22. Eerder verschenen als A Schema-Theoretic View of Reading.
Technical Report No. 32. Center for the Study of Reading. BBN Report No.3548.
Cambridge/Massachusetts: Bolt Beranek and Newman Inc.. 1977.
-" Zie ook: Noordman, L.G.M./Maes, A.A.. Tekststructultr eli tekstbegrip. Dordrecht:
ICG Publications. 1993. §2.1 & §2.3.1.
24 Trible hanteert een soortgelijke statische indeling en spreekt over artist (expressief).
universe (mimetisch). work (object) en audience (pragmatisch). Trible. P.. Rhetc) rictil
Criti ·ism. 1994. 10. Zij baseert zich op het literair kritische model van: Abrams.
M.H.. The Mirrc,r and the Lamp: Romantic Thecir>· and the Critical Tritdition. Lon-
den. 1953 . 3-29. Over het procesmatige karakter van lezen en verstaan van teksten.

gekoppeld  aan   betekenisstructuren   zie  ook:   Wolde.   E.J. van. Tile Computational
Fallacy. A semiotic text linguistic approach (Conference acta II AIBI), Maredsous.
1991.
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invloeden vanuit de taalcode waarin de tekst is geschreven. zoals
grammaticale. syntactische en literaire regels of semantische uitgangs-
punten.

Model A

CODE

TEKST

AUTEUR LEZER

De auteur staat aan de oorsprong van de tekst. Het is de instantie die
spreekt. vertelt, schrijft en ideeen tekstueel overdraagt. Aangezien een
auteur niet weet of zijn of haar woorden gelezen worden en aangezien
een auteur niet in direct contact hoeft te staan met een ontvanger.
loopt de lijn van de auteur via de code naar de tekst.

De lezer neemt de waarnemende positie in. Hij of zij is de instan-
tie die hoort. leest en ervaart wat er in de tekst wordt overgedragen.
De verhaalde ervaringen of bedoelingen van de auteur kunnen tekstu-
eel weliswaar doorklinken, maar exacte kennis over autoriele intentie
kan niet worden verondersteld. Zelfs wanneer het gaat om een directe
interactie tussen spreker en hoorder blijft de boodschap van een spre-
ker voor de hoorder gecodeerd in de taaluiting.

De tekst vervult de object-positie in de onderlinge relaties. In
relatie tot de auteur is de tekst het geproduceerde werk. De code van
de taal en de cultuur is van invioed op de specifieke vormgeving en de
inhoud van de tekst. Voor de lezer is de tekst het object van de waar-
neming.25

2' Tomlin hanteert een soortgelijke beschrijving van tekstproductie in een cognitief
perspectief. Een spreker of auteur heeft een mentaal model van een object X, welke
leidt tot een tekstrepresentatie van X. die vorm wordt gegeven met behulp van een
functionele syntaxis. en eindigt bij de tekst als product. Tomlin. R.S.. 'Linguistic
Reflections of Cogniti\·e Events". in: Tomlin. R.S.. Coherence and Grotinding iii Dis-
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Naar een geYntegreerd leesmodel

De procesmatige lijnen van tekstproductie en tekstverwerking stoppen
in Model A bij de tekst als eindpunt. De zender en ontvanger zijn in
hun linguYstische activiteiten door de tekst met elkaar verbonden. maar
een directe communicatielijn is tussen hen niet mogelijk. Een dergelij-
ke weergave van het schrijf- en leesproces lijkt statisch aangezien een
onderlinge wisselwerking ontbreekt. Eerder is echter aangegeven dat
er in het leesproces verschillende momenten zijn waarop juist wel
expliciet sprake is van een wisselwerking: er zijn dynamische relaties
tussen mentale representaties en cognitieve modellen. of wisselwer-
kingen tussen culturele modellen zoals frames en scripts. Schrijven,
vertellen, spreken, lezen of horen veronderstelt mentale activiteiten
die voortdurend interactioneel zijn. In een cognitieve benadering van
het leesproces moet een dergelijke dynamiek van productie en receptie
als zodanig zichtbaar zijn in een modelmatige weergave.

Model B

buitenwereld

CODE

4 / / ,      ill \ \
1

coderen , TEKST \ decoderen

,'  tekst in zich ',
'

t. «    dil
//                                                                                    4\\/

AUTEUR      //       LEZER

buitenwereld buitenwereld

course. Amsterdam: John Benjamins. 1987.454-479. §2.
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Model B toont de dynamiek in de relaties van de tekst tot de andere
posities. De verwoording van conceptuele structuren door de auteur in
een tekst ontstaat binnen een specifieke situationele context en wordt
beYnvloed door zijn of haar relatie met de code en de tekst zelf. Een-
maal geformuleerd vertegenwoordigt de tekst een eigen waarde die
intrinsiek is aan de tekst. Dat wil zeggen dat de tekst een eigen samen-
hang of cohesie kent die zowel gebaseerd is op de door de auteur
gebruikte code. als ook op de samenhang van de verwoorde conceptu-
ele structuur die de auteur als boodschap wil overdragen. Deze
intrinsieke samenhang van de tekst maakt het noodzakelijk dat
specifieke cognitieve modellen nodig zijn om de tekst te kunnen be-
grijpen. De tekst in zich verwoordt een geheel eigen wereld. die sterk
overeenkomt met de verwoorde conceptuele structuur van de auteur,
maar niet per se hoeft overeen te komen met de buitenwereld van de
auteur of de buitenwereld van de code.

Het begrip buitenwereld refereert aan de verschillende omgeving-
en van de instanties in het leesmodel. Elke instantie staat namelijk in
wisselwerking met zijn eigen context. Uit deze interacties resulteren
kennisnetwerken die eigen zijn aan de instanties van het model. Dat
wil zeggen dat door de continue interactie van een subject met zijn of
haar omgeving cognitieve modellen voortdurend in beweging zijn:
door de dagelijkse omgang met de wereld waarin men leeft, door
interactie met nieuwe informatie en reeds aanwezige kennis. Niet
alleen auteur en lezer kennen zo een eigen buitenwereld, ook meer
abstracte fenomenen zoals de code zijn afhankelijk van interactieve
processen met hun omgeving.26 Bij dit laatste kan men denken aan
bijvoorbeeld de maatschappelijke invloed op normen en waarden of
aan het ontstaan van 'hedendaags' idioom.

De genoemde relationele aspecten van het model zijn ook van
toepassing op de activiteiten van de lezende instantie. De lezer maakt
tijdens het leesproces een mentale voorstelling van de tekst.27 De

i. De term buitenwereld' heeft veel overeenkomsten met Taylor's omschrijving van
'wereld'. Dat wat mensen wereld noemen is een subjectieve realiteit, een verzameling
van ervaringen. indrukken of creaties van de verbeelding. Wereld is niet een objectief
gegeven. maar een constructie van menselijke cognitie. Taylor. J.R.. "Introduction:
On Construing the World". in: Taylor. J./MacLaury. R.E.. Language and the Cogniti-
re Construal of tlie World. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.  1995.1 -22.4.
17 Sommigen noemen zo'n mentale voorstelling van de tekst ook wel 'tekstrepresenta-
tie': de weergave  van de kennis die een lezer bewust en onbewust heeft van de infor-
matie in de tekst. Tekstrepresentatie is de weergave van de gerepresenteerde werke-
lijkheid zoals uitgedrukt is in de tekst. Zie ook: Noordman. L.G.M.. Tekst i,1 Samen-
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samenhang van de mentaal gerepresenteerde conceptuele structuur is
echter niet meer dezelfde als de intrinsieke samenhang van de tekst
zelf. De coherentie van de mentale representatie is het product van
interactie van de lezer met de tekst. met de code en met de buitenwe-
reld waarin de lezer zelf staat. De relatieve subjectiviteit van de lezer
maakt dat zijn coherentie van de tekst niet meer precies hetzelfde is
als de cohesie van de tekst zelf. welke niet meer precies hetzelfde is
als de coherentie van de conceptuele structuur die de auteur wil overd-
ragen.

Hoewel Model B de dynamiek van het leesproces zichtbaar maakt.
blijven er vragen over de inwerking van teksten op lezers. Op welke
manier presenteert de tekst-in-zich een eigen wereld met het vertelde
verhaal? Binnen de grenzen van de driehoeksrelatie kan men het tekst-
ueel verhaalde verschillend lezen. ervaren of interpreteren. Wat is
hierin het belang van de verschillende buitenwerelden of de eigen
wereld van het verhaal?

Een mogelijk antwoord is gelegen in de positie die de tekst in-
neemt tijdens de cognitieve processen en de mentale activiteiten die
het bewerkstelligt. Door de eigenstandige plaats is de tekst-in-zich
analyseerbaar. Dit maakt onderzoek mogelijk naar de wijze waarop
tekstueel de wereld van het verhaal gepresenteerd wordt vanuit de
tekst zelf. Dit vraagt echter wel inzicht in de (cognitieve) invloed die
auteurs. lezers en de code uitoefenen op de linguistische organisatie
van de tekst. Hun onderlinge interactie maakt de tekst immers tot
tekst.

1.4 Tekst in een cognitieve context

Tijdens de communicatie over waarnemingen van de werkelijke we-
reld of over hieraan gerelateerde concepten, ontstaat er een specifieke
situationele context. De handeling creeert namelijk een geheel eigen
situatie die het spreekgebeuren zelf omgeeft. In zijn cognitieve bena-
dering van talige communicatie noemt Werth deze situatie de
discourse-wereld.28 Dit is een bepaalde communicatieve situatie. op
een bepaald moment, op een bepaalde plaats, tussen bepaalde perso-

hang C Inaugurele rede). Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant. 1987.
'» O.a. Werth. P.. "How to Build a World'. 1995.49-80.
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nen. over bepaalde inhouden. De elementen van de situationele con-
text alsook de inhoud van de communicatie dient voor de participan-
ten waarneembaar te zijn. De betrokkenen in het spreekgebeuren
moeten kwaliteiten waarover gesproken wordt. zowel waarneembare
als niet waarneembare. kunnen herkennen en relaties tussen entiteiten
onderscheiden.

Binnen de context van de discourse-wereld creeert de inhoud van
de communicatie volgens Werth een nieuwe werkelijkheid: de tekst-
ivere/d.29 Dit is feitelijk de overgedragen boodschap met als inhoud de
situatie waarnaar in de discourse wordt verwezen. De tekst-wereld als
onderdeel van de discourse-wereld representeert door middel van taal
bepaalde toestanden. situaties of gebeurtenissen. De beschrijvingen
vertegenwoordigen mogelijke werelden, oftewel elke toestand die
participanten kunnen voorstellen of begrijpen, mits er voldoende
kennis over aanwezig is. Informatie over de inhoud is verkrijgbaar via
de gegevens in de tekst zelf of via reeds aanwezige kennis bij de
afzonderlijke participanten van de discourse.

De tekst-wereld die duidt op een zekere situatie, roept bij de
pat-ticipanten van de discourse een concepmele ruiinte op. Dit wil
zeggen dat zij met de beschrijvingen een mentale representatie cre-
eren. die een zekere locatie bevat. een zeker tijdselement, entiteiten en
relaties tussen entiteiten.11 De conceptuele ruimte heeft ruimtelijke
kenmerken zoals mensen die kennen uit de fysische wereld en ze is
opgebouwd uit spatio-temporele coordinaten. Hierbinnen bevinden
zich de afzonderlijke entiteiten die kwaliteiten en relaties tot elkaar
hebben. Entiteiten in de tekst-wereld zijn enerzijds personages. entitei-
ten met waarnemingsvermogen, en anderzijds objecten. entiteiten

  Werth. P.. "How to Build a World: 1995. §1. De discourse-wereid is de situatie
waarin de discourse gebeurt en bevat de participanten van de discourse en es·entueel
de subjecten en objecten die in de tekst-wereld voorkomen. In de meeste gevallen
verwijst de tekst-wereld niet naar de discourse-wereld en is de discourse-wereld
conceptueel onderscheiden van de tekst-wereld. In het geval van een geschreven tekst
zijn de participanten L'an de discourse van elkaar gescheiden in zowel tijd als in ruim-
te. Zie ook: Werth, P.. "Remote Worlds'. 1997.96.
w Werth. P.. -Remote Worlds". 1997. §3.2. Vanuit het aandachtspunt voor coherentie
in discourse komt Givon tot een soortgeli.ike opsomming. Coherentie in discourse
wordt bij hem bepaald door: 'topics-participants continuity, temporal continuity.
spatial continuity. action or theme continuity.' Givon. T.. "Beyond Foreground and
Background". in: Tomlin. R.S.. Coherence and Grounding in Discourse. 1987. 175-

188. §2.4.



Cognitie en Communicatie                         21

zonder waarnemingsvermogen.* De opbouw van de tekst-wereld
vanuit tijd, ruimte, personages. objecten en onderlinge relaties voor-
ziet in de nodige informatie ten behoeve van participatie in een be-
paalde discourse.

De discourse-wereld als specifieke vorm van een communicatieve
situatie werkt als een mentaal concept. Het is een cognitieve construe-
tie van de participanten gebaseerd op de mentale representatie van de
onmiddellijke situatie. De tekst-wereld daarentegen is een cognitieve
constructie van de participanten gebaseerd op de mentale representatie
van de discourse. Binnen deze tekst-wereld zijn sub-werelden
mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een personage een verhaal vertelt. Er
is dan sprake van een nieuwe discourse-wereld binnen de tekst-we-
reld. In de talige vormgeving is de syntactische vorm hiervan bijna
altijd een directe rede.

Sub-werelden zijn projecties van de tekst-wereld. Ze worden
zichtbaar door linguYstische kenmerken die aangeven dat de deiktische
parameters van de tekst-wereld tijdelijk niet van toepassing zijn. Het
meest duidelijk is het onderscheid in een flash-back of een tijdelijke
wijziging in plaats, in predikaten van interne toestand of in proposities
die een waarschijnlijkheid aangeven.31 Een sub-wereld is over het
algemeen alleen toegankelijk voor personages. Zo is de interne ge-
steldheid van personages, wat zij denken of voelen. niet direct waar-
neembaar voor een participant in de discourse. In specifieke gevallen
echter maakt de tekstuele presentatie van gegevens een inkijk in de
sub-werelden van personages mogelijk voor participanten. Dit doet
zich vooral voor tijdens de presentatie van modale, personage-gebon-
den gegevens.

33

" Objecten zijn nog verder te onderscheiden naar hun kenmerken als deel van een
geheel. als een afzonderlijk onderdeel of als een eigenstandig object.
32 Gewoonlijk wordt discourse gekoppeld aan een bekende conceptuele ruimte. dat
wil zeggen dicht bij de ervaringen van de participanten van de discourse. Naast deze
ongemarkeerde verwachting zijn er ook bepaaide types van situaties die we markeren
als  min of meer verwijderd ('remote') hiervan.  Met name wanneer een spreker om  de
een of andere reden hier psychologisch ongebonden aan wil zijn. Bij dit laatste valt
onder andere te denken aan conditionele zinnen. of uitspraken over een mogelijke
toekomst. Zie ook: Werth. P.. "Remote Worlds". 1997,87.
" Werth. P..Remote Worlds". 1997,99.
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Tekst-wereld en verhaal-wereld

Eenmaal geactiveerd als mentaal model bij een auteur of lezer, is de
tekst-wereld ingebed in een mogelijke structuur van de gecommuni-
ceerde werkelijkheid. In het specifieke geval waarbij de tekst-wereld
in de context van een discourse op narratieve wijze is vormgegeven,
kan men spreken van een verhaal-wereld. 'Een verhaal-wereld is een
bepaalde tekst-wereld waarvan de inhoud bestaat uit een reeks van
gebeurtenissen waarbij personages betrokken zijn en die via een verte-
linstantie aan lezers of toehoorders wordt gepresenteerd. Zoals met
elke tekst-wereld is het tevens mogelijk om met de beschrijvingen in
de tekstuele boodschap fictieve gebeurtenissen weer te geven.
Verhaal-werelden weerspiegelen mogelijke werkelijkheden die in
cognitief opzicht veronderstelde eigenheden hebben analoog aan onze
eigen werkelijkheid. Ze zijn derhalve niet noodzakelijk direct gerela-
teerd aan de wereld waarin we leven. Door de eerder geconstateerde
opbouw van een conceptuele ruimte in de tekst-wereld, kent elke
verhaal-wereld een eigen tijdlijn, een eigen ruimtelijk raamwerk en
een eigen verzameling aan personages, plaatsen. gebeurtenissen en
objecten. Onderling zijn de gebeurtenissen en hoedanigheden aan
elkaar gerelateerd. Tijd in een verhaal-wereld lijkt op reele tijd en de
beschreven ruimte lijkt op reele ruimte.

Model C

verhaal-wereld

tekst-wereld

discourse-wereld

werkelijkheid
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Model C is een schematische weergave van de positie van een
verhaal-wereld in relatie tot de omringende kaders van tekst-wereld,
discourse-wereld en werkelijkheid. Doordat een specifieke tekst in een
communicatieve context een geheel eigen werkelijkheid kan oproepen
bij de participanten van de discourse. is de verhaal-wereld onderschei-
den van de tekst-wereld. Vanuit het midden van het model veronder-
stelt elk kader de volgende omringende situatie. Anders gezegd. een
verhaal heeft een tekstuele vorm nodig. die in een communicatieve
situatie, gebaseerd op de werkelijkheid, geproduceerd dan wel geper-
cipieerd wordt. Op het moment dat een verhaal-wereld tekstueel is
vormgegeven, kan de omringende werkelijkheid van de participanten
in de discourse een verschillende zijn, doordat de deelnemers van
elkaar gescheiden zijn in tijd en ruimte. De discourse-wereld van
schrijver en lezer vertegenwoordigt in zo'n situatie een afgeleide vorm
van de directe communicatieve situationele context.

Een goed begrip van verhaal-werelden stelt eisen aan de vormge-
ving ervan, zodanig dat lezers in staat zijn tot mentale representatie
van de beschreven relaties en principes.34 Dit betekent onder andere
dat lezers de logica van de verhaal-wereld moeten kunnen bevatten.
Bij het ontbreken hiervan of zonder expliciete aanwijzingen moeten
zij volgens het beginsel van waarschijnlijkheid het verhaal begrijpen.
Hoe verder weg van de realiteit van een lezer, des te groter de moge-
lijkheid dat verschillende lezers tot uiteenlopende ervaringen komen
en verschillende verhaal-werelden construeren, allen gebaseerd op
dezelfde tekst. 35

De linguYstische vormgeving van het verhaal voorziet er op tekst-
ueel niveau in hoe een lezer door de verhaal-wereld gaat, niet hoe
personages dat doen. In een verhaal wordt namelijk niet alles verteld.
Een te minutieuze of gedetailleerde beschrijving kan de leesbaarheid
sterk verminderen en ook niet alle informatie is nodig om gebeurtenis-
sen te kunnen begrijpen. Bij het laatste valt te denken aan hoe een

34 Zie ook: Emmott. C. Narrative  Comprehension.  A  Discourse  Perspective.  \997.
Part One: 2 §3b.
1.

Emmott  ( 1995, §3) betoogt dat lezers een fictionele context moeten kunnen  voor-
stellen door samenvoeging van informatie uit verschillende tekstdelen om een menta-
le representatie van de context te kunnen bouwen. zelfs wanneer de nodige informatie
niet expliciet genoemd wordt. Voor veel lezers lijkt dit op het formeren van een
quasi-visueel beeld. Emmott. C.. "Consciousness and context-building: narrative
inferences and anaphoric theory". in: Green, K. (ed.). Ne# Essays  in  Deixis.   1995,

81-98.
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personage nu precies van de ene naar de andere plaats gaat. Vaak is de
informatie hierover beperkt of slechts in grote lijnen aangegeven. Om
echter het verhaal goed te kunnen volgen moet de lezer zijn conceptu-
ele ruimte vullen met impliciete en expliciete informatie uit de tekst.
Langs deze weg kan hij of zij een fictionele context construeren waar-
binnen de beschreven gebeurtenissen in de fictionele wereld zich
afspelen:6 Met elke toevoeging van nieuwe informatie moet oude
informatie vastgehouden worden. Deze kennis kan namelijk nog nodig
zijn voor de juiste gevolgtrekkingen op een later tijdstip binnen het
verhaal. De stroom aan tekstuele gegevens vraagt zo om een voortdu-
rende bijstelling van het opgeroepen beeld, totdat een passende voor-
stelling is verkregen. Alle cognitieve activiteiten tezamen resulteren in
een specifieke representatie van een tekst- en verhaal-wereld.

Een cognitief en dynamisch leesmodel

Uitgaande van het eerder omschreven dynamische leesmodel en de
verschillende kaders voor een verhaal-wereld is het lezen van teksten
modelmatig te visualiseren. In Model D corresponderen de posities
weergegeven in bold met de verschillende werelden uit Model C. De
vier instanties in het leesproces uit Model B zijn italic aangegeven,

aangevuld met de communicatieve situatie en de conceptuele ruimte
die de tekst oproept. Aangeduid met roman letters bevinden zich aan
de linkerkant de gedragingen van de auteur, eindigend in de presenta-
tie van de verhaal-wereld. Aan de rechterkant staan de activiteiten van
de lezer die leiden tot de representatie van de verhaal-wereld.

36 Emmott. C.. Narrative  Coi,iprehension.  A  Discourse  Perspective.  1997. Part Two:
4
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Model D

taal- & cultuurcode

communicatief situationele context

linguistische vormgeving tekst

conceptuele
presentatie ruimte representatie

van van

verhaal-wereld

productie receptie

tekst-wereld

codering decodering

discourse-wereld

auteur lezer
buitenwereld

Vanwege communicatieve doeleinden in een specifieke situationele
context produceert een auteur. onder invloed van de taal en cultuurco-
de. een bepaalde tekst. De linguistische vormgeving presenteert een
verhaal-wereld die toegankelijk is door de eraan gekoppelde concep-
tuele ruimte. De gebruikte morfemen wijzen naar een prototypische
structuur van categorieen en kennisnetwerken. De woorden in de tekst

roepen zo in eerste instantie stereotype beelden op, die in de loop van
de vertelling preciezer worden ingevuld of bijgesteld. Eenmaal
geproduceerd kent de tekst met daarbinnen de verhaal-wereld. een
geheel eigen cohesie die gerelateerd is aan de coherente conceptuele
structuur die een auteur wil overdragen.

Deze tekst is voor een lezer toegankelijk vanuit een ander start-

punt. Een lezer kan de verhaal-wereld betreden door mentaal met de
aangedragen informatie een conceptuele ruimte op te bouwen. De
gegevens hiervoor zijn terug te vinden in de tekst die binnen de
communicatieve situatie ontrangen wordt. Dit betekent specifiek dat
een lezer vanuit een prototypische structuur lexicale inhouden toekent
aan morfemen. waardoor deze tot lexemen worden met een zekere
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betekenis. Op die manier brengen de woorden door hun verwijzingen
de vertelling tot leven. maken haar als verhaal-wereld representeer-
baar. Met behulp van kennis uit de code en buitenwereld kan men
uiteindelijk het verhaal ontsluiten en betreden. De zo ontstane cohe-
rente mentale representatie van de lezer aan het einde van het proces
komt door zijn eigen inbreng niet meer exact overeen met de concep-
tuele structuur van de auteur aan het begin. De reden voor dit onder-
scheid is onder andere gelegen in de verschillende buitenwerelden met
hun geheel eigen subjectieve en intersubjectieve conventies. Dit maakt
het toekennen van meerdere betekenissen door verschillende lezers
mogelijk. Tegelijkertijd is door de eigenheid van de tekst niet elke
betekenis passend. Om recht te doen aan de cohesie van de tekst en
aan de taalcode moet men namelijk tijdens het lezen bepaalde regels
volgen. zoals grammaticale of literaire afspraken.

Het belang van deixis

Tekst-werelden creeren bij de participanten van de discourse een
mentale conceptuele ruimte als onderdeel van het cognitieve proces.
Deze ruimtes zijn vooral deiktisch van aard in de opbouw van een
relevante context.37 De basisfunctie van deixis is het relateren van
entiteiten en situaties. waarnaar in taal verwezen wordt, aan een
spatio-temporeel nulpunt. Dit is het hier en nu van de context van de
uitspraak.38 In de discourse-wereld verwijst deixis naar de codering
van de spatio-temporele context en de subjectieve ervaring van de
codeerder. Daarmee relateren deiktische uitdrukkingen de buitenwe-
reld aan de binnenwereld van waamemingen.3' De tekst-wereld creeert
een eigen deiktische ruimte waarmee lezers entiteiten binnen een
raamwerk van tijd en ruimte kunnen plaatsen en ten opzichte van
elkaar kunnen relateren.

De overgang van de discourse-wereld in de reele wereld naar de
verhaal-wereld van de tekst is meestal gemarkeerd door lingurstische

"" Werth, P.. "How to Build a World". 1995. §4.
'R Jones. P.E.. "Philosophical and Theoretical Issues in the Study of Deixis: A Criti-
que of the Standard Account". in: Green. K. (ed.). New Essays in Deiris. 1995.27-48.
§2.
39 Green. K.. "Deixis: A Revaluation of Concepts and Categories". in: Green. K. (ed.).
Neh· Essays in De:ris, 1995. 11-26. Traditioneel verwijzen deictische elementen naar
een centrum van orientatie. het zogenaamde 'nulpunt' of origo' De bijbehorende
categorieen van deixis zijn: tijd. plaats en persoon.
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aanwijzingen. Het prikkelt de lezer tot inname van een nieuwe positie.
Van de mentale representatie van de communicatief situationele con-
text moet hij of zij een verschuiving maken naar een mentale repre-
sentatie van de tekst-wereld. Sommige taalkundigen noemen dit een
'deictic shift'.40 Vooral deiktische aanwijzingen   in de tekst. zoals
'hier' en 'nu', verwijzen naar de conceptuele locatie van de lezer in de
tekst-wereld.4' Deze locatie is in het centrum of de origo van de
waameming.42 Temporele bijwoorden en werkwoordstijden markeren
de temporele relatie van en naar het deiktische centrum. Gedacht
vanuit de Deictic Shift Theory verschuiven lezers en auteurs van nar-
ratieve teksten hun deiktische centrum in de werkelijke situatie van
hun eigen wereld naar een beeld van henzelf op een locatie binnen in
de verhaal-wereld. Het deiktische centrum is dan niet langer een vast-
gestelde statische plaats in tijd en ruimte, maar kan verschuiven naar
gelang het verhaal zich ontvouwt.

Andere taalkundigen, zoals Gerrig, vergelijken de verschuiving
naar de tekst-wereld met een 'transport' dat in gang wordt gezet door
het uitvoeren van een narratieve tekst.43 Door te lezen transporteren

w Tijdens het lezen of schrijven van narratieve teksten kunnen lezers en schrijvers
zichzelf soms in een wereld voorstellen die niet letterlijk aanwezig is. Ze interprete-
ren een narratieve tekst alsof ze deze ervaren vanuit een positie binnen in de wereld
van het verhaal. Deze handeling van het zich kunnen voorstellen. deze 'deiktische
verschuiving' heeft belangrijke interpretatieve gevolgen. De lezer neemt een cognitie-
ve houding aan in de tekst-wereld en interpreteert de tekst vanuit het ingenomen
perspectief. Derhalve is de interpretatie van een tekst afhankelijk van de cognitieve
houding van de lezer. Segal. E.M., "A Cognitive-Phenomenological Theory of Fictio-
nal Narrative", in: Duchan, F.J./Bruder, G.A./Hewitt, L.E. (eds.). Deixis in Narrative.
1995.61-78.
41 Zubin, D.A./Hewitt. L.E.. "The Deictic Center: A Theory of Deixis in Narrative".
in: Duchan, F.J./ Bruder, G.A./Hewitt. L.E. (eds.), Deixis in Narrative, 1995. 129-

158. 129. Traditioneel verwijst deixis naar het feit dat zekere linguYstische tekens
directe pragmatische interpretatie hebben afhankelijk van parameters van de spreeksi-
tuatie. eerder dan een stabiele semantische waarde. De interpretatie van deiktische
elementen is contextueel verbonden aan de identiteit van de spreker en geadresseerde,
hun locaties en de tijd van de uitspraak.
42 Deixis beschreven als een psycho-linguistische term staat voor al die aspecten van
betekenis die geassocieerd zijn met zelf-wereld orientatie. Het origo van hier-nu-ik
zijn markeringen van tijd-plaats-zender. Galbraith. M.. "Deictic Shift Theory And the
Poetics of Involvement in Narrative", in: Duchan, F.J./Bruder, G.A./Hewitt. L.E.
(eds.). Deixis in Narrative.1995. 19-60.
41

Gerrig  ( 1993. Hoofdstuk   1 ) merkt  op  bij   wat  hij de 'Phenomenology  of  Being
Transported' noemt. dat tijdens het 'uitvoeren' van de narrative. door de leesactiviteit
en door het toevoegen/toepassen van kennis en ervaringen over de reele wereld. de
lezer ietwat kan veranderen door de ervaring van het transport. Gerrig. R.J.. Experien-
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lezers zich naar de wereld van het verhaal. In het verhaal kunnen zij
zich verder bewegen naar nieuwe locaties en vanuit deze nieuwe loca-
ties nog verder naar nieuwe verhalen.

Voordat een lezer een verhaal-wereld kan betreden moet hij be-
schikken over cognitieve modellen en kennisnetwerken voor de feno-
menen die hij gaat ervaren. Deze raken geactiveerd door aanwijzingen
in de tekst die aangeven wat er begint. Dergelijke markeringen zorgen
er voor dat een lezer de verschuiving maakt van de werkelijke wereld
via de discourse-wereld naar de verhaal-wereld. De eerste zin van een
vertelling onderscheidt zich meestal van de volgende zinnen en geeft
aan dat wat er volgt niet spatiaal of temporeel verbonden is aan de
reele wereld. Het geeft ook aan dat men de verhaal-wereld deiktisch
moet isoleren van alle andere verhaal-werelden.

Binnen de verhaal-wereld geven linguYstische markeringen ver-
volgens de grenzen aan tussen verschillende locaties. tijdseenheden,
entiteiten en hun onderlinge relaties. In de organisatie van de tekst zijn
dit de lexicale, syntactische en andere structurele aanwijzingen. De
linguYstische organisatie bepaalt zo de route welke een lezer in staat
stelt om de afzonderlijke werelden binnen te treden. Het verwerkings-
proces van de tekstueel aangereikte informatie presenteert de verschil-
lende conceptuele ruimtes die men kan bezoeken en ervaren. Op een
gelijksoortige wijze geeft de verhaal-wereld het onderscheid aan tus-
sen subjectieve en objectieve gebeurtenissen, tussen modaliteit of
realiteit. Objectief of reeel duidt in deze context op de participant-
toegankelijke werkelijkheid van de tekst-wereld. De subject-gebonden
activiteiten, zoals de gedachten en waarnemingen van personages in
het verhaal creeren daarentegen een eigen visie op de werkelijkheid en
zullen als zodanig gemarkeerd zijn in de tekst.44 Dit wil zeggen dat de
linguYstische informatie aangeeft of er sprake is van een nieuw on-
derdeel in de wereld van het verhaal of van een aparte sub-wereld, en
ook of deze werelden participant- dan wel personage-toegankelijk
zijn.

cing Narrative Worlds:  On the Psychological Activities t,f Reading. 'New Haven: Yale
University Press.  1993.
4 Wiebe, J.M., "References in Narrative Text", in: Duchan, F.J./Bruder. G.A./Hewitt.
L.E. (eds.). Deixis in Neil-rati,·e. 1995.263-286.
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Voorgrond en achtergrond

Mentale representaties van verhaal-werelden zijn dynamische con-
structies. De analogie met waarnemingen van de werkelijkheid draagt
bij aan de rijkdom waarmee teksten vertellen over tijd, ruimte. perso-
nages, objecten en de onderlinge relaties. Bepaalde aspecten van de
conceptuele ruimtes en daarbinnen de gerepresenteerde entiteiten kan
de tekst benadrukken of op de voorgrond plaatsen. Net als in de
werkelijkheid zijn in de mentale representatie bepaalde gebeurtenissen
zichtbaar op de voorgrond, afgezet tegen andere zaken zoals
beschrijvingen of objecten die slechts herkenbaar zijn als achtergrond.
De weergegeven informatie zorgt bij de lezer voor een gedifferentieer-
de kijk op de situaties en gebeurtenissen die zich in de opgeroepen
conceptuele ruimte afspelen.

Het verschil tussen voor- en achtergrond is het duidelijkst in het
representeren van locatieve relaties. In de beschrijving van een bewe-
gend voorwerp is er sprake van een onderscheiden object op de voor-
grond dat volgens een bepaalde route beweegt ten opzichte van een
relatief statisch decor op de achtergrond. Door dit onderscheid krijgen
conceptuele ruimtes een driedimensionaal karakter, analoog aan waar-
nemingen in de werkelijkheid. De beschrijving van verschillende
locaties binnen een tekst-wereld zorgt voor continue wisselingen in
voor- en achtergrond, grote verschuivingen zorgen zelfs voor (nieuwe)
afzonderlijke werelden. Het eerdere raamwerk verschuift naar de
achtergrond van de mentale representatie en maakt plaats voor een
nieuw of hernieuwd raamwerk op de voorgrond.45

In cognitief theoretische beschrijvingen over het fenomeen van voor-
46

grond en achtergrond spreekt men meestal over figure   en   ground.
Figure staat voor de beschrijving van het onderwerp of voorwerp op
de voorgrond. Het is het object dat vorm, structuur en coherentie
heeft. Ground staat voor de achtergrond van het beschrevene, dat wat
vormeloos, ongestructureerd en uniform is. In een communicatief
linguistische setting zijn figure en ground herkenbaar in locatieve
relaties en beschreven met behulp van preposities. Door het gebruik
van metaforen is er zelfs een uitbreiding mogelijk naar een abstracter
gebruik van voorzetsels. De uitdrukking 'de man ging door het lint' in

4' Werth. P..  'How to Build a World". 1995. §3.1.
46

Ungerer. F./Schmid. H.-J.. An introduction to Cognitive Linguistics, 1996. §4.1.
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de context van een emotionele reactie. laat de toepassing zien van de
locatieve metafoor 'door het lint' op de abstracte uiting van emotie.

Toegespitst op de syntactische kenmerken van de taal is figure te
herkennen in het subject van zinnen en functioneert dan als syntactic
figure. Het object vormt in dergelijke gevallen de syntactic ground.
Het gebruik van werkwoorden geeft vorm aan de relatie tussen subject
en object.47 Figure en ground zijn als syntactische kenmerken even-
eens zichtbaar in het soort van zinnen of zinsdelen die verantwoorde-
lijk zijn voor de presentatie van de tekst-wereld. Een zinsdeel met
vertellende informatie bijvoorbeeld plaatst de gegevens op de voor-
grond. Het presenteert de nieuwe gegevens als een temporeel georden-
de sequentie en de zin als geheel is syntactisch niet ondergeschikt.
Ondergeschikte zinnen daarentegen zijn vooral bepa]end voor de
weergave van informatie op de achtergrond en zijn gerelateerd aan de
gegevens op de voorgrond.48

Niet alleen veranderingen in de weergave van tijd of ruimte, of de
wijze waarop zinnen en zinsdelen worden gepresenteerd veroorzaken
verschuivingen in de conceptuele ruimte tussen voor- en achtergrond.
Net zoals bepaalde raamwerken tijdelijk naar de achtergrond kunnen
verdwijnen. zijn optredende personages afwisselend op de voor- of
achtergrond aanwezig. Het duidelijkst gebeurt dit in de expliciete
vermelding van personages of objecten. Een tekst presenteert echter
niet steeds een eigennaam of zelfstandig naamwoord voor de entitei-
ten op de voorgrond. Meestal komt men voornaamwoorden tegen. die
in traditionele taalkundige benaderingen verwijzen naar een antece-
dent.49 Maar tijdens lezing van een tekst zijn lezers niet voortdurend
op zoek naar verschillende antecedenten ter identificatie van de betref-
fende subjecten en objecten. In het raamwerk van de mentale repre-
sentatie stellen lezers het personage actief voorm en verwachten in de

n Ungerer. F./Schmid. H.-J.. An Introduction to Cognitive Linguistics. 1996.§4.3.
18 Thompson  ( 1987. §3) noemt clauses ondergeschikt wanneer ze ondergeschikt  zijn
aan een ander predicaat, de clause non-finiet is. de clause begint met een voegwoord
als adverbiale markering. of het een clause in een relatieve clause is. Thompson. S..
.."Subordination" and nprrative event structure". in: Tomlin, R.S.. Coherence and
Grounding in Discourse. 1981.435-454.
44 Emmott. C.. 'Consciousness and context-building". 1995. §4.
9 Het in het bewustzijn van de lezer op de achtergrond aanwezig zijn of houden van
kennis over een personage. wordt ook wei 'priming' genoemd: het proces waarin een
bepaald comextueel raamwerk tot het belangrijkste aandachtspunt van de lezer wordt.
'Focusing' is het proces waarin naar een specifiek personage verwezen wordt, in het
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loop van de vertelling meer informatie.5' Het antecedent binnen syn-
tactische constructies functioneert tijdens het proces als een soort van
hefboom of trekker. die de aanwezige informatie en activiteit van het
personage activeert. Hoewel in deze benadering het antecedent niet
langer enkel de syntactische referentie van een voornaamwoord is.
speelt het wel een cognitieve rol voor een goed begrip van de informa-
tie.

Zowel het anaforische proces van terugwijzende of 're-activeren-
de' informatie als het cataforische proces van vooruitwijzende of 'acti-
verende' informatie sluit aan bij de syntactische weergave van figure
en ground. Het anaforische proces geeft achtergrond (grounding) aan
de voorgaande discourse. Het gebruik van anafora maakt duidelijk dat
er sprake is van oude of reeds bekende informatie bij spreker en hoor-
der. In het cataforische proces geeft een spreker aanwijzingen voor de
informatie in de nog komende discourse. Hij of zij neemt hiermee een
voorschot op toekomstige informatie die afhankelijk van de context
ofwel als voor- of achtergrond gaat functioneren. Langs deze weg kan
een tekst vooral op thematisch niveau vooruitwijzen, zonder de nood-

52zaak alle informatie ineens te presenteren.

Cognitief perspectief

De wijze waarop een tekst informatie linguistisch presenteert is mede
bepalend voor de manier waarop een lezer een mentale representatie
maakt. Zo geven de conceptuele ruimte en het onderscheid in voor- en
achtergrond het standpunt aan voor de lezer. Het stuurt de invalshoek
tijdens de perceptie van de beschreven wereld. Dit maakt meekijken

geheel van de 'primed' context. Emmott. C., "Consciousness and context-building'.
1995. §4: Narrciti\·e  Comprehension.  A  Discoi<·se  Perspective.  \997. Part Two  4  §2b

& Part Three 7 §4a.
5] Chafe  ( 1987. 25) geeft  in het kader van gesproken  taal.  een  driedeling  roor  de
actieve aanwezigheid van kennis over een bepaald concept. Een bepaald concept is
actief wanneer het in het bewustzijn is opgelicht. Het is semi-actief. wanneer het op
de achtergrond sluimert. zonder directe focus en inactief wanneer het op een bepaald
moment alleen in het langere termijn geheugen aanwezig is. Hoewel Chate's inzich-
ten allereerst het fenomeen van gesproken taal en taalproductie beheist. lijken zijn
bevindingen ook  'an toepassing in de verwerking van geschreven taal. Chafe, W.L.,
-Cognitive Constraints on Information Flow". in: Tomlin. R. S.. Coherence and
Gri,unding iii Discc,tirse. 1987.11-51.
92 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie: Givon. T.. -Beyond Foreground and
Background". 1987. §2.5.
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met de verteller mogelijk of zelfs met een personage wanneer deze een
gedachte of gesproken woord presenteert.

53

De waarneming van gebeurtenissen in de tekst-wereld is afhank-
elijk van de positie die de lezer moet innemen en daarmee van het
gepresenteerde perspectief. Perspectief is de introductie van een sub-
jectief gezichtspunt, welke de claim van geldigheid beschrijft van de
gepresenteerde informatie aan een bepaald subject in de discourse. 54

Oftewel. in de tekst- of verhaal-wereld is er sprake van perspectief
wanneer de relevante context van interpretatie personage-gebonden is,
in de realiteit van de verteller. De tekstuele informatie die een verteller
of een personage aandraagt, geeft vorm aan de wijze van waarneming
van een lezer binnen zijn of haar mentale representatie.

In de beschrijving van Model B kwam al naar voren dat de au-
teur aan de oorsprong van de tekst staat in een dynamische lijn van
productie. De positie ten opzichte van zijn buitenwereld en de code
met haar buitenwereld bepaalt de wereldvisie van de auteur, die weer
van invloed is op de inhoudelijke vormgeving van de tekst. De tekstu-
ele presentatie bepaalt vervolgens de blikrichting van een lezer in de
conceptuele ruimte van de verhaal-wereld. In oorsprong ligt deze
presentatie bij een auteur. maar een lezer maakt zijn eigen mentale
representatie op grond van de kenmerken en distincties in de tekst. Dit
betekent vooral dat een lezer afhankelijk is van de tekst-instanties die
de gegevens aandragen. Binnen de verhaal-wereld zijn zij namelijk
verantwoordelijk voor de presentatie van informatie. De beschrijving-
en bij monde van een verteller hebben een andere invloed op de
vormgeving van de mentale representatie dan beschrijvingen bij mon-
de van een personage. Hoe kleiner de tekstuele inbreng van de vertel-
ler. des te directer vindt in de tekst de presentatie van informatie
plaats. Hoewel hierdoor de objectiviteit lijkt toe te nemen. blijft de
informatie verteller-gebonden. De verteller doet de informatie immers

" Volgens Chafe ( 1976.54)  schijnt de cognitieve basis  voor het fenomeen van ge-
zichtspunt of empathie te liggen in het feit dat mensen zichzelf kunnen voorstellen de
wereld te zien vanuit de positie ran anderen. alsook vanuit hun eigen gezichtspunt.
Deze bekwaamheid heeft een effect op het gebruik van taal. Chafe. W.L.. -Given-
ness. Contrasti\eness. Defeniteness. Subjects. Topics. and Point of View". in: C.N. Li
(ed.). Sul,ject atid T ,pic. New York: Academic Press. 1976.27-55.
'4 Sanders. J.M.. Perspectire in narrative discourse 1 Proefschrift Katholieke Univer-
siteit Brabant). Tilburg. 1994. §2.2.
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voorkomen als 'direct'. Directe presentatie van gegevens vergroot  in
S:feite de subjectieve inbreng van een verteller.

Op grond van de linguistische kenmerken zijn er in de tekst ver-
schillende posities die sturing geven aan het perspectief. Vooral het
onderscheid tussen een verteller en personages is hierbij van belang.
in de vertellende zinnen van een verhaal is de verteller zelf aan het
woord en via de verteller loopt het perspectief. De blikrichting ver-
schuift naar een personage op het moment van directe rede of directe
gedachte, indirecte rede of indirecte gedachte, of op het moment van
vrije indirecte rede of vrije indirecte gedachte.56 Deze personage-ge-
bonden vorm van perspectief is ingebed in het grotere geheel van een
vertelling, die door een aaneenschakeling van vertellende zinnen en
zinsdelen gestalte krijgt. Een derde vorm van perspectief is aanwezig
wanneer een verteller vertelt vanuit het standpunt van een personage.
Dit impliciete perspectief heeft de linguYstische vorm van een indirec-
te vertellerstekst.

1.5 Tekst en analyse

Een specifieke vorm van lezen is analyseren. Een analist is een bijzon-
dere lezer die zich bewust is van de onderlinge posities en relaties in
het leesproces. Hij of zij is er van op de hoogte dat een tekst meerdere

mogelijke betekenisstructuren bevat. Dit maakt een specifieke keuze

mogelijk binnen het scala aan betekenissen die de tekst en de interac-
tie ermee aandragen. Door een expliciete keuze verandert echter de
blik-richting. Vanuit een bewuste lezersopstelling verschuift de lezer-
spositie naar die van interpreet. Dit resulteert in dEn of meerdere
betekenisstructuren als uitgangspunt voor de betekenis van de gehele
tekst.

Het ordenen. selecteren, samenvoegen en verweven van de ver-
schillende mogelijke betekenissen tot een coherente betekenisstructuur
geeft sturing aan de activiteiten van analyse en interpretatie. Dit heeft
tot gevolg dat er telkens een nieuw geheel ontstaat. De tekst zelf wordt
elke keer tot een unieke werkelijkheid wanneer de analist vanuit zijn
lezerswerkelijkheid interpretatieve keuzes maakt in de mogelijke
betekenisstructuren. De fysieke presentie van de tekst blijft weliswaar

:: Sanders. J.M.. Perspecti 'e in narratii·e discourse. \994. §1.1.1.
5( 

Sanders. J.M.. Perspecti,·e in narrati,·c discourse. 1994. §2.2 & §2.2.5.
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dezelfde. maar de mentaal gerepresenteerde tekst-wereld is een unieke
subject-gebonden coherente werkelijkheid. Interpretatie door een
analist is geen willekeurig keuzeproces. omdat het zich bewust zijn
van de vele mogelijkheden tegelijkertijd de afgrenzing aangeeft. Niet
elke voorstelling of betekenis is passend in de context van de tekst-
wereld. omdat zowel de tekst als de lezer afhankelijk is van de relatie
tot de verschillende buitenwerelden.

LinguYstische organisatie van de tekst

Voor de constructie van een coherente mentale representatie van de
verhaal-wereld is een lezer of een analist aangewezen op informatie
vanuit de tekst. In de beschrijving van Model D is al aangegeven dat
een lezer de verhaal-wereld betreedt door opbouw van een conceptue-
le ruimte vanuit de aangedragen gegevens in de linguYstische vormge-
ving. De wijze waarop deze gegevens in de tekst zijn besloten is ge-
bonden aan de code van de taaluiting. Zo kent elke taalvorm eigen
regels voor het construeren van fonemen tot morfemen of regels voor
de combinatie van morfemen tot syntactische constructies. De taako-
de zorgt er voor dat een auteur zijn boodschap in een bepaalde linguis-
tische vorm overdraagt. waardoor elke tekstuele vorm een zekere
linguistische organisatie kent. De specifieke presentatie van de
verhaal-wereld is hiervan afhankelijk. Doordat de te onderzoeken
tekst van Jona 1-4 in het Hebreeuws staat geschreven en niet in het
Nederlands. moet men voor een passende mentale representatie der-
halve de bijbehorende taalconventies toepassen, uiteenlopend van
grammaticale regels tot literaire of semantische afspraken.

Het eerste en fundamentele niveau in de tekst is de syntactische laag
die de taalkundige vormen en hun functionele relaties bevat. Het is de
laag waarop een lezer in de aaneenschakeling van grafemische ketens
afzonderlijke morfemen moet herkennen als woorden. De bijbehoren-
de morfologische kenmerken maken de extractie van syntactische
informatie mogelijk. Nog niet gebonden aan een bepaalde inhoudelij-
ke waarde geven morfemen informatie over het soon van woorden en
hun communicatieve functie in de opbouw van zinsdelen en zinnen.
De selectie. ordening en presentatie van de morfemen tot een bepaalde
syntactische structuur is binnen het kader van de taalcode bepaald
door de auteur.
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Voor de herkenning van afzonderlijke morfemen en hun functies
is inzicht nodig in de gebruikte taalcode. Zonder grammaticale en
syntactische kennis van het Hebreeuws zal een exegeet niet in staat
zijn tot herkenning van morfemen en lexemen in de verzameling let-
tertekens. Het belang van een specifieke syntactische analyse is tevens
gebaseerd op de gedaclite dat het taalsysteem van de Hebreeuwse
bijbel andere regels en conventies kent dan waarvan uitgegaan werd in
grammatica's en taalstudies in het verleden. Deze laatsten waren en
zijn vooral georienteerd op Westerse taalsystemen met hun wortels in
het Latijnse en Griekse taaldenken.

Behalve onderzoek naar de afzonderlijke regels en conventies.
ligt in een tekstsyntactische analyse de nadruk op de werking van
syntaxis voor het geheel van de tekst. Dit betekent vooral aandacht
voor de communicatieve functies die vormen en zinsdelen uitoefenen
binnen een zin en de tekst als geheel. De totale ordening van morfe-
men tot zinsdelen, zinnen en teksteenheden geeft aan op welke manier
een auteur de taalregels heeft toegepast en bepaalt de wijze waarop de
lezer kan decoderen. De tekstsyntactische analyse resulteert in het
zichtbaar maken van de gepresenteerde syntactische relaties en struc-
turen.

Op het tweede en semantische niveau verwijzen woorden naar concep-
ten en conceptuele structuren. Deze staan aan de basis van de ordening
en presentatie van de conceptuele ruimte en de daarin voorkomende
betekenisrelaties. Het betekent dat het semantische niveau lexicale
inhouden presenteert binnen het conceptuele kader van een verhaal-
wereld. Deze gegevens stimuleren binnen een prototypische structuur
van categorisering de vorming van afzonderlijke concepten, die de
componenten aanreiken voor een coherente conceptuele structuur. Net
als voor de tekstsyntactische analyse is in de tekstsemantische analyse
de linguYstische presentatie van de Hebreeuwse tekst van Jona  1-4 het
uitgangspunt.

De eerste fase van de tekstsemantische analyse maakt de compo-
nenten van tijd. plaats, personages en handelingen in de conceptuele
ruimte zichtbaar. De specifiek linguYstische vorm van de tekst is
verantwoordelijk voor de presentatie van de conceptuele ruimte. Hier-
door krijgen de gebruikte tekstuele concepten een bepaalde sturing of
richting. Analyse van de vormgeving van de vertelling onderzoekt de
literaire presentatie van het verhaal. De bijbehorende deelvragen rich-
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ten zich op het perspectief en de focalisatie in de tekst, en op het voor-
komen van literaire middelen.

De tweede fase van de tekstsemantische analyse onderzoekt de
betekenissen die in een woord besloten liggen. Gebaseerd op hun
betekenismogelijkheden vanuit het paradigma zijn de aanwezige lexe-
men op een bepaalde manier gecombineerd. Binnen de cohesie van de
tekst zorgen de keuze voor bepaalde woorden en de specifieke
combinaties voor geheel eigen betekenisstructuren. Niet alleen het
prototype maar de gehele categorie en haar relaties zijn hiervoor van
belang. De tekstuele context en de relatie tot cognitieve modellen
bepalen uiteindelijk tezamen het toekennen van specifieke inhouden
aan lexemen, hetgeen resulteert in de vorming van mogelijke beteke-
nisrelaties.

Model E

Lingui'stische Stadia in
organisatie analyse

Syntactische elementen: Tekstsyntactische
niveau * morfemen analyse

opbouw:
* ordening van zinnen en teksteen-
heden

* presentatie van syntactische rela-
ties en structuren

Semantische elementen: Tekstsemantische
niveau * lexemen analyse

opbouw:
* ordening en presentatie van de
conceptuele ruimte
* betekenisrelaties vanuit tekst, code
en cognitieve verwerking

Model E is een samengevatte weergave van de verschillende stadia
tijdens de tekstanalyse die corresponderen met de twee niveaus in de
linguistische organisatie. Elke laag heeft eigen taalkundige uitgangs-
punten en draagt verschillendsoortige informatie aan. Tezamen resul-
teren de gegevens in een coherente mentale voorstelling van de
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verhaal-wereld. De komende hoofdstukken in het eerste deel van dit
onderzoek zullen de afzonderlijke stadia in analyse meer uitvoerig
toelichten. Na vaststelling van het analytisch instrumentarium zullen
in het tweede deel de methodische uitgangspunten worden toegepast
op de bijbels Hebreeuwse tekst van het boek Jona.



2 TEKSTSYNTAXIS

2.1 Inleiding

Reeds vanaf de Griekse Oudheid hebben in de opvattingen over taal
en grammatica werkwoorden een bijzondere positie ingenomen. voor-
al vanwege hun temporele. dynamische en relationele functies. Zo
gaan de meeste grammatica's van West-Europese talen uit van drie
functies voor het verkjaren van werkwoordsvormen: tempus. aspect en
modus. Tempus wijst op de temporele functie van het werkwoord. Het
gaat hier om een relatieve tijdsaanduiding, zoals de verleden of de
tegenwoordige tijd. en niet om een absoluut tijdstip. Aspect duidt op

het gezichtspunt van waaruit iets beschouwd wordt, op de wijze van
presentatie  of  de  fase  waarin  iets  zich bevindt.' Modus wijst op de
oriantatie tot de werkelijkheid: het geeft de feitelijkheid, de mogelijk-
heid of de wenselijkheid van de uitdrukking aan.

Het werkwoord in het bijbels Hebreeuws

De traditionele grammaticale beschrijvingen voor het bijbels
Hebreeuws gebruiken eveneens dit functionele schema van tempora.
aspecten en modi.1   In   de   standaard-grammatica' s   voor het bijbels
Hebreeuws. te weten die van Gesenius-Kautsch en van Jotion-Murao-
ka, is de hoedanigheid van een werkwoordsvorm bepalend voor de

' In het Duits maakt men een onderscheid tussen de verschillende termen voor tempo-
rele en modale aspecten. Aspekt duidt op de manier waarop de interne structuur van
een situatie wordt begrepen in relatie tot tijd (temporeel): Aktionsart (modaal) duidt
op de manier waarop de structuur van een situatie wordt begrepen in relatie tot
veroorzaking, passieve of actieve vorm. transitiviteit. retlexiviteit. herhaling en
soortgelijke factoren. Zie ook: Waltke, B.K./O'Connor. M.. An Intr(,duction to Bibli-
cal Hebrew Syntax. Winona Lake IN: Eisenbrauns, 1990.690-694.
- "The classical model refers to the traditional grammatical aproach and terminology.
wich was originaly developed for the description of Greek and Latin. but through the
influence of Latin became the model of description. or influenced the description of
nearly all languages ( 162. nt.5)". Merwe, C.H.J. van der. "A Short Survey of Major
Contributions to the Grammatical Description of Old Hebrew since  1800 AD". Jour-

nal (}f Nortwest Semitic  ,iguages XIII. 161-190. Ct. Andersen. T.D.. "The Evoluti-
on of the Hebrew Verbal System" Zeitschrift fiir Althebraistik 13 (2000) 1-66. 1:

'Tense refers to whether a verb is portraying a situation (event or state) in the past.
present or future. Aspect refers to how the temporal structure of a situation is portray-
ed. in terms whether the focus is on one complete event or state. one intermediate
stage of an event, or on repeated occurences of an event or state'.
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functie deze het uitoefent in de zin.3 Morfologische kenmerken geven
de syntactische functies aan, zoals het tempus en het aspect.4 Kortweg
bepaalt de vorm de functie.

In meer recente grammaticale beschrijvingen voor het bijbels
Hebreeuws worden werkwoorden bestudeerd op hun positie in de zin
en op hun communicatieve functie ten opzichte van de lezer. Daarbij
baseert men zich veelal op de taaltheorie van Weinrich, waarin de
tempus- en aspectwaarde van het werkwoord niet meer een centrale
plaats inneemt in de grammaticale en syntactische beschrijving van
zinnen en zinsdelen.5 Weinrich start vanuit de communicatieve waarde
voor het geheel van een tekst. In navolging van hem hebben onder
andere Schneider, Niccacci en Talstra werkwoorden in het bijbels
Hebreeuws bestudeerd naar hun positie in het geheel van de tekst en
hun communicatieve functie ten opzichte van de lezer.6 Hun modellen

' Gesenius. W./Kautzsch. E.. Wilhelm Gesenius' Hebraische Grammatik. Leipzig:
Vogel, 190928. Jotion. P./Muraoka. T., A Gramniar of Biblical Hebrew (Subsidia
Biblica 14/I-II). Rome: Editrice Pontificio Istituto Biblico. 1993 (1991). Part One:
Orthography and Phonetics. Part Two: Morphology. Part Three: Syntax (Hierna: JM).
Zie ook: §111 c.
4 In het bijbels Hebreeuws maakt men vooral onderscheid in de tempora van de qatal
en de yiqto/. Daarnaast zijn er zeven conjugaties op basis van een combinatie van
modale aspecten en er zijn enkele modi. De qata/ en de yiqtol. en hun inversieve
vormen Ft' qatal en H'an·iqto/. vertegenwoordigen tezamen. afhankelijk van de syntac-
tische constructies. de verleden. de tegenwoordige en de toekomende tijd. De inver-
sieve vormen kenmerken zich door een omkering van de temporele waarde met een
toegevoegd aspect van successie, aspecten van voltooid en onvoltooid etc. Zie o.a.
Jotion. P./Muraoka, T.. A Grammar Of Biblical Hebrew, 1993.§40b.§115a
' Weinrich, H.. Tempits, 1964. Naast de communicatieve functie van werkwoords-
vormen ziet Weinrich (Hoofdstuk VII. §2) de gehele syntaxis als de leer van de
functie van morfemen en lexemen. die een tekst als communicatie sturen.
6 Schneider, W.. Grammatik des Biblischen Hebraisch: ein Lehrbtich. Munchen:

Claudius Verlag. 19938 (19749. Niccacci. A.. The Syntax (,f the Verb in Classical

Hebrew Prose (JSOT Supplement Series 86). Sheffield: Sheffield Academic Press.
1990. Volgens Talstra hebben werkwoordsvormen naast een syntactische ook een
semantische en context-afhankelijke functie. Hij stelt ( 1982. §4 & §5) dat analyse van
het semantische niveau van een tekst zou moeten worden uitgevoerd binnen het
raamwerk van de syntactische kenmerken. omdat in de communicatie door middel
van taal beide niveaus samenwerken en niet wederzijds onafhankelijk functioneren.
Daarnaast is hij van mening dat linguistische markeringstekens in een tekst als sleu-
tels dienen voor de constructie van een tekstuele hierarchie. Talstra. E.. "Text Gram-
mar and  Hebrew Bible  1:  Elements  of a Theory". Bibliotheca Orientalis 35 C 1978)

168-175, -Text Grammar and Hebrew Bible 2: Syntax and Semantics". Bibliotheca
Orientalis 39 l 1982) 26-38. "Text Grammar and Biblical Hebrew: The Viewpoint of
Wolfgang Schneider", Journal of Translatioii and Textlinguistics Volume 5 Number
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geven een ander zicht op de werking van syntactische relaties en
structuren dan de traditionele benaderingen. Kort gezegd. in hun visies
bepaalt de functie van een werkwoord de vorm.

Vanwege de communicatieve uitgangspunten lijken de opvatting-
en uit deze laatste groep goed aan te sluiten bij een cognitief en dyna-
misch leesmodel. In dit tweede hoofdstuk zal derhalve een verkenning
plaatsvinden van Weinrich's taaltheorie en Niccacci's toepassing
hiervan op het bijbels Hebreeuws (2.2). Hierna volgt een integratie
van  Weinrich' s inzichten  in het werelden-model  van het vorige hoofd-
stuk, uitmondend in een modelmatige weergave van syntactische
relaties (2.3). Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar het taal-
kundige fenomeen modaliteit. lien en ander zal resulteren in een pre-
sentatie van de werkwoordsvormen en de syntactische constructies
voor het bijbels Hebreeuws. verdeeld naar de narrative en de discour-
se (2.4). Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving van het analy-
tisch instrumentarium voor een tekstsyntactische analyse (2.5).

2.2 De taaltheorie van Weinrich

De analyse van de functies van afzonderlijke werkwoordsvormen
begint volgens Weinrich niet bij de morfologische vorm of bij de zin
als grootste syntactische eenheid, maar bij het geheel van de tekst. In
zijn opvatting is een tekst een zinvolle. dat wil zeggen coherente en
consistente, opeenvolging van taalkundige tekens tussen twee opval-
lende communicatie-onderbrekingen: Voor een boek is dit bijvoor-
beeld de voor- en achterkaft of bij een gesproken tekst de adempauzes
en stiltes. De kleinst mogelijke tekst bestaat uit twee monemen en er is
geen maximum omvang voor een tekst. Een werkwoordsvorm is daar-
binnen Edn van de syntactische tekens die voorkomen in het
communicatieproces tussen spreker en hoorder, auteur en lezer.

In linguistisch onderzoek is het syntactische kader van de gehele
tekst van belang en derhalve spreekt Weinrich van tekstlingurstiek:

4(1992) 269-297.
Weinrich. H.. Tempits. Besprochene und el·ziihite Well. 1994. Hoofdstuk 1 §2.

' Weinrich. H.. Tempus. Besprochene und erlililte Welt. 1994. Hoofdstuk I §2.
Syntaxis is volgens Weinrich niet per se de leer over 'zinnen' of zinsbouw als groot-
ste eenheid van grammaticale beschrijving. Tekstlinguistiek behelst de methodische
beschrijving van alle taalelementen. inclusief hun functies in mondelinge en geschre-
ven teksten. hetgeen hij ziet als een verdere ontwikkeling vanuit de structuralistische
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Dit betekent dat de morfologische kenmerken van een morfeem be-
paald worden door de syntactische functies die het vervult in het ge-
heel van de tekst. Zo bepaalt niet langer de vorm van een werkwoord
de functie, maar de communicatieve functie in de tekst bepaalt de
specifieke vorm.

Vorm en functie van het werkwoord in teksten

De observatie van de tijdswaarde van werkwoordsvormen in de mees-
te Europese talen, resulteert in Weinrich's taaltheorie in vaste catego-
rieen voor heden, verleden en toekomst. Deze categorieen behelzen
echter niet een absolute tijdswaarde, in de zin van uren, dagen of
jaren. Tempora kunnen gebruikt worden voor welke tijd dan ook,
zoals heden, verleden en toekomst, zonder directe aanduiding van de
tijd zelf. Daarnaast is de volgorde ervan in teksten in zekere zin
gestructureerd: bepaalde tempora komen in bepaalde clusters voor.
soms gecombineerd met andere tempora. De spreekhouding is het
verbindende kenmerk van de voorkomende vormen in een cluster. Dit
is het communicatieve gebruik dat zichtbaar wordt in de manier van
spreken in een tekst. Spreekhouding duidt op de vorm van betrokken-
heid op het gesprokene.

Vanuit het communicatieve gezichtspunt van de spreekhouding -
is er een verdeling van tempora in twee tempusgroepen. Een tempus-

groep hoort bij een besprekende of bij een vertellende spreekhouding.
Voorbeelden van een besprekende spreekhouding zijn dramatische
dialogen. testamenten of wetenschappelijke referaten. Voorbeelden
van een vertellende spreekhouding zijn verhalen van vroeger, sprook-
jes of romanteksten. Beide houdingen komen afwisselend en gecombi-
neerd voor, bijvoorbeeld wanneer men binnen het bespreken vertelt of
binnen het vertellen bespreekt. Tot de tempusgroep van bespreken
behoren in de West-Europese talen onder andere het praesens, het
perfectum en het futurum. Tot de tempusgroep van vertellen behoren

het imperfectum. het plusquamperfectum en de conditionele
werkwoordsvormen.

De constateringen over de tijdswaarde van werkwoordsvormen
en de functie van spreekhouding leiden in Weinrich's taaltheorie tot
de conclusie dat syntaxis deel uitmaakt van de communicatie tussen
spreker en toehoorder. Daarmee is syntaxis. en dus ook het gebruik

taalwetenschap.
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van tempora. een communicatieve categorie. Tempora zijn obstinate
in de ketting van tekens ingevoegde morfemen, waarin de spreker de
toehoorder een bijzonder signaal geeft:

Het spreekperspectief is een tweede functie van het werkwoord. Bin-
nen de tekst-tijd geeft het tempussysteem van een taal informatie over
de handelingstijd. Dit aspect van informatie-overdracht is de functie
van het spreekperspectief. Wanneer de handelingstijd in de tekst wordt
opengelaten, komen de zogenaamde nul-tempora aan bod. In Europe-
se talen zijn dit het praesens voor bespreken en het imperfectum voor
vertellen. De overige tempora geven een ongelijktijdigheid aan van
teksttijd en handelingstijd. Ze wijzen vooruit naar de handeling, zoals
het futurum of de conditionele werkwoordsvormen. Ze wijzen terug in
het geval van het perfectum of het plusquamperfectum.

Naast de spreekhouding en het perspectief hebben werkwoords-
vormen de functie van reliffgeving." Wat de verteller of spreker voor-
op wil stellen bepaalt de voorgrond. Hulpinformatie zoals bijzaken,
beschrijvingen en reflecties geeft invulling aan de achtergrond. Zowel
het gebruik van verschillende tempora als het onderscheid in hoofd-
en bijzinnen. dragen bij tot de verdeling in voor- en achtergrondin-
formatie."

Model F is een weergave van Weinrich's indeling voor de syntacti-
sche functies van finiete werkwoordsvormen. De drie functies van12

reliefgeving, spreekperspectief en spreekhouding geven vorm aan de
overdracht van gegevens en verschaffen inzicht in de communicatieve
informatiestroom. Veranderingen in het gebruik van de tempora en

De term 'obstinaat' verwijst naar tekens met een hoge terugkeerwaarde: taaltekens
die veel of vaak voorkomen in een tekst. zoals werkwoorden. Weinrich. H.. Tempus.
Besprochene und erzahlte Welt. 1994. Hoofdstuk I §3 en Hoofdstuk II. §1.
"1 Weinrich. H.. Tempus. Besprochene und erzahlte Welt. 1994. Hoofdstuk  IV.  § 1." Vertellende tempora voor voorgrond- en achtergrondinformatie zijn bijvoorbeeld in
het Frans de Passd Simple tegenover het Imparfait, of in het Grieks de Aoristus

tegenover het Imperfectum.
'3 In navolging van Weinrich zijn in dit onderzoek werkwoordsvormen finiete vor-
men. wanneer ze informatie verstrekken over persoon. spreekhouding. spreekper-
spectief en reliefgeving. Infiniete werkwoordsvormen (bij Weinrich semi-finiete
werkwoordsvormen) zoals infinitivi en participia. geven geen informatie over per-
soon. spreekhouding en reliefgeving. maar zijn afhankelijk van het regerende finiete
werkwoord. Zie: Weinrich. H.. Tempus. Besprochene und erzahlte Weir. 1994.

Hoofdstuk IX. §4:
Schneider. W., Grammatikdes Biblischen Hebraisch: ein Lehrbuch. 1993.§24.
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daarmee verschuivingen in de drie functies vullen de voor- en achter-
grond in. geven aan of de informatie tijdsneutraal is. vooruitwijst of
terugwijst. of laten het geheel besprekend of vertellend klinken.

Model F

SPREEKHOUDING SPREEKHOUDING

vertellen bespreken

RELIEF PERSPECTIEF RELIEF PERSPECTIEF

voorgrond terug voorgrond terug
nulgraad nulgraad

vooruit vooruit

achtergrond terug achtergrond terug
nulgraad nulgraad

vooruit vooruit

In de grammaticale beschrijving van Weinrich bestaat een tekst uit een
geheel van tekens die lineair geordend zijn. Dit betekent dat in het
verloop van de tekst de betekenismogelijkheden stapsgewijs afnemen
en dat de overgang van het ene naar het andere teken de stand van
informatie in de tekst verandert. Overgangen van de ene situatie naar
een andere gelijke situatie garanderen de consistentie van een tekst.
Ongelijke overgangen zorgen ervoor dat een tekst informatie geeft. l 3

Een duidelijk voorbeeld van verandering is de overgang van
indirecte naar directe rede. De markering hiervoor is meestal een
verschuiving van de derde naar de eerste of tweede persoon en een
overgang van de vertellende naar de besprekende tempora. Daarbij
vervullen communicatiewerkwoorden (verba dicendi, sentiendi of
putandi) een signalerende functie in beide vormen voor de directe
rede, monoloog en dialoog. De indirecte rede kent minder duidelijke

signaalwoorden en wordt meestal gemarkeerd door een combinatie
van communicatiewerkwoorden. verandering van persoon, het ontbre-
ken van vertellende vormen op de voorgrond en inleidingswoorden
van de indirecte rede.

1, Weinrich. H.. Tempus. Besprochene und erzlihlte Well. \994, Hoofdstuk VII. §1.
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Er is sprake van een bijzondere situatie in de overgang van het
ene taalteken naar het andere, wanneer twee verschuivingen tegelijker-
tijd plaatsvinden. Deze tempusmetafoor doet zich in een tekst bijvoor-
beeld voor wanneer een verandering van tempus tegelijkertijd een
wijziging in spreekhouding tn spreekperspectief aangeeft.

I 4

De syntactische beschrijving van Niccacci

In navolging van Weinrich zijn in Niccacci's syntactische beschrijving
van het bijbels Hebreeuws de werkwoordsvormen onderscheiden naar
spreekhouding, reliefgeving en spreekperspectief: hij heeft ze boven-
dien vooral uitgewerkt voor prozateksten.15 De uiteenlopende informa-
tie die vormen en constructies aandragen maakt het mogelijk de tekst
op te delen in verschillende niveaus. Er is een vertellend niveau, de
narrative, en een besprekend niveau, de discourse:6 Volgens Niccacci
presenteren beide niveaus de handelingen op de voor- of achtergrond,
waarbij de informatie terug wijst, zich op de nulgraad bevindt of voor-
Uit Wijst.

17

Een belangrijk hulpmiddel voor het onderscheid in narrative en
discourse is de wijze waarop Hebreeuwse werkwoordsvormen voor-
komen in zinnen en zinsdelen, de clauses. Dit wil zeggen dat de com-
municatieve functies van invloed zijn op zowel de presentatie van de

!4 Weinrich. H.. Tempus. Besprochene und er:fihite Welt. 1994. Hoofdstuk VIII. §1.
I 5

Volgens Niccacci   (1990.   § 170)  vragen  de  functies  van  werkwoordsvormen  in
poezie een eigen specifieke benadering. Hij wijzigt overigens Weinrich' s terminolo-
gie van spreekhouding, reliefgeving en spreekperspectief in linguistische houding.
nadruk en linguistisch perspectief. Niccacci. A.. The Syntax of tile Verb iii Classical
Hebre*· Prose. 1990. §3 en §7.
lA Door bespreken en vertellen gelijk te stellen aan narrative en discourse brengt
Niccacci een wijziging aan in Weinrich's theorie. Een discourse kan in bijbels
Hebreeuwse teksten namelijk bestaan uit slechts dEn enkele clause. De vraag dringt
zich op of de kenmerken voor bespreken en vertellen zonder meer toepasbaar zijn op
proza en vergelijkbaar met narrative en discourse. Hoewel Niccacci de terminologie
later wijzigt in narrative en direct speech, blijft het probleem aanwezig. Cf. Niccacci.
A.. "On the Hebrew verbal system". in: Bergen, R.D. (ed.). Biblical Hebrew and
Discourse Linguistics. Winona Lake IN: Eisenbrauns, 1994,117-137.
" Afhankelijk van de specifieke combinaties en constructies geven werkwoordsvor-
men volgens Niccacci eveneens temporele aspecten aan. Hij noemt deze aspecten
mode of action. hetgeen wijst op een gelijktijdige of eerdere handeling. een
enkelvoudige of herhaalde handeling. of op benadrukking. De combinatie van de
temporele as, mode of action en het tekstlinguistische niveau maakt volgens Niccacci
een volledige beschrijving van het bijbels Hebreeuwse verbale systeem mogelijk.
Niccacci. A.. The S.\·ntal of the Verb in Classical Hebrew Prose. 1990. §129-§133.
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afzonderlijke vormen als op de syntactische constructies waarin deze
voorkomen. Zo wordt volgens Niccacci een verbale clause in het
bijbels Hebreeuws gekenmerkt door een werkwoordsvorm aan het
begin:8 Dit type zin heeft als functie te vertellen wat het subject doet
of wat de handeling is. Een nominale clause daarentegen begint met
een nomen. 19 Dit type clause informeert over wie of wat het subject is.
Wanneer er na het nomen een werkwoord volgt dan is de nominale
clause complex.20 Dergelijke samengestelde nominale clauses, waarin
op de eerste positie zowel een nomen als een adverbium kan staan,
hebben een soortgelijke functie als nominale clauses. Ze vertellen over
wie of wat het subject is.

In een vereenvoudigde schematische weergave toont Model G een
inventarisatie van het merendeel van de voorkomende communica-
tieve functies van werkwoordsvormen en constructies in het bijbels
Hebreeuws volgens Niccacci. Hierin zijn niet alle mogelijke3I

uitzonderingen opgenomen en ook niet de temporele aspecten voor
herhalende of benadrukkende handelingen. Wanneer in een clause een
ander element (x) een werkwoordsvorm voorafgaat, is het een sa-

.l

mengestelde nominale clause.--

18 Traditioneel is een clause verbaal wanneer het predikaat ervan een finiete werk-
woordsvorm is en nominaal wanneer het predikaat een nomen is. De woordvolgorde
is geen criterium in dit onderscheid. weI is de volgorde in een nominale clause is
meestal subject-predikaat, in een verbale clause predikaat-subject. Zie o.a. Jouon,
P./Muraoka. T.. A Grammar of Biblical Hebrew. 1993. §153.
19 Niccacci. A.. "Simple Nominal Clause (SNC) or Verbless Clause in Biblical He-
brew Prose". Zeitschriftfur Althebraistik 6 C 1993) 216-227.
m Niccacci noemt dit een compound nominal clause'. afgekort CNC. Niccacci. A..
The  Syntax of the Verb  in Classical  Hebrew  Prose. 1990. §6.
''  Model  G  is een vereenvoudigde weergave van Niccacci's tabel  2  ( 1990.  §135).
gecombineerd  met  de  opmerkingen  uit  §139-167.  Niccacci.  A..  The  Syntax of the

Verb in Classical Hebrew Prose. 1990.
--

Volgens Niccacci kan het element op de eerste positie in de samengestelde nomina-
le clause zowel nominaal als adverbiaal zijn. Hierbij doet zich een probleem voor
wanneer het eerste element een partikel is. direct gevolgd door een finiete
werkwoordsvorm. Tot partikels rekent Jouon-Muraoka (A Grammar of Biblical
Hebrew. 1993. §102) namelijk adverbia. preposities. conjuncties en interjecties (zie
ook: Schneider. W.. Grammatik des Biblischen HebraYsch: ein Lehrbuch. 1993.

§48.2.2). Slechts wanneer het partikel adverbiaal of nominaal is, vormt het volgens
Niccacci het eerste element van de samengestelde nominale clause. Ontkennende
partikels tellen niet als 'x: maar zijn deel van de verbale uitdrukking. Niccacci. A..
The S'MA of the Verb in Classical Hebrew Prose, 1990. §6 en §142.
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Model G

DISCOURSE NARRATIVE

Voorgrond Voorgrond

Begin/continuering Begin/continuering
Volitivi Nulgraad Wayyiqtol Nulgraad
(x-)qatal Nulgraad
(Waw-)x-yiqtol Vooruit
(Waw-)Nominale clause Nulgraad

Continuerend Markering begin en einde
Wayyiqtol Nulgraad Qatal Nulgraad
Mpqatal Vooruit Waw-x-qatal Nulgraad
V,fyiqtol Nulgraad/\/ooruit

Achtergrond Achtergrond

(Waw-)x-qatal Terug (Waw-)x-qatal Terug
V eqatal

(Waw-)x-yiqtol Vooruit (Waw-.)x-yiqtol

(Waw-)Nominale clause (Waw-)Nominale clause

De narrative heeft de H'ay-viqtol als belangrijkste werkwoordsvorm. De
opeenvolging van way.viqtols vertellen in een tekst de gebeurtenis en
een onderbreking in de keten geeft een verandering aan in het
informatieniveau. Dit laatste vindt bijvoorbeeld plaats tijdens een
verschuiving in het relief van voor- naar achtergrond.

De qatal heeft in de narrative vooral een retrospectieve functie en
komt niet voor op de eerste positie van een zin. De waw-x-qam/ kan
de functie van commentaar vervullen. Het vormt dan een soon van
discourse niet in maar vAn de narrative. Hiervan is sprake wanneer de
verteller zich direct tot de lezer of toehoorder richt.23 Wanneer een
narrative begint met een ,ravix-qaml reikt het terugwijzende informa-
tie aan. waarna de narrative vervolgt met een wayyiqtol. Begint een
narrative eerst met een iva.n'iqtol en daarna een waw-x-qatal, dan is de
laatste achtergrond bij de eerste. 24

-  Niccacci. A.. The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose. 1990. §13.
14 Niccacci. A.. Tlie Si n tcz.r of the Verb in Classical Hebrew Prose. 1990. §15.
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De discourse kent niet zo'n eenduidige typering door 66n bepaalde
werkwoordsvorm zoals de narrative. Op de voorgrond komen volitie-
ven voor, indicatieven x-yiqtol. ( x-)qatal en enkelvoudige nominale
clauses.15 De achtergrond van de discourse kenmerkt zich door
enkelvoudige nominale clauses, (waw-)r-qatal in het geval van
voortijdigheid en terugwijzen, indicatief yiqtol en finale zinnen voor

26
vooruitwijzen.

In tegenstelling tot de narrative kan in de discourse de qaml wel
vooraan staan in een clause. Na werkwoorden van zeggen, horen en
vertellen rapporteert de discourse gebeurtenissen met qatal, zoals

wayyiqtol in een narrative de gebeurtenissen vertelt. De consecutieve
weqatal is zeer belangrijk in de discourse. Het staat altijd aan het be-
gin van een zin. maar nooit aan het begin van een narratieve eenheid
aangezien het een continuerende vorm is.27 De verschuiving van weqa-
tal naar waw-x-yiqtol typeert de overgang van voor- naar achtergrond.

2.3 Tekstsyntaxis in een cognitief kader

Uitgaande van een cognitief kader voor het leesproces vraagt de ana-
lyse van syntactische relaties om een passend model. Hiervoor is het
beschreven communicatieve model van Weinrich zeer goed bruikbaar.
Vooral wanneer men zijn opvattingen over functionele relaties en de
communicatieve functies van verba naast de uitgangspunten uit het
vorige hoofdstuk legt, leidt dit tot significante overeenkomsten.

In Model H tonen de soorten van spreekhouding overeenkomsten
met de overgangen tussen de verschillende werel(len. Aspecten van
een vertellende houding hebben veel weg van de kenmerken van de
tekst- of verhaal-wereld, of de sub-werelden in een tekst-wereld. De
houding van spreken valt samen met de eigenheden van de discourse-
wereld. Daarnaast functioneert de presentatie van informatie op de
voor- en achtergrond als het concept van figure en ground, en spelen
anaforische en cataforische processen een rol in het spreekperspectief.

  Volitivi zon de cohortatieve, imperatieve en iussieve vormen van respectievelijk de
eerste. tweede en derde persoon. Dit betekent dat het iussief gebruik van de r-yiqtot
op de voorgrond in tweede positie en nulgraad. volitief is. De indicatieve x-yiqtot in
de discourse kent een vooruitwijzend perspectief op de voor- of achtergrond. Niccac-
d. A.. The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose. 1990. §55. §135. §153.
26

Niccacci. A.. The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose.  1990. §51.
"
- Niccacci. A.. The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose. 1990. §57.
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Model H

participanten bespreken

r- - -1
I
tijd - ruimte vertellen  
personages - handelingen

personages bespreken

tild-ruimte vertellen
| :  personages - handelingen                                  |

Sub-wereld (ingebedde) Narrative :

Discourse-wereld (ingebedde) Discourse

Verhaal-wereld Narrative
L____--- ---2

Discourse-wereld Discourse

Syntactische relaties

In het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat een lezer zich tijdens het
leesproces op een bepaald punt in de verhaal-wereld plaatst. De op-
bouw van een mentale representatie is namelijk verbonden aan het
spatio-temporele nulpunt of de origo waaraan de entiteiten, handeling-
en en situaties in de vertelling verbonden zijn. In de talige presentatie
geven de woorden de ruimtelijke context aan waarbinnen het gebeuren
langs een bepaalde tijdlijn plaats vindt. Deze aanduidingen in de tekst
maken de waarnemingspositie in de conceptuele ruimte bijna tastbaar
aanwezig, hoewel deze origo niet fysiek aanwezig is. Het deiktische -
punt zelf is niet waarneembaar. 28

2h Green. K.. "Deixis: A Revaluation of Concepts and Categories".  1995. Voor traditi-
onele beschrijvingen van deixis zie o.a. Gorp. H. van e.a., Lexicon ran Literaire
Ten,ten. 1993.17: Matthews, P.H., The Coticise Oxford Dictionan· o.f Linguistics. \9-
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Hetzelfde deiktische principe dat wijst op een origo is ook van
toepassing op syntactische relaties. Wanneer deixis namelijk naar de
codering van de spatio-temporele context en de subject-gebonden
ervaring van de codeerder verwijst, geldt dit niet alleen voor de con-
crete opbouw en invulling van de conceptuele ruimte. Doordat code-
ring zowel de conceptuele referentie als de linguistische vormgeving
behelst, verwijst ook de manier waarop talige elementen syntactisch
aan elkaar gerelateerd zijn naar een deiktisch punt. Of anders gezegd,
de morfemen en hun onderlinge posities staan aan de basis van de
vertelde situaties en gebeurtenissen. De syntactische relaties zijn de
middelen waardoor een lezer een positie kan innemen.19

Samenvoeging van het cognitieve kader met het communicatief func-
tionele model van Weinrich (Model F) leidt tot de volgende uitgangs-
positie in de beschrijving van syntactische relaties (Model I). Net
zoals een lezer tijdens het leesproces een driedimensionaal conceptu-
eel beeld opbouwt en daarbinnen vanuit een origo de verhaal-wereld
beziet, duiden op het syntactische niveau de morfologische kenmerken
van morfemen op onderscheiden posities en relaties die een lezer
vanuit een origo waarneemt. De communicatieve functies van de
werkwoordsvormen geven het informatieverloop in de tekst aan. Bin-
nen de verdeling van verhaal- en discourse-wereld wijst de syntacti-
sche informatie op voor- of achtergrond. Het syntactisch perspectief
geeft een actuele situatie dichtbij en op de nulgraad aan. wijst terug
naar een gerealiseerde situatie of duidt op een vooruitwijzende werke-
lijkheid.

De gelaagdheid van Model I laat zien hoe elke afzonderlijke
werkelijkheid een wereld is die informatie aanreikt. Elke wereld kent
een onderscheid in voor- en achtergrond en verschillende vormen van
perspectief. De inbedding van deze informatie wisselt naar gelang de
positie of origo van een participant in de omringende discourse veran-

dert. Zo is de discourse ingebed binnen de setting van een communi-
catieve context in de buiten-wereld. is de narrative ingebed in de

discourse en is de ingebedde discourse van personages ingebed in de

97.89-90.
29 Dit betekent dat op het syntactische niveau van de tekst het deiktische nulpunt en
de bijbehorende syntactische relaties op soortgelijke wijze aanwezig zijn als de
conceptuele ruimte in de verhaal-wereld en de origo die de lezer daarbinnen inneemt.
Men kan in een syntactische analyse derhalve het deiktische nulpunt van de lezer
vaststellen zonder gebruikmaking van de lexicale inhouden.
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narrative. Op het moment dat personages zelf een verhaal vertellen,
openen ze in cognitief opzicht een nieuwe wereld in de vorm van een
ingebedde narrative. De tekstuele presentatie hiervan is onder andere
zichtbaar in de communicatieve functies van verba.

Model I

r-                   -7

Ground
(Achtergrond)

Gerealiseerd Actueel Modaal
(Terugwijzend) (Nulgraad) (Vooruitwijzend)

Figure
(Voorgrond)

Gerealiseerd Actueel Modaal
(Terugwijzend) (Nulgraad) (Vooruitwijzend)

----- -----I
1 1

1 1 Origo ji
L-------___J

Discourse-wereld (ingebedde) Discourse

Origo

L__-_-- ---

Verhaal-wereld
NarrtIe-1

Discourse-wereld Discourse
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Het gecombineerd voorkomen van de onderscheidingen in spreekhou-
ding, perspectief en relief maakt twee benaderingswijzen mogelijk van
Model I. De horizontale scheidslijnen benadrukken het verschil in
relief tussen figure en ground. Dit maakt het ene niet belangrijker dan
het andere, maar laat vooral zien waarop de tekst scherp stelt. Achter-
grondinformatie (ground) legt minder nadruk op de lexicale inhouden
dan voorgrondinformatie (figure), hetgeen consequenties heeft op het
semantische niveau. Zo kunnen bepaalde voorwerpen in de conceptue-
le ruimte vooraan staan. maar trekken deze vanwege hun syntactische
achtergrondkenmerken niet direct de attentie van de lezer. Tegelijker-
tijd geven anaforische en cataforische processen achtergrond (groun-
ding) aan de voorgaande of nog komende informatie in de tekst.

De verticale scheidslijnen accentueren in Model I het specifieke
wereldbeeld. De lezer blijft in die gevallen op dezelfde positie of
origo, alleen de wijze waarop de tekst de informatie aandraagt is an-
ders. Een terugwijzend perspectief geeft een gerealiseerde werkelijk-
heid aan, nulgraad een neutrale of actuele realiteit en het vooruitwij-
zende perspectief een modale werkelijkheid.

Deze benadering onderscheidt  zich van Weinrich' s beschrijving
waarin het spreekperspectief vooral temporeel is.-" In een cognitieve
setting echter bepalen zowel spatiale als temporele facetten het onder-
scheid in perspectief. Terugwijzen wil zeggen dat het over informatie
gaat die thuis hoort in een andere, mogelijk eerder gerealiseerde situa-
tie ten opzichte van het moment waarop de informatie in de tekst
wordt gegeven. Dit kan zowel temporeel als spatiaal zijn, vooral wan-
neer de gegevens refereren aan een andere (voorbije) situatie, verhaal-
of discourse-wereld. De informatie die de werkwoordsvorm aandraagt
over iets dat mogelijk gaat gebeuren heeft een toekomstig karakter
(temporeel) en wijst vooruit naar een andere, nog niet bestaande of
verwezenlijkte wereld (modaal / spatiaal). De nulgraad is binnen het
model neutraal en betrokken op de actuele communicatieve situatie
van vertellen of spreken. Zowel in temporele als spatiale zin geven
werkwoordsvormen op de nulgraad een zekere gelijktijdigheid aan
met de verhaal- of discourse-wereld waarin ze voorkomen.

Wanneer de communicatieve functie van een werkwoordsvorm
wijst op een veranderende spreekhouding, verschuift in cognitief
opzicht de deiktische positie. De overgangen tussen vertellen en spre-
ken maken dat de lezer zijn origo in totaliteit moet verzetten van een

10 Weinrich. H.. Tempus. Besprochene und erzlihite Welt,  1994. Hoofdstuk III. §1.



51                               Tekstsyntaxis

algemene positie in de verhaal-wereld, naar een specifieke plaats in
een nieuw opgeroepen discourse-wereld, of andersom. 3I

Modale werkelijkheid

De verdeling van communicatieve functies van werkwoordsvormen in
Model I impliceert dat de presentatie van syntactische relaties op de
origo van de lezer afhankelijk is van een zekere modale structuur. Dat
wil zeggen dat de gepresenteerde werkelijkheid bestaat uit Edn wereld
die gezien wordt als actueel en uit een oneindigheid aan alternerende
mogelijke werelden. De meeste fictionele werelden, vooral die gepro-
jecteerd worden door narratieve teksten, hebben eveneens een modale
structuur. Ze bestaan uit den actuele wereld en uit een varieteit aan
werelden die functioneren als niet-geactualiseerde alternatieven van
het actuele domein. 32

Cognitief lijkt de functie van „todaliteit nog het meest op een
sleutel die een (tijdelijke) nieuwe wereld binnen de discourse of narra-
tive opent. Deze (sub)wereld hoeft niet te bestaan of realiteit te wor-
den. Modaliteit attendeert op een specifieke voorstellingswijze van de
werkelijkheid waarin onder andere de mogelijkheid van de gebeurte-
nis of het subjectieve oordeel van de spreker centraal staat. Modale
werkwoordsvormen tonen zo een andere orientatie op de werkelijk-
heid dan indicatieve vormen. Volgens Werth wijst het modale karakter
op een werkelijkheid die meer of minder verwijderd is ten opzichte
van de spreeksituatie: 'Modality is in the category of interaction: the
interaction between the participants and what is said. We would these
days most naturally think of it in terms of illocutionary force or
speech acts. Thus. modality has to do with the relationship between

"  Tijdens dialogen doen zich in een tekst continu wisselingen voor tussen de narrati-
ve en de discourse hetgeen uiteraard niet ontelbare verschuivingen inhoudt naar
andere discourse-werelden. Een dialoog is in cognitief opzicht een discourse-wereld
binnen een verhaal-wereld en kent twee of meer participanten. Elke keer wanneer in
de dialoog een overgang plaats vindt van de ene participant naar de andere. is er een
syntactische presentie van wisselingen in persoon. getal en/of geslacht waarmee het
syntactisch subject is aangegeven. Een lezer moet zijn of haar origo vet-plaatsen van
de ene naar de andere participant-positie binnen dezelfde discourse-wereld.
" Semino. E.. Language and World Creation in Poems and Other Texts (Textual
Explorations Series). London and New York: Longman, 1997. 67-72. In navolging
van M.L. Ryan duidt E. Semino op de invloed en het belang van modaliteit.
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the speakers and the text. More specifically. it has tot do with their
assessment of such factors as truth. probability and reliability.'33

Twee belangrijke vormen van modaliteit zijn de deontisclie en de
episte,iiische waarde van werkwoordsvormen.34 Ze drukken een ver-
schillende verhouding tot de werkelijkheid uit. waarbij de gepresen-
teerde situaties en gebeurtenissen (nog) niet werkelijk, gerealiseerd of
aanwezig zijn. Een werkwoordsvorm met een deontische modale
waarde (moeten, mogen: verbod. aanbeveling. verplichting etc.) drukt
een houding uit tussen een spreker en de toegesprokene ten opzichte
van de omringende situatie. Epistemische modalen (zullen. kunnen.
willen: noodzakelijk, waarschijnlijk, mogelijk etc.) wijzen op een
oordeel van de spreker ten opzichte van het gesprokene. Dit onder-
scheid maakt dat de deontische modaliteit dichter bij het actuele do-
mein van de spreeksituatie staat dan een epistemische modaliteit, die
naar verder weg of iets meer onwaarschijnlijks wijst.

Volitieven zijn een specifieke taalkundige invulling van de deon-
tische en epistemische waarden. waarbij de imperatieve vormen voor-
al een deontisch karakter kennen en de iussivus en cohortativus vooral
epistemisch van aard zijn.35 Een soortgelijke functie van verwijdering
ten opzichte van de spreeksituatie vindt men zelfs terug in het indica-
tieve gebruik van een futurum.36 Een toekomende tijd wijst namelijk
op een situatie die in temporeel opzicht modaal is: de situatie moet
nog plaats vinden. Hetzelfde geldt voor de conditionele zinnen. De
gepresenteerde situaties in tijd en/of plaats bestaan nog niet op het
moment van de uitspraak in het actuele domein van de discourse. Het
gebruik van dusdanige vormen en constructies beYnvloed in grote mate
de (subjectief) aangedragen voorstelling van de werkelijkheid.

" Werth, P.. Text Worlds. 1999.176.

'4 Zie Sanders  ( 1994.  244):  'Deontische modale werkwoorden vallen onder de catego-
rie impliciete perspectieven: ze drukken een attitude van een subject in de tekst uit ten
opzichte van iets in de werkelijkheid. Epistemische modalen zijn in dit opzicht an-
ders: zij drukken het subjectieve oordeel van het hier-en-nu-sprekende instantie uit
ten opzichte van de werkelijkheidswaarde van het gezegde.' Sanders. J.M.. Perspecti-

ve in narrative discourse. 1994.
'·' Zo geeft de gebiedende functie van een imperatief een verwijzing naar een (nabije)
toekomst die nog moet plaats vinden. De spreker wil graag dat de opdracht voltrok-
ken wordt. maar de modale waarde laat de uitkomst ervan (voorlopig} open.
36 Zie over de epistemische waarde van de toekomende tijd ook: Werth. P.. -Remote
Worlds".   1997.   111.  Ter  vergelijking:  Weinrich. H.. Tempits. Besprochene Lind
e,itihite IVe/t. 1994, 63.
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Tot de modale functie van werkwoordsvormen behoort volgens Werth
eveneens de presentatie van fictionele informatie in narratieve teksten:
'Referring again to the distinction made earlier between the informati-
onal and the modality part of a discourse, we may say that world buil-
ding belongs to the latter. Modality, it will be remembered, comprise
the situating of the information with respect to the current context. '37

Dit betekent dat ten opzichte van de participanten in de discourse een
verhaal niet samenvalt met de actuele of werkelijke context die de
communicatieve situatie omgeeft. Fictionele informatie is daarmee
tevens onderscheiden van het gerealiseerde perspectief van terugwij-
zende informatie. Overigens. op het moment dat het fictionele domein
van een verhaal-wereld zelf de voorgrond vormt en er sprake is van
een narrative. valt de informatie niet langer onder een modaal perspec-
tief. Wanneer een lezer zich eenmaal op de origo in de verhaal-wereld
bevindt. vormen de gepresenteerde situaties op de voorgrond het actu-
ele en indicatieve domein. De meest voorkomende (sub-)werelden
vanuit het actuele domein kan men als volgt weergeven (Model J):

Model J

Gerealiseerd Actueel Modaal

Epistemisch

Deontischp

1
Gerealiseerd -  Actuele Domein Temporeel

  Conditioneel

Fictioneel

1' Werth. P.. Text Wc,rIds. 1999.183.
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Binnen elke afzonderlijke wereld van discourse en narrative is het
vertrekpunt van lezers steeds de wereld waarin men zich op dat mo-
ment bevindt. Gerelateerd aan dit actuele domein zijn er verschillende
werelden. uiteenlopend van gerealiseerde tot modale (sub-)werelden.
Het betekent dat elk niveau van (ingebedde) discourse en (ingebedde)
iian-alive zowel actuele als niet-geactualiseerde informatie kan bevat-
ten en dat binnen de direct situationele context van de discourse-we-
reld de opgeroepen verhaal-wereld in wezen modaal is.'N

2.4 Communicatieve functies in het bijbels Hebreeuws

Het onderscheid tussen spreekhouding. relief en perspectief op grond
van morfologische kenmerken geeft volgens Weinrich inzicht in de
communicatieve functies van werkwoordsvormen voor het geheel van
de tekst. Ondanks de overeenkomsten met een cognitieve benade-
ringswijze is dit uitgangspunt niet zonder meer toepasbaar op het
werkwoordsysteem van het bijbels Hebreeuws. Anders dan de moder-
ne West-Europese talen is het bijbels Hebreeuws geen actief gespro-
ken taal meer. Er is enkel een beperkt corpus van schriftelijke teksten.
Dit heeft consequenties voor de vaststelling van de tempora voor
bespreken en vertellen. De tempora die normaliter in een 'levende'
taal gebruikt worden in een communicatieve situatie van een discourse
zijn voor het Hebreeuws namelijk slechts herleidbaar aan de hand van
de ingebedde discourse-gedeeltes in narratieve eenheden. Het betekent
dat het startpunt in de syntactische beschrijving van de
communicatieve functies van de werkwoordsvormen bij de narrative
ligt.

Modaliteit in het bijbels Hebreeuws en de visie van Joosten

Het meest voorkomende tempus in de narratieve teksten van de He-
breeuwse bijbel is de wa.,yiqto/.3' Deze vertegenwoordigt binnen de

'h Werth rekent de narrative tot epistemische sub-werelden: dit zi.in gemodaliseerde
proposities van participanten in de discourse of personages in tekst-werelden. Werth.
P.. Text Worlds. 1999. 240.
" In het bijbels Hebreeuws bestaat in vertellingen 75% van de werkwoordsvormen uit
iniperfecta consecuti\'a (I,·a.n·iqtol)  en  in niet-vertellingen bestaat  50%  van  de werk-
woordsvormen uit imperfecta (yiqto/). Het perfectum (qatal) is redelijk ver-deeld
over beide tekstsoorten: 22% in vertellingen. 28% in overige teksten. Het perfectum
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narrative het indicatieve domein ten opzichte waarvan de andere vor-
men en constructies zijn gepositioneerd. Voor de ingebedde discourse-
gedeeltes is de riqtol de meest frequente werkwoordsvorm. De qatal
is gelijkelijk verdeeld over de narrative en de (ingebedde) discourse.
Ondanks de veelvuldige aanwezigheid van de yiqtol in de discourse
vertegenwoordigt deze vorm waarschijnlijk niet het indicatieve do-
mein voor het bespreken. De werkwoordsvorm lijkt vooral te wijzen
op een modale presentatie van de werkelijkheid. Dit leidt tot de werk-
hypothese dat voor de discourse de qaml het indicatieve domein
vormt ten opzichte waarvan de andere constructies en werkwoordsvor-
men, zoals de .viqtol, zijn gepositioneerd.

Deze hypothese wordt bevestigd door de syntactische studies van
Joosten. waaruit naar voren komt dat in het bijbels Hebreeuws de
7'iqtol voornamelijk een modale functie kent: ' Biblical Hebrew yiqto/
is not a form expressing the present-future. nor an expression of non
completed action. nor an expression of cursive aspect.....viqtol usually
expresses that an action will happen in the future. that it may. should
or could happen: these are modal uses.'40 Joosten verklaart  zel fs  de
indicatieve functies van de yiqtol in een modaal perspectief. Deze
geven een algemene tegenwoordige tijd aan voor die gevallen die
waarschijnlijk' lijken te gebeuren of wijzen op een werkelijke tegen-

woordige tijd in vraagzinnen. waarbij het 'werkelijke' juist bevraagd
wordt.4' Tezamen met de volitieve werkwoordsvormen en de weqatal
vormt de yiqtol een modaal subsysteem dat is onderscheiden van het
indicatieve systeem.41 De basisfunctie van deze vormen is het uitdruk

C
consecutii·tim (51' qatal) staat voornamelijk in teksten waar het imperfectum (yiqtol)
heerst. Schneider. W. Gramniatik des Biblist·hen Hebraisch: ein Lehrbitch. \993.
§48.1.
4I1 Joosten. J., "The Indicative System of the Biblical Hebrew Verb and its Literary
Exploitation". in: Wolde, E.J. van (ed.). Narrative S1·11/ax a,id the Hebrew Bil,le.
Papers (,f the Tilburg Conference 1996. Biblical Interpretation Series Volume 29.
Leiden: Brill. 1997,51 -71.
+1 Joosten ( 1997.58): In light of all this. yiqk,/ should be pulled out of the indicative
system and set on one side. together with the other modal verb forms of Biblical
Hebrew: the imperative. the jussive. the cohortative. and „·'quita/. The forms constitu-
te a modal subsystem opposed e,1 b/or to the indicative system. Joosten. J.. "The
Indicative System of the Biblical Hebrew Verb and its Literary Exploitation". 1997.
51-71.

42 De 31·"qatal die een herhaalde handeling uitdrukt is volgens Joosten  ( 1997.  81} een
uitbreiding van de modale functie:   The basic function of this verb form is the expres-
sion of actions as "not real"· i.e. as neither really occuring. nor really having occu-
red.' Joosten. J.. "Workshop: Meaning and Use of the Tenses in 1 Samuel 1". in:



Tekstsyntaxis                                  57

ken van nuances zoals vooruitwijzen, voorspelling. verplichting of
noodzakelijkheid.43 Ook een recente studie van Shulman lijkt bij deze
visie aan te sluiten. wanneer hij wijst op de iussieve en indicatieve
functies van de yiqtol. die refereren aan een deontische en epistemi-
sche modaliteit. 44

Wanneer in navolging van Joosten constructies met yiqtol een modale
functie hebben. kan men zich de vraag stellen of de communicatieve
functie van de ,<an'iqto/ hierbij aansluit. Enerzijds kenmerkt een ix'a; -

yiqtol zich morfologisch als een inversieve yiqtol-vorm. anderzijds

wijst het gebruik binnen de situationele context van een auteur en
lezer op een modale werkelijkheid.45 Dit zou kunnen betekenen dat de

Wolde. E.J. van (ed.). Narrative S. ·„ta.r and  the  Hebrew   Bible. 1991. 72-83. Daar-
naast signaleert de ,·iqto/ (Joosten 1999. 25) in de context van een verleden tijd. een
handeling die niet werkelijk: is: 'In a past context. yiqtol signals that an action is not
real. implying that it could yet be realized subsequently or that. on a past experience.
one might it to be realized subsequently.' Joosten, J.. "The Long Form of the Prefix
Conjugation Referring to the Past in Biblical Hebrew Prose", in: Hebre,i· Studies 40
(1999),15-26.

43 Joosten (1999. 15): 'Within the paradigm of the biblical Hebrew verb. yiqtot is
opposed. as a modal form. to the indicative forms (qatal.  Bran·iqtol.  and the predicati-
ve participle). and within the modal subsystem. to forms expressing volition: the
jussive, imperative and cohortative.' Joosten. J.. 'The Long Form of the Prefix Con-
jugation Referring to the Past in Biblical Hebrew Prose" ( 1999)  15-26.
44 Cf. Shulman, A., -The Function of the 'Jussive' and 'Indicative' Imperfect Formsi
in Biblical Hebrew Prose" Zeitschrift fiir Althebraistik 13 (2000) 168-180.180: Alt-
hough both jussive and indicative forms (= imperfect) may be used to express com-
mands. the contexts in which they occur indicate that in Biblical Hebrew they had
different functions. Jussive forms characteristically occur in interpersonal discourse.
They typically express deontic modality: personal and urgent requests or commands.
wishes and other expressions of volition. Indicative forms occur more often in con-
texts where laws and regulations are presented. They convey nuances of meanings
that are close to predictions and statements. Although they may be used for either
deontic or epistemic modality. indicative forms are typically used for epistemic moda-
lity.'
45 De conclusies van Andersen's (2000,66) uitvoerige beschrijving van de diachrone

ontwikkeling van het Hebreeuwse verbale systeem, lijken een morfologische ver-
wantschap te ondersteunen. aangezien de st'm·yiqwl en de .i·iqt(11 in ontwikkeling en
morfologische vorm nauw aan elkaar verwant zijn (yaqtul vs yaqtulit. pag.25): 'The
evidence from various Semitic and Afrasian languages suggests the following deve-
lopments: (1) Hebrew preterite ,t·ay.riqto/ developed from Proto-Semitic preterite

j·aqtul. (2) Hebrew imperfective yiqtot developed from Proto-Semitic impertective
.mqtulit. The imperfective ,·aqattal was not found in Proto-Semitic. but represents
later innovations in Akkadian and Ethiopic. (3) Hebrew stative qatel developed from

Proto Afrasian qatila. which was an adjectival noun. (4) In Proto-Semitic. qata/a had
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karakteristieke morfologische en communicatieve kenmerken van de
yiqtol. zoals die zich in de i,·co·yiqtol voordoen, in de discourse-wereld

van auteur en lezer aangeven dat de narratieve werkelijkheid die met
een successie van ;t·m: iqtols volgt. zich onderscheidt van de werke-
lijkheid of buitenwereld waarin de lezer zich bevindt. Een dergelijk
functie van de ,#apyiqtol zou goed aansluiten bij de uitgangspunten
van Werth. die narratieve teksten rekent tot de epistemische sub-we-
relden van de discourse.46

Bovenstaande beschouwingen resulteren in de volgende verdeling van
tempora voor bespreken en vertellen. In communicatieve zin zorgt het
gebruik van de qatal ervoor dat een participant in de discourse-wereld.
of een personage in een ingebedde discourse, betrokken is op het
directe actuele domein van de situationele context. Ten opzichte van
deze werkelijkheid kent de M cir  iqtol een modale functie. De vorm
duidt op informatie over de fictieve verhaal-wereld als een epistemi-
sche sub-wereld van de discourse. Echter, eenmaal geactiveerd heeft
de way-yiqtol een indicatieve functie. aangezien de overgang naar de
narratieve werkelijkheid een nieuw actueel domein heeft geopend.

Voor het bijbels Hebreeuwse verbale systeem resulteert een on-
derscheid tussen bespreken en vertellen vooral in een verdeling tussen
de  qatal  en de wayyiqtol. Binnen de actuele domeinen of werelden van
discourse en narrative geven volitieven en yiqtol-vormen een opening
naar modale sub-werelden. eventueel gecontinueerd met 31.eqatal. De
H·ait·-.r-qatal opent binnen het actuele domein een gerealiseerde wer-
kelijkheid met achtergrondinformatie. Nominale clauses markeren met
name actuele informatie op de achtergrond.

Narrative en discourse in het bijbels Hebreeuws

De combinatie van de eerder beschreven cognitieve en communicatie-
ve uitgangspunten tezamen met de bevindingen van onder andere
Niccacci en Joosten. maakt een verdeling van Hebreeuwse verba naar
narrative (Model K) en discourse (Model L) mogelijk.

47

both progressive and resultati;·e meanings. Progressive q £1 tai(i developed into Hebrew
imperfective and future M'<'gatal. whereas resultative q(it<ila developed into Hebrew
perfect and perfectiz'e q,tia/'(66). Andersen. T.D.. "The Evolution of the Hebrew
Verbal System" (2000) 1-66.
48 Cf. Werth. P. Text IVe,·ids. 1999. 1 83.240.
47

Vanwege de cognitieve uitgangspunten en het modale karakter van narratieve
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Model K

Ground

Gerealiseerd Actueel Modaal

(Waw-)x-qatal (Waw-)Nominale (Waw-)x-yiqtol
clause w/3 qatal

Figure

Actueel

Wayyiqtol

Origo

Verhaal-wereld Narrative

Van de constructies op de voorgrond is de way·yiqtol het meest ken-
merkende voor de narrative (Model K). De (ingebedde) discourse
(Model L) heeft als kenmerk op de voorgrond en nulgraad construe-
ties met (x-) qatal en nominale clauses, eventueel gecontinueerd door
pt·ayyiqtol. In een modaal spreekperspectief zijn er op de voorgrond
van de discourse vooral volitieven en constructies met (,va„,-).r-yiqtol,
eventueel gecontinueerd door respectievelijk #3yiqtol of w qatal.

teksten corresponderen de Modellen K en L slechts in grote lijnen met het eerder

gepresenteerde Model G dat gebaseerd is op Niccacci's verdeling. Cf. Niccacci. A..
The Switar of tlie Verb in Classical Hebrew Prose. \ 990.§135.
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Model L

Ground

Gerealiseerd Actueel Modaal

(Waw-)x-qatal (Waw-)Nominale (Waw-)x-yiqtol
clause

Figure

Actueel Modaal

(x-)qatal Volitivi
I(Waw-)Nominale Continuerend

clausel Weyiqtol

Continuerend (Waw-)x-yiqtol
Wayyiqtol Continuerend

Ypqatal

  Origo       

Discourse-wereld (ingebedde) Discourse

Het onderscheid in spreekperspectief maakt duidelijk waarom een
(,iviw-)no„,incile clatise als constructie in beide modellen K en L
alleen als actueel perspectief op de nulgraad voorkomt. Dergelijke
clauses geven namelijk informatie die niet aan een handelingstijd is
verbonden. Ze zijn dus niet vooruit- of terugwijzend. vanwege het
ontbreken van finiete werkwoordsvormen. Nominale clauses komen
eveneens op de voorgrond van de discourse voor. vanwege hun com-
municatieve functie van nadruk op het nominale element (subject of
object). De uitzonderlijke positie op de voorgrond is tussen haken aan-
gegeven. Daarnaast tonen de modellen voor een modaal en gereali-
seerd perspectief op de achtergrond van narrative en discourse vooral
samengestelde nominale clauses. Hoewel hierin de aanwezigheid van
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een finiete werkwoordsvorm het samengestelde karakter meebepaalt.
ligt de nadruk niet op de handeling maar op het eerste element. De
eventuele koppeling met 1 geeft het continuerende karakter aan. Het
betreft hier (,va,1-).r-qatal voor het gerealiseerde en (,va„·-).1-.riqtol
voor het modale perspectief.

Als gevolg van de modale functie van de ,#qutal en (,i'aw-)r-yiq-
tol. en de verwijzing naar een (verwijderde) wereld, zijn in de model-
len K en L deze vormen samen met de volitivi opgenomen onder het
perspectief van vooruitwijzen. Dat wil niet zeggen dat ze in de verta-
ling direct een toekomende tijd aangeven. Vooruitwijzen is hier veel
spatio-temporeler gedacht. in die zin dat de communicatieve functie -
wijst op een afstand tussen het moment van de uitspraak in narrative
of discourse, en de inhoud van het besprokene of vertelde.

2.5 Naar een tekstsyntactisch analysemodel

Analyse van het syntactische niveau in de linguYstische organisatie
start bij de cohesie van de tekst. De compositie van de tekst presen-
teert in haar geheel op een bepaalde wijze syntactische informatie. Dit
bepaalt de functie van de tekstdelen zoals zinnen en zinsdelen, die op
hun beurt de functie van de afzonderlijke onderdelen bepalen, zoals
woorden en werkwoordsvormen. Is het totaal van een tekst vertellend.
dan bestaat de vormgeving uit zinsconstructies die horen bij een ver-
tellende tekst en uit werkwoordsvormen die een vertellende functie
hebben. Verschuift de informatiestroom tussen tekstdelen van vertel-
len naar bespreken. dan horen daar de passende constructies en vor-
men  bij.

Dit onderzoek maakt gebruik van de inzichten uit zowel de tradi-
tionele studies, zoals Jotion-Muraoka. als de alternatieven die Wein-
rich aandraagt en de bewerkingen ervan voor het bijbels Hebreeuws.
Als randvoorwaarden voor het analysemodel gelden de uitgangspun-
ten dat syntaxis de tekst als geheel betreft en dat syntaxis deel uit-
maakt van het cognitieve kader van het leesproces. Dit betekent dat de
tekstsyntactische analyse van de Hebreeuwse tekst van Jona is gericht
is op de verschillende communicatieve functies van werkwoordsvor-
men en zinsconstructies.
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Macrosyntactische signalen

Woorden die de stroom van informatie binnen een tekst benadrukken
nemen een aparte plaats in binnen de tekstsyntactische analyse.48 Door
hun markerende functie dragen ze namelijk bij aan de grotere ver-
deling en indeling van de tekst. In navolging van Weinrich zijn ze te
benoemen als macrosyntactische signalen, omdat ze op het syntacti-
sche niveau bijdragen aan de markering van relaties tussen delen van
de tekst. 49

De meest voorkomende macrosyntactische markeringssignalen
zijn il];1(1), ilrIP en '71'1 Binnen de discourse attendeert rl];1(1)op een
directe observatie. In syntactisch opzicht is  ]M een onafhankelijke
clause, met de imperatieve betekenis van 'en zie!'. De clause die erna
volgt is het object van het zien. Wanneer  ]il in de narrative voor-
komt. vindt er een verschuiving in de informatiestroom plaats van
narrative naar de narrator's discourse. Het gebruik van il]il dient dan
om de informatie direct van verteller naar lezer te richten. De functie
van PrIP is een deiktische markering binnen de discourse. Het leidt het
resultaat of de conclusie in als gevolg van een daarvoor beschreven
gebeurtenis of situatie. en komt als markeringssignaal alleen voor in
de discourse. In syntactisch opzicht is het een adverbiale uitdrukking
van tijd inet logische kracht. in de betekenis van 'welnu'.

Er is aanleiding om aan te nemen dat het sterkste macrosyntacti-
sche signaal van de narrative 'TT'l is.w Aan het begin van vertellende
teksten of aan het begin van een deel van de vertelling geeft het aan
dat wat er na volgt een narrative is. De tekstuele functie van 'il'l is de
introductie van een nieuw element in de hoofdlijn van de narrative.

4'

Over  iiiarkeringswoorden  zie  o.a.:  Wolde.  E.  ,·an. "Who Guides Whom? Embed-
dedness and Perspective in Biblical Hebrew and in 1 Kgs 3:16-28", Journcil ft,r

Biblical Literattire 1 14/4 (1995) 623-642.
49 Weinrich. H.. Tempits.  Besproche,te  mid  e,·:tihite  IVe/t. 1994. Hoofdstuk  1.  §3:
Schneider, W., Grammatik des Biblischen Hebriftsch: ein Lehrbuch. \993. §54:

Talstra. E.. "Text Grammar and Hebrew Bible  1: Elements of a Theory".  1978. §4:
Niccacci. A.. The Syntax· ofthe Verb i,1 Classic·al Hebre„· Prose. 1990. § 12.
;1.-

, 1 '1 versterkt de tekstualiteit van de tekst. Het ,·erbindt niet alleen de narrative aan
de individuele omstandigheid van tijd. maar ook aan het gehele gebeuren dat het
inleidt. Niccacci. A.. Tlie S.,7,ta.r of the Verb iii Classical Hebre,#· Prose. 1990.§12 &
§28. Zie ook: Merwe. C.H.J. \an der, "The Elusive Biblical Hebrew Term -7-1. A
Perspective in Terms of its Syntax. Semantics. and Pragmatics in 1 Samuel". in:
Hebre,i· Studies 40 C 1999}. 83- 114.
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zodanig dat het volledig deel uitmaakt van de vertelling. Daarnaast
heeft 'il 1 de functie om een temporele clause te introduceren. die als
inleiding voor de hoofdhandeling staat. Bijzondere oplettendheid is
geboden wanneer het als finiete werkwoordsvorm aan het begin van
de clause voorkomt. In dat geval vertegenwoordigt 'il'l een vorm van
het werkwoord en niet een macrosyntactisch markeringssignaal.51

Spreekhouding, reliaf en perspectief

Na vaststelling van de grotere geleding van de tekst is ten behoeve van
de analyse een opdeling in kleinere eenheden noodzakelijk. Op het
syntactische niveau zijn dit de clauses de kortst mogelijke zinseen-
heden die bestaan uit een subject met een predikaat. Elke clause pre-
senteert een handeling, beschrijft een situatie of een gebeurtenis. Voor
de definitie van clauses volgt dit onderzoek Niccacci's driedeling op
grond van de positie van het eerste element en het aanwezige predi-
kaat.52 Er zijn verbale. enkelvoudig nominale en samengestelde nomi-
nale clauses, en bij elk ervan horen bijpassende communicatieve func-
ties.53 Een verbale clause vertelt over wat een subject doet, een nomi-
nale clause over wie of wat het subject is. Een samengestelde nomina-
le clause geeft informatie over het subject, maar de gegevens kunnen
een handeling betreffen. Elke verandering in de volgorde heeft als
functie om de gegeven informatie op een bijzondere wijze te marke-
ren. Een samengestelde nominale clause markeert dus de nominale
gegevens die ze aandraagt. Meestal geeft het aan dat de informatie-
stroom binnen de communicatie niet meer op de voorgrond plaats-
vindt en op de nulgraad, maar verschuift naar de achtergrond.

54

'' Niccacci. A.. The S.j'ittu.2 of tile Verb in Classical Hebrew Prcise. 1990. §28-§36.
'2 Niccacci. A.. The Sy,ita.1' ot the Verb iii Classical Hebrew Prose, 1990,  §6.  Vanwe-

ge de nadruk op de aan- of afwezigheid van een finiete werkwoordsvorm. spreekt van
Wolde (1998) liever van Verbal en Verbless clauses. In een verbless clause is een
finiete werkwoordsvorm afwezig. Verbal clauses zijn in te delen op grond ;·an de
woord-orde met het werkwoord op eerste (VSO) of latere positie (SVO). Wolde. E.J.
,·an. -Linguistic Motivation and Biblical Exegesis", in: Wolde, E.J. van (ed.), Narra-
til'e S.\'nmr aitd the Hebrew Bible, 1997,   21 -50.  Zie  ook:  WoIde.  E.J.   van.    'The
Verbless Clause and Its Textual Function", in: Miller. C. (ed.). The Verbless Clause
iii Biblical Hebrew. Winona Lake IN: Eisenbrauns,  1998,321-336.
" Zowel een nominaal als een adverbiaal element kan de eerste positie in een sa-
mengestelde nominale clause innemen. Niccacci. A.. The Syntax of the Verb in

Classical Hebrew Prose, 1990.§6.

'+ Niccacci. A..  The Switax of the  Verb in Classic·al Hebre,i· P,·ose,  1990.  §135.
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Na de verdeling in clauses vindt een determinatie plaats van de narra-
tive en de discourse. Hiertoe fungeren de modellen K en L als
analyse-instrument. Na een vorm van het werkwoord -IDN in de nar-
rative volgt in de regel een direct speech, oftewel een overgang van
vertellen naar spreken. Bij andere verba dicendi of sentiendi is er
sprake van een indirecte manier van spreken of waarnemen binnen de
narrative. Na classificatie en benoeming van de aanwezige werk-
woordsvormen en het voorkomen van 3DN ontstaat een indeling in
narrative en discourse. Hiermee geeft de syntactische informatie de
origo van de lezer aan. Deze bevindt zich ofwel in de verhaal-wereld,
wanneer vertellende vormen voorkomen, ofwel in een discourse-situa-
tie in de verhaal-wereld. wanneer de vormen besprekend zijn. 55

Een tweede analytisch onderscheid doet zich voor tussen voor- en
achtergrondinformatie. Naast de kenmerkende werkwoordsvormen
voor de achtergrond van de narrative (model K) en de discourse (mo-
del L) leiden extra aanwijzingen zoals het partikel 'D of het relativum
7WN meestal een clause met achtergrondinformatie in.56 Dezelfde
regels en werkwoordsvormen vinden we ook terug bij de achtergrond
binnen de achtergrond. Vooral de eerder genoemde extra aanwijzin-
gen 'D of -1WN geven achtergrondinformatie aan. of achtergrond bin-
nen de achtergrond. Naast het algemene voorkomen als causaal of
relatief voegwoord kan 'D eveneens nadruk leggen. Het partikel 'D
voor een werkwoord sentiendi heeft een sterk emfatische functie en
plaatst de informatie op de voorgrond.57 Dit is vanwege nadruk of

- In tegenstelling tot Niccaccis beperkte bewijsvoering geeft een cognitief kader een
passende verklaring voor het samenvallen van narrative en discourse met de commu-
nicatieve begrippen r·an z'ertellen en bespreken. Zelfs wanneer een ingebedde dis-
course uit slechts edn clause bestaat. kan men dit rekenen tot een besprekende spreek-
houding. aangezien de tekstuele presentatie een discourse-wereld opent binnen een
(narratieve) verhaal-wereld. De nan'ator's discourse laat zich eveneens goed verklaren
vanuit een cognitieve optiek. Het is een besprekend tekstgedeelte in de tweede of
eerste persoon. die de communicatieve situationele context aangeeft tussen auteur en
lezer. De tekstuele informatie attendeert een lezer op zijn eigen rol als participant in
de (buitenwereldlijke) discourse-wereld. Cf. Niccacci. A.. "On the Hebrew ,·erbal
system". 1994. 117-137.
56 Zie ook: Wolde.  E.  van.  -Job 42.1-6:  The Rez·ersal  of Job". iii: Beuken. W.A.M.
(ed.). The Book of Job (Bibliotheca  Ephemeridum   Theologicarum   Lovaniensium
CXIV). Leuven: Leuven Uni\·ersity Press. 1994. 223-250.
'" Overigens impliceert Vntactische ; aststelling  san 'D poor een verbum sentiendi het
gebruik van semantische kennis. hetgeen enkel morfologische kennis overstijgt. Cf.
Wolde. E. van. "Who Guides Whom?" (1995) 635.636.
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vanwege een gebeurtenis die nog moet plaatsvinden en extra aandacht

vraagt. Na het emfatische gebruik van 'D volgt een object-clause.
Het derde onderscheid behelst het perspectief waarlangs de tekst

informatie presenteert. Of de gegevens terugwijzend, op de nulgraad

of vooruitwijzend zijn. is afhankelijk van de syntactische constructie
en grammaticale vorm van werkwoorden. Dit vraagt om de vaststel-

ling van het soort van clause binnen de context van narrative en dis-
course, en vervolgens om de determinatie van de specifieke vorm.



3 TEKSTSEMANTIEK

3.1 Inleiding

Woorden in een tekst voorzien in de gegevens voor de opbouw van
een coherente mentale representatie in de vorm van een tekst- of
verhaal-wereld. Ze stimuleren de herkenning van afzonderlijke lexica-
le inhouden en de vorming van betekenisrelaties. Vanwege de eerder
geformuleerde uitgangspunten, te weten (1) een cognitieve benade-
ringswijze van de taal. (2) het belang van de communicatieve functies
van woorden en (3) de ordening van een verhaal-wereld, vraagt de
analyse van dit semantische facet om een passend model dat recht
doet aan de wijze waarop een lezer een coherente conceptuele struc-
tuur vormt op basis van de interactie met de tekst. Of zoals Werth het
beschrijft: 'Central to any theory of semantics is the question of how
meaning is to be represented. In a cognitive theory. this becomes: how
is meaning represented in the mind?''

In een meer traditionele semantische benadering maakt men voor
de analyse van betekenisrelaties in teksteenheden meestal onderscheid
tussen paradigma en syntagmaf Een paradigmatische invalshoek
bestudeert de woorden naar hun mogelijke betekenissen of eenheden
van betekenis. Een syntagmatische invalshoek analyseert de relatie
tussen de woorden en hun betekenissen. zoals deze in een aaneenscha-
keling voorkomen in zinnen of grotere teksteenheden. Dit betekent dat
men na vaststelling van de paradigmatische mogelijkheden kan over-
gaan tot de keuze van bepaalde betekenissen die het best passen bin-
nen een syntagmatische ordening  van  een  zin of teksteenheid.'  Hoe-
weI in een dergelijke benadering de tekst een centrale plaats inneemt
als de context voor betekenisverlening. blijft de specifieke inbreng van

Werth.  P..  Tew  Worhls.   1999.34.
2 Zie ook: Cru e. A.. Meani,ig in Latigitage. Ali 1,111(,dtictic,it t<, Se;ilitiitic·s and Prag-
metric·s. Oxford: Oxford University Press, 2(*)0,  145-159.

Zo  i3  iolgens  Eec) (1990.  2 1) de tekst een plaat5  waar de onherleidbare pol>'semie
van symbolen in feite wordt  gereduceerd omdat de/e in een tekst \erb(inden worden
aan hun context. Symbolen zijn in paradigmatisch op/.icht open voor oneindige
betekenissen.  maar  ,yntaginatisch  bezien  (d.w.z.  tekstueel)  alleen  open  \'oor  onbe-
paalde. maar zeker niet oneindige, interpretaties toegestaan door de context. Eco. U..
The Limits c,f Interpretation. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
1990. 21. Zelfs binnen een lexicaal semantische benadering ( Cruse  2000.  13)  is  de
betekenis #'an een talige uitdrukking continu afhankelijk:  'The meaning of' all linguis-

 :   pr  ssi  thvary with the context in which
they occur.' Cruse. A.. Meatti,tg m
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een lezer en diens context grotendeels buiten beschouwing. Het te
verwachten analytisch effect is de vaststelling van een aantal verschil-
lende isotopieen of betekenislijnen binnen dezelfde verhaal- of
discourse-wereld. Een cognitieve benadering daarentegen erkent de
invloeden van de verschillende buitenwerelde,1 tijdens het proces van
betekenisverlening. Zo maakt de eigen bewuste of onbewuste inbreng
door een lezer in de dynamische wisselwerking ti.idens het lezen diens

representatie van elke wereld net even anders. De unieke context van
iedere lezer heeft in semantisch opzicht als effect dat er verschillende
verhaal- of discourse-werelden mogelijk zijn.4

Ten behoeve van een (tekst-)semantisch analysemodel, dat aan-
sluit bij de cognitieve uitgangspunten van het leesproces (Model D).
zal dit derde hoofdstuk allereerst de sturende invloeden van de tekst,
de discourse-situatie en de buitenwereld van de lezer verkennen (3.2).
Hierna volgt een procesmatige en cognitieve beschrijving van seman-
tische processen. uitmondend in een schematische weergave van een
parallel georienteerd neuraal netwerk waarbinnen betekenisverlening
plaats vindt (3.3). De opgedane inzichten zullen worden vertaald naar
een analytisch instrumentarium voor het onderzoek naar de ordening
en de presentatie van de conceptuele ruimte (3.4) en voor het onder-
zoek naar de (lexicale) betekenissen en betekenisrelaties in de tekst
(3.5).

3.2 Semantiek in een cognitieve context

Tijdens de communicatie door middel van taal (Model B) zijn er
verschillende invloeden aanwezig die de semantische activiteiten van
een lezer of ontvanger sturen. Zo is er de eigen inbreng van een au-
teur, de invioed van de geldende taal- of cultuurcode. of de verschil-
lende buitenwerelden waarbinnen de participanten van de communica-
tie zich bevinden. De gecommuniceerde tekst neemt binnen het ver-
werkingsproces de meest centrale positie in en stuurt in grote mate de
uiteindelijke betekenis die een lezer aan de overgedragen boodschap
verleent. Deze sturende werking benoemt Werth als text-driven: 'This

+ Overigens zal. sanwege de gemeenschappelijk gedeelde kennis van de participanten
in de discourse, de representatie van een gecommuniceerde verhaal-wereld in grote
lijnen dezelfde zijn. Er zijn echter nuances in de betekenis van de boodschap moge-
lijk. doordat de eigen achtergrond van elke participant en de daaraan verbonden

cognitieve verwerking resulteren in een subjectgebonden conceptuele structuur.
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means that discourse producers encode the representation of the situa-
tion they wish to refer to, and the recipients draw their interpretations
from the text so produced. The relevant situation is therefore precisely
restricted in every case by the text which its discourse produces, and
the discourse provides just enough detail to set up a text world and to
activate the relevant areas of knowledge. No further details are neces-
sary then are provided by the discourse together with information
available from the frames accessed by participant knowledge: 5 De
tekst en daarmee een boodschap of verhaal-wereld. geeft zekere gren-
zen aan waaraan een lezer tijdens semantische activiteiten is gehou-
den.

In een directe communicatieve context. bijvoorbeeld wanneer
twee mensen met elkaar spreken. is er naast de tekst nog een andere
sturende invloed aanwezig. In dergelijke situaties geeft ook de directe
context van de discourse sturing aan de communicatie en daarmee aan
de inhoud ervan. Zo'n discourse-driven situatie geeft de grenzen aan
waarbinnen de tekst als boodschap gesitueerd wordt.6 Deze sturing
kan heel direct plaatsvinden door bijvoorbeeld de ondersteuning van
gebaren en mimiek. of indirect door de omgeving waarbinnen de
communicatie zich afspeelt. Een gesprek over sneeuw in het midden
van de Sahara heeft een ander karakter dan een gesprek over sneeuw
in de Alpen. In het geval van een leesactiviteit vindt de discourse-
invloed overigens op bijzondere wijze plaats, vanwege de afstand in
ruimte en tijd tussen de auteur en een lezer. Tijdens het lezen van een
tekst bepaalt vooral de context van een lezer in zijn of haar buitenwe-
reid de specifieke discourse-situatie en is de buitenwereld van de
auteur slechts indirect aanwezig. Het sturende karakter van de tekst
blijft binnen een dergelijke discourse-situatie onverminderd van
kracht.

Wanneer tijdens de verwerking van talige informatie de tekst
zo'n sturende invloed heeft en men het leesproces als text- en
discourse-drizen kan typeren. is het beter te spreken van tekstse„ian-
tiek dan van de algemene term semantiek of betekenisleer. Tekstse-
mantiek legt de nadruk bij de taalgebruiker in relatie tot de tekst en de
betreffende betekenis is gebonden aan de sturing vanuit de tekst als
geheel.7

4 Werth, P.. Text Worlds. 1999.80.

Werth. P., Te.v JV,tr/ds. 1999.47-48.
" In plaats van enkel eenvoudige verbindingen te leggen tussen woorden in een tekst.
maakt een lezer inferenties o\·er cognitief geconstrueerde entiteiten in cognitief
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Relatie van de lezer met tekst en buitenwereld

Vanwege de dynamische wisselwerking tussen de lezer en de tekst
treden er prag„zatische aspecten naar voren binnen semantische pro-
cessen.* Zo is er een steeds sterkere invloed bespeurbaar van de lezer
ten aanzien van betekenisverlening naarmate de lingukstische niveaus
binnen een tekst elkaar opvolgen. Op het tekstsyntactische niveau is
deze invloed nog gering, maar met de activering van mentale repre-
sentaties en de vorming van coherente conceptuele structuren op het
tekstsemantische niveau neemt de invloed toe. Ten behoeve van de
identificatie van verschillende concepten, zoals een tekst die afzonder-
lijk en in samenhang aandraagt. en ten behoeve van de koppeling aan
reeds aanwezige kennis. heeft een lezer eigen kennis nodig, zoals die
is opgedaan binnen een specifieke buitenwereld. 9

De pragmatische invloed op semantische processen beperkt zich
niet alleen tot een soort van statische buitenwereld. De positie die een
lezer inneemt ten opzichte van een tekst is wisselend en ontwikkelt

geconstrueerde werelden. Cf. Emmott. C.. "Embodied in a Constructed World. Narra-
tive Processing, Knowledge Representation, and Indirect Anaphora". in: Hoek, K.
van/Kibrik. A.A./Noordman. L. (eds.). Discourse studies iii Cognitiere Lingitistics:
Selected Papers from the Fifth international Cognitive Linguistics Conference.
Amsterdam. 1997. Amsterdam: John Benjamins. 1999. 5-27, 7: 'So although each
sentence only refers to a fragment of the context. the mind creates a contextual gestalt
rather than interpreting each sentence in isolation'.
R Al vanaf de jaren dertig in de twintigste eeuw kent men binnen de taalkunde een
scheiding tussen de seniantiek. de studie van tekens ten opzichte van hun denotatie.
en de prag,natiek. de studie van tekens en hun gebruikers. Deze tweeslag maakt deel

uit van een taalkundige driedeling tussen syntaxis. semantiek en pragmatiek (o.a.
Morris. 1938). Toch is een scherp onderscheid tussen semantiek en pragmatiek
binnen een cognitief taalkundige benadering minder goed bruikbaar. juist vanwege de
dynamische wisselwerking russell de tekst en de lezer. Cf. Morris. C.. Fc,undations (lf
a Thec,ry (4 Signs. Chicago: University of Chicago Press. 1938.

Volgens  Eco  ( 1990.  260)  is  elke tekst een complex inferentieel mechanisme welke
geactualiseerd moet worden voor zijn impliciete inhoud door de lezer Voor een goed
begrip moet een lezer de tekst vullen met tekstuele inferenties. verbonden aan een
groot aantal vooronderstellingen gedefinieerd door een gegeven context (kennis.
achtergrond aannames. constructie van schemata. verbindingen tussen schemata en
tekst. systeem van waarden. constructie van gezichtspunt. etc.). Eco, U., The Li,nits of
Interpretation. 1990.260. Zelfs de semantici die zich richten op afzonderlijke woord-
betekenissen. hebben een zekere achtergrond nodig waarbinnen betekenissen tot stand
komen. Zo zal men binnen een lexicale semantische benadering de betekenis van een
woord in andere (bekende). eenvoudige bewoordingen weergeven. Zie o.a. Goddard.
C. Semantic Analysis. A Practical Introduction lOxford Textbooks in Linguistics).
Oxford: Oxford University Press. 1998.
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zich in de tijd. Zo vergroot opgedane kennis over code en cultuur,
eventueel aangevuld met kennis over de auteur. de algemene achter-
grondkennis van een lezer. Hiermee kleurt hij of zij de relatie tot de
tekst steeds weer anders. Deze extra kennis over code en auteur is
overigens niet onbelangrijk. Ze draagt bij aan het tekstbegrip en ver-
gemakkelijkt de representatie van de verhaal-wereld. Aangezien de
tekst- of verhaal-wereld maar een beperkte en kleine wereld is, is er
een grote hoeveelheid van eigen kennis nodig om de beschreven ge-
beurtenissen te kunnen voorstellen binnen een coherente representatie.

Vanwege de gelaagdheid in verschillende werelden (Model C) is
betekenisverlening afhankelijk van de positie die men inneemt ten
opzichte van elke afzonderlijke wereld. Semantiek in de verhaal-we-
reid behelst de betekenisverlening binnen de conceptuele ruimte.
Vanuit de positie van een participant in de discourse (lezer of auteur)
behelst semantiek zowel de gecommuniceerde verhaal-wereld als de
combinatie hiervan met de situationele context. taalcode en buitenwe-
reld. De verschillende werkelijkheden van discourse- en verhaal-we-
reld hebben zo hun eigen regels voor het verlenen van betekenis.
Vanwege deze gelaagdheid of layerdness levert het standpunt ten
opzichte van elke afzonderlijke wereld andere nuances op, hetgeen
van belang is tijdens de identificatie en vaststelling van lexicale inhou-
den en hun onderlinge relaties in de tekst. 1()

3.3 Betekenis en informatieverwerking

In het beginstadium van de cognitieve linguistiek werd op het gebied
van kunstmatige intelligentie vooral gewerkt aan de programmering
van  computers." De programma's  die  de menselijke verwerking  en
het begrip van taal moesten simuleren. waren geent op de intrinsieke
werking van computers. Deze waren en zijn nog steeds voor het over-
grote deel serieel van aard. Men codeert gegevens in een immense
reeks van binaire eenheden. die een processor met bijna de snelheid
van het licht achtereenvolgens verwerkt. Door de toegenomen reken-
snelheid van tegenwoordige computers lijkt dit proces op een direct en
onmiddellijk gebeuren. In feite is het een activiteit die zich over een
bepaalde. zij het korte tijdspanne afspeelt.

"' Werth. P.. Text Worids. 1999, 336ff.
" Meer uitgebreid zie ook: Werth. P.. Text Worlds. 1999.27-34: 66: 337-340.
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Het menselijke brein daarentegen lijkt informatie juist op paral-
lelle wijze te verwerken. Het deelt de binnenkomende gegevens op in
kleinere eenheden en de hersenen verwerken dit op meerdere plaatsen
tegelijkertijd. Een enorme hoeveelheid van neuronen en synaptische
verbindingen verwerkt de informatie. door activering of blokkering.
en integreert de deeltjes tot nieuwe structuren.

Model M

INPUT

Talige Stimuli
 

VERWERKING

Cognitieve il, OUTPUT
Processen

Conceptuele
Structuur

Model M is een schematische weergave van het parallelle verwer-
kingsproces van taal in het menselijk brein. Tijdens het lezen zorgen
de woorden in een tekst voor de input van talige stimuli. Verschillen-
de cognitieve processen verwerken de opgesplitste deeltjes en integre-
ren de gegevens tot een nieuwe structuur. De output van al deze acti-
viteiten is de toekenning van betekenis aan de tekst als geheel in de
vorm van een conceptuele structuur.

Een dergelijke parallelle verwerking van informatie door cogni-
tieve processen wordt ook wel aangeduid als een neuraal netwerk.
Binnen de cognitieve linguistiek leidde het uitgangspunt van neurale
netwerken tot bijpassende theorieen. zoals 'Parallel Distributed Proces-
sing' of de verzamelnaam 'Connectionism: 12 In deze theorieen staat
de gedachte centraal dat de opgesplitste gegevens en grotere gehelen
zoals categorieen en cognitieve modellen met elkaar samenwerken in
de vorm van netwerken. I 3

De werking van een neuraal netwerk maakt inzichtelijk dat de
betekenis van een tekst meer is dan een optelsom van zijn delen. De

'2 Emmott. C.. Narrcitive Coinprehension. 1997.50-52.
1

,

Ungerer. F./Schmid. H.-J.. An Introduction to Cognitive Linguistics. 1996.48.
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hoeveelheid van onderlinge verbindingen in cognitieve processen en
de parallelle verwerking van informatie laten zien dat betekenisverle-
ning een complex gerelateerde mentale activiteit is. Zo verhoudt de
betekenis van een woord zich altijd in een netwerk tot andere woorden
en vervult het zekere functies in grotere cognitieve modellen. Tot dit
laatste behoren de eerder genoemde principes van categorisatie en
daarbinnen de facetten van prototype en basic-level. Verder zijn er
frames, scripten en scenario's. Daarnaast is de betekenis van een tekst.
in de vorm van een conceptuele structuur, gebaseerd op onze dagelijk-
se interactie met de buitenwereld. 14

Cognitieve benadering van tekstsemantiek

Het hierboven gestelde kader van een context-afhankelijke en parallel-
le verwerking van tekstuele informatie maakt een beschrijving moge-
lijk van het doel van tekstsemantiek. dat aansluit bij de opmerkingen
die Langacker maakt over cognitieve semantiek in algemene zin: 'The
immediate goal of semantics. for example. is to identify conceptual
components and elucidate the structure of the complex conceptualisa-
tions evoked by linguistic expressions: 15 Tijdens cognitieve processen
ontstaan er conceptuele structuren en deze context-afhankelijke con-
ceptualisatie is de plaats waar men betekenis kan lokaliseren. Elk
kenmerk van de pragmatische en discourse context valt binnen het
gebied van de cognitieve semantiek en speelt een rol in de betekenis-

14 Volgens Lakoff en Johnson  (1980.187-189) bestaat  de  betekenis  van een  zin op
grond van een conceptuele structuur. welke is geworteld in de fysieke en culturele
eln·aring. De mens A deel \·an zijn omgeving. staat in constante interactie met de
fysieke omger ing  en met andere mensen. De aard van ons lichaam en van onze
fysieke en culturele omgeving legt een structuur op aan onze ervaring. Lakoff.
G./Johnson. M.. Lei·eti in Metaft,relL Nijmegen: Sun. 1999 (ooispronkelijke titel:
Metaphors  We Lit·e By, Chicago/ London: The university of Chicago Press.  1980).

I 5 Langacker. R.F.. -The Contextual Basis of Cognitive Semantics". in: Nuyts. J./
Pederson. E.. tmiliage and C<incepritalizatic,11. Language Culture & Cognition 01.
Cambridge: Cambridge University Press. 1997, 229-252. 240. In plaats van identifi-
ceren en ophelderen stelt Ziate\' (1999,  175) het doel van semantiek nog scherper. Hij
spreekt over betekenis als het bewust zijn van regelmatigheden dat de 'kennis van
taal' constitueert. De betekenis van een uitdrukking kennen is het in-staat-zijn om het
in geeigende situaties te gebruiken. waarmee zijn benadering de nadruk legt op de
vaardigheid van betekenisvertening. Zlatev, J.. "Situated Embodied Semantics and
Connectionist Modeling", in: Allwood, J.. Gardenfors. P. (eds). Cognitive Se,nantics.
Meaning and Cognitic),1 (Pragmatics   &   Beyond   New   Series   55).   Amster-
dam/Philadelpia: John Benjamins Publishing Company. 1999. 173-194.
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sen van linguYstische elementen:6 Samenvattend kan men stellen dat
een cognitieve semantiek betekenissen van uitdrukkingen identificeert
met mentale concepten.

17

Model N presenteert in schematische vorm een parallel georienteerd
neuraal netwerk waarbinnen semantische processen plaatsvinden.
Binnen de context van een discourse zorgt de tekst voor talige stimuli
en een eerste identificatie van de binnenkomende gegevens is tekstge-
stuurd. De interne integratie van de gegevens resulteert in mentale
representaties die in verschillende stadia langs verschillende cognitie-
ve modellen tezamen een coherent geheel vormen in de vorm van een
conceptuele structuur. Tijdens dit proces van koppelen en verbinden is
er een continue interactie met de tekst en de eigen buitenwereld van de
lezer. Zijn of haar eigen specifieke context is namelijk zichtbaar in de
wijze waarop intern informatie is opgeslagen of wordt verwerkt tot
concepten. Het tegelijkertijd categoriseren, integreren en conceptuali-
seren van tekstuele gegevens wijst op een dynamische verbinding
tussen semantische en pragmatische processen.

16 Langacker, R.F.. "The Contextual Basis of Cognitive Semantics", 1997,235. 'The
actual view adopted in cognitive grammar (and cognitive linguistics generally) is ...
that minds are embodied: that mental processing lets us interact with our surroun-
dings and is strongly shaped by these interactions: and that the processing constitutive
of language has to be studied and described with reference to the social and contextu-
al  interaction of actual language use'  ( 1997,  248)." Betekenis is volgens Gardenfors (1999. 21-25) conceptualisatie in een cognitief
model en deze modellen zijn bepaald door waameming Concepten zijn vervolgens
prototypisch georganiseerd: 'I Meaning is conceptualization in a cognitive model. II
Cognitive models are mainly perceptually determined. III Semantic elements are
based on spatial or topological objects. IV Cognitive models are primarely image-
schematic. Image-schemas are transformed by metaphoric and metonymic operations.
V Semantics is primary to syntax and partly determins it. VI Concepts show prototy-
pe effects.' Gardenfors. P.. "Some Tenets of Cognitive Semantics". in: Allwood. J..
Gardenfors. P. (eds). Cognitive Semantics, 1999,19-36.
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Model N

Text-driven

CATEGORISEREN

Prototype, Basic Level

Process-driven

INTEGREREN

Neuraal Netwerk

Concept-driven

CONCEPTUALISEREN

Domein, Frame, Script

VERWERKING IN DE SITUATIONELE CONTEXT VAN DE DISCOURSE

Prototype, basic-level en cognitieve modellen

Wanneer in de verwerking en opslag van taal een prototypische struc-
tuur van categoriseren geldt. betekent dit tijdens semantische proces-
sen eveneens een sleutelrol voor het prototype. Deze verschaft name-
lijk toegang tot een breed spectrum aan betekenissen.18 Het prototype

1, Cruse (2000. 14.22) neemt in zijn lexicaal semantische benadering eveneens een
aantal cognitie,e uitgangspunten over. De betekenis van een talige uitdrukking komtvoort uit het feit dat de uitdrukking toegang geeft tot een bepaalde conceptuele in-
houd:  We shall assume in this book that the main function of linguistic expressions
is to mobilize concept3. that concepts are the main constituents of sense. and that
sense (and hence concepts) constrains (even if it does not completely determine)
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stelt niet zozeer de referentiele betekenis van een waargenomen woord
of object present, maar opent het domein van de intern opgeslagen
kennis van betekenissen in een categorie en de daarin verbonden ken-
merken en attributen binnen een cultuur. Hierbij doen zich tegelijker-
tijd verschillende relaties voor met andere prototypes en categorieen
alsook verbindingen met verschillende cognitieve modellen.19 Dit
betekent dat de specifieke prototypische verwerking van gegevens
door een afzonderlijke lezer. voortdurend van invloed is op de toeken-
ning van betekenis aan de gegevens in de tekst. Of zoals Langacker
het verwoordt: 'A lexical item is seen instead as giving acces to a

large inventory of cognitive domains. which it evokes in a flexible.
open-ended manner as determined by context and speaker concerns.
Since different sets of domains can be activated, and to varying de-
grees, it may be that a lexical item is never used with precisely the
same value on any two occasions. With every use. moreover. an ele-
ment accomodates to the context and to the elements it co-occurs
with:'0

De overlappingen tussen aangrenzende categorieen maken tijdens
het lezen zelfs nieuwe categorieen mogelijk. met een eigen prototypi-
sche structuur. Zoals het voorbeeld in Model 0 laat zien, is er tijdens
bepaalde overlappingen niet langer sprake van een sub-categorie be-
horende bij het eerder opgeroepen prototype, maar van een eigen-
standige (nieuwe) categorie.21

reference.' Cruse. A.. Meiini,ig in Latigitage. 1000.
19

Volgens  Cruse (2000. 128.141 1. zich baserend  op het werk van o.a. R. Langacker.
zijn concepten op meer dan 6dn manier aan elkaar gebonden in een complex multi-
dimensionaal netwerk. 'Each full lexical item directly activates a concept and indi-
rectly activates linked concepts according  to  the  strength  of the  link'  C 128):  '...  a
concept is typically profiled. not against a single base domain. but against several. the
whole complex going under the name of domain matrix' ( 141). Cruse. A.. Mecitzing in
Lmguage. 2000.
-" Langacker. R.F.. "The Contextual Basis of Cognitive Semantics".  1997.237.
''  Het uitgewerkte voorbeeld is een illustratie van het zogenaamde 'guppy-effect' : een
guppy als prototypische (Engelse) 'huis-vis'. terwijl deze in de categorieen van 'huis-
dieren' en 'vissen' een randverschijnsel is. in tegenstelling tot de gangbare opmer-
kingen is m.i. de categorie 'aquariumvissen' geen subcategorie. maar vormt het een
geheel eigen categorie. met meer en minder prototypische leden. Hetzelfde wat hier
geldt roor categorieen in algemene zin. is overigens ook van toepassing op attributen
of kenmerken binnen een categorie, of op grotere cognitieve modellen. Cf. Cruse. A..
Meaning iii hiliguage. Oxford. 2000.78-79.



76                                Tekstsemantiek

Model 0

HUISDIEREN VISSEN
hond haring
kat forel

hamster zalm
goudvis goudvis
cavia

 
AQUARIUMVISSEN   karper

muis i goudvis I
snoek

guppy
1

guppy
1

guppy
rat i neon-tetra

 

walvis

algeneter         
:, maanvis  

Een andere wijze van vervlochtenheid doet zich voor wanneer ver-
schillende woorden en/of verschillende van hun attributen gemeen-
schappelijk voorkomen binnen eenzelfde domein, frame of script.
Binnen deze modellen ontlenen woorden een deel van hun betekenis

ll
aan de gemeenschappelijk gedeelde elementen.--

3.4 Ordening en presentatie van de conceptuele ruimte

Tekstsemantisch onderzoek naar de lexicale inhouden in een tekst en
hun onderlinge relaties is afhankelijk van de context waarbinnen lexe-
men zich voordoen. Tijdens lezing van narratieve teksten voorziet de
mentale representatie van de verhaal-wereld in zo'n context. In hoofd-
stuk  1  (1.4) kwam al naar voren dat de verhaal-wereld tot stand komt
op basis van een conceptuele ruimte bij de lezer.23 Deze denkbeeldige
omgeving is opgebouwd uit de coordinaten van tijd, ruimte en entitei-
ten. Handelingen en situaties zijn een verandering of verschuiving in
de status quo van minstens Edn van de drie coordinaten. Een nieuw
personage kan bijvoorbeeld op de voorgrond treden, er is een verande-
ring in de relatie tussen de entiteiten onderling, of mogelijk vindt er
een verschuiving plaats in de tijd- en ruimte-beschrijvingen. De lexe-

-- Voor een overzicht van de aaneenschakeling van cognitieve activiteiten in het
proces van betekenisverlening, zie ook: Ungerer. F./Schmid. H.-J.. An Introduction to
Cognitive Linguistics. 1996.278-280.
-" Werth. P.. -Remote Worlds". 1997. §3.2. -How to Build a World". 1995.56.
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men in de tekst dragen de gegevens voor de opbouw aan en bepalen
de deiktische positie of origo van de lezer. Vanuit dit punt bekijkt hij
of zij de verhaal-wereld en neemt de zich daarin voordoende activitei-
ten waar.

Temporele en spatiale coardinaten

Lexemen die refereren aan het tijdsverloop in de verhaal-wereld vor-
men de temporele coordinaten in de conceptuele ruimte.24 Deze coijor-
dinaten zijn het meest herkenbaar in directe tijdsaanduidingen. Het
temporele kader is moeilijker traceerbaar naarmate de tekst gegevens
indirect aanreikt of de informatie inherent is aan bepaalde gebeurte-
nissen. Afhankelijk van de directe of indirecte informatie over tijd
moeten lezers elementen van tijdsduur toevoegen vanuit algemene
kennisnetwerken waarna de gebeurtenissen en situaties een bepaald
temporeel kader krijgen.

Een complicerende factor in de analyse van de temporele dyna-
miek is de tekstuele presentatie. Door het gebruik van bijvoorbeeld
een 'flash-back' of 'flash-forward' is de tekstuele volgorde niet gelijk
aan het tijdsverloop in de verhaal-wereld.25 Informatie over gelijktij

24 Onderzoek naar de selectie, ordening en presentatie van de conceptuele ruimte
heeft overeenkomsten met de narratologie: een subdiscipline in de literatuurweten-
schappen waar narratieve vormen van representatie object van onderzoek zijn. Vaak
terugkerende onderdelen zijn: weergave van tijd en ruimte. personages. plot en de
invloed van een verteller. O.a. Propp, V.. De modologie ran het toversprookje
Vomtur ran een genre. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum B.V.. 1997. Hoofdstuk 2
(Oorspronkelijke titel: Morfologia Ska:ki. Leningrad,  1928). Genette, G., Figures 111.
Paris: Seuil, 1972. (In het Engels: Narrative Disc<,urse. Cornell University Press:
Ithaca and New York. 1980). Chatman, S.. Ston· and Discolirse: Narrative Structure
iii Fiction and Film, Ithaca and London: Cornell University Press. 1980 (1978).
Rimmon-Kenan, S., Narrative Fiction: Contempc,ran· Poetics. London and New
York: Methuen. 1983. Bal. M.. De theorie van vertellen en verhalen. inleiding in de
tiarratoIogie. Muiderberg:  Coutinho.  1990 ( 1978).  De meeste  narratologische studies
gaan voor hun inzichten terug op Aristoteles. die de weergave van handelingen als
fundamenteel onderdeel in een vertelling ziet. In zijn Poetica is dit de uitbeelding
(mimesis) van de handeling (mythos), vrij vertaald de plot: de organisatie van hande-
lingen tot Edn geheel. Aristoteles. Poetica, vertaald, ingeleid en i·an acintekeningen
\·c,or:lien dc,or N. l'a/1 der Ben & J.M. Bremer. Amsterdam: Atheneum-Polak & van

Gennep.  1995 (1986).
"  In de narratologische benadering van Sternberg  ( 1974) correspondeert de absolute.

chronologische volgorde van gebeurtenissen niet noodzakelijk met de actuele tempo-
rele beweging of volgorde van presentatie van dezelfde gebeurtenissen in een werk.
waarin expositionele informatie zelfs uitgesteld kan worden tot de laatste scane of
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digheid is eveneens ingeperkt. vanwege de lineaire sequentie van taal
als communicatiemiddel. Zo kunnen gebeurtenissen op hetzelfde
moment plaatsvinden, maar staan ze tekstueel achter elkaar. Door de
specifieke linguistische vorm beinvloeden ordening en presentatie
elkaar over en weer. 26

De ruimtelijke gegevens maken een spatiale orientatie in de
conceptuele ruimte mogelijk. Net als voor de temporele coOrdinaten
geldt. geven lexemen in de tekst de plaatsaanduidingen direct en indi-
rect aan. Voor de constructie van een spatiaal kader is een lezer we-
derom afhankelijk van informatie in de tekst en van eigen gevolgtrek-
kingen. De gegevens hiervoor kunnen naast zichtbare waarnemingen
bestaan uit andere zintuiglijke prikkels zoals het gehoor of de tastzin.27
Behalve statische plaatsaanduidingen spelen bewegingen van de ene
naar de andere plaats een belangrijke rol. Zo geven vooral werkwoor-
den van beweging in combinatie met preposities een driedimensionaal
karakter aan de verhaal-wereld.

Entiteiten, situaties en gebeurtenissen

Entiteiten zijn min of meer de bewoners van de verhaal-wereld. Ze
laten zich verdelen in personages en objecten. Personages zijn eerder

entiteiten met waarnemingsvermogen genoemd en objecten entiteiten
zonder waarnemingsvermogen. Voor een analyse van de conceptuele
ruimte is dit onderscheid niet voldoende accuraat. Vaak verrichten
entiteiten zonder waarnemingsvermogen, zoals natuurlijke fenome-

hoofdstuk. De tijdsratio van een narratieve tijdsperiode staat over het algemeen in
directe relatie tot de contextuele relevantie. Sternberg. M., "What is Exposition?". in:
Halperin. J.  (ed.).  Theon· of the Novel. New York. 1974. 25-70. Idem in: Sternberg.
M.. Expositimial Modes and Temp ,ral Ordening in Fiction. Baltimore and London:
The John Hopkins University Press. 1978.8-14.
26

Vanuit een narratologische invalshoek geven rerteltijd en rertelde tijd hien'an een
duidelijke illustratie. Verteltijd is de tijd die nodig is om het verhaal te vertellen of te
lezen. Vertelde tijd wijst op het tijdsverloop in het verhaal. Door de tekstuele weerga-
ve is het mogelijk dat beide niet gelijk opgaan qua tempo en volgorde. Volgens Bar-
Efrat ( 1997. 142) kan. vanwege de consecutieve natuur van taal. de narrative niet
ineens worden opgenomen en wordt deze gecommuniceerd door een proces dat
voortgaat in tijd. Het kan evenmin tegelijkertijd verschillende gebeurtenissen be-
schrijven die op hetzelfde ogenblik plaatsvinden. Vertelde tijd (anders dan reele tijd)
is niet uniform of regelmatig en haar richtingen (heden verleden, toekomst) en tempo
veranderen vaak. Bar-Efrat, S., Narrative Art iii tile Bible (JSOT Supplement Series
70). Sheffield: Sheffield Academic Press. 1997'

Bal. M.. De theorie \'an rertellen eli ,·erhalen. 1990, hoofdstuk 2 §6.
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nen, bepaalde handelingen die lijken op activiteiten van personages.
Voor de analyse van entiteiten kan men beter beginnen bij de syntacti-
sche functies die ze vervullen in de tekst.

De syntactische terminologie voor verba. subjecten, objecten en
clauses attendeert op wat een entiteit doet of ondergaat in de concep-
tuele ruimte. Het syntactisch subject in een verbale clause verwijst
naar een entiteit die een handeling verricht. De bijbehorende functie is
die van een handeling of activiteit. Een nominale clause daarentegen
geeft syntactische informatie over wie of wat het syntactisch subject
is. Dergelijke clauses refereren aan beschrijvende informatie over
entiteiten en maken de weergave van situaties mogelijk. Ook een
samengestelde nominale clause geeft informatie over het syntactisch
subject, maar de gegevens kunnen een handeling betreffen.

Het onderscheid in syntactisch subject en object maakt duidelijk
dat de term personage in de context van een verhaal-wereld niet gelijk
is aan een persoon. Het is eerder een functie die een entiteit in het
verhaal vervult. Het onderscheid in waarnemingsvermogen geeft
vervolgens een verdeling in menselijke en dierlijke personages en
levenloze objecten. Een menselijk personage is een entiteit met een
bewust waarnemingsvermogen. Dieren hebben ook waarnemingsver-
mogen, maar zijn zich er niet van bewust. Vaste voorwerpen zoals een
steen of natuurlijke fenomenen zoals een storm, gedragen zich in de
verhaal-wereld als een personage wanneer ze actief een handeling
uitvoeren.28

Door de relaties van entiteiten binnen het temporele en spatiale
kader van de conceptuele ruimte ontstaan er verschillende situaties en
gebeurtenissen. Wanneer de onderlinge verhoudingen statisch zijn, is
er sprake van een situatie, tekstueel herkenbaar aan beschrijvingen.
Op het moment dat de stand van zaken verandert doet zich een ge-
beurtenis voor. meestal dynamisch weergegeven in de vorm van een
handeling. Doordat predikaten op het syntactische niveau eigenschap-
pen toekennen of verbanden leggen, geven ze in de verhaal-wereld de
mogelijkheid tot verandering van de ene naar de andere toestand.

IX Naast de gegevens over waarnemingsvermogen of handelingspotentie is er informa-
tie over de attributen van entiteiten: dit zijn de specifieke kenmerken onderscheiden
naar functionaliteit. interactie of cultuur.
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Perspectief en focalisatie

Zowel het letterlijke als figuurlijke standpunt dat een lezer moet inne-
men voor de waarneming van de verhaalde gebeurtenissen, is groten-
deels afhankelijk van de tekstuele presentatie van de conceptuele
ruimte. De verschillende posities en blikrichtingen maken duidelijk
door wiens ogen de informatie wordt aangedragen. In de narrative
geeft de verteller informatie, in de ingebedde discourse-gedeeltes
verschuift de blikrichting naar de personages. Ook in een indirecte
rede of gedachte is het gezichtspunt personage-gebonden, maar op de
achtergrond klinkt de stem van de verteller. De verschillende tekstuele
instanties sturen de lezer tot inname van verschillende posities hetgeen
van invloed is op de waarneming vanuit de origo.

De verschillende standpunten herkent men in de tekstuele aanduiding-
en voor het perspectief. Perspectief is eerder al omschreven als de
introductie van een subjectief gezichtspunt, welke de claim van gel-
digheid beschrijft van de gepresenteerde informatie aan een bepaald
subject in de discourse. Gegevens hierover zijn verkrijgbaar via de
syntactische informatie over narrative en discourse, aangevuld met de
opgedane kennis over personages.

De verteller kan zich in de tekst op verschillende manieren mani-
festeren. Hij of zij is het meest direct aanwezig in aanduidingen voor
de eerste persoon, tijdens vermelding van de schrijfactiviteit of in de
directe adressering van lezers. De aanwezigheid is geminimaliseerd bij
een verborgen verteller.2' Deze is slechts indirect zichtbaar in het
gebruik van evaluatieve woordkeuze. door connotaties van bepaalde
woorden of door de weergave van gebeurtenissen. Een verborgen
aanwezigheid wekt bij lezers de illusie van een directe presentatie van
het gebeuren.

De vorm waarin een verteller zich manifesteert is niet alleen
sturend voor het perspectief maar draagt ook bij aan de manier waarop
een lezer personages waarneemt en uiteindelijk mentaal representeert.
De woorden van de verteller brengen diens perspectief op de werke-
lijkheid naar voren en daarmee diens visie op personages. Vooral in de
weergave van gevoelens. emoties en gedachten is de sturing promi-
nent aanwezig.11

 ' Cf. Bar-Efrat. S.. Narrative Art in the Bible. 19915 . hoofdstuk 1 §2
" Een dergelijke specifieke vorm van vertellen over het innerlijk van een personage
noemt  Cohn   ( 1978. Inleiding   § 1-3) psycho-narratioil: informatie die het bewustzijn
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Behalve het letterlijke standpunt door sturing van een verteller of
personage is er ook een figuurlijk standpunt of gezichtspunt. Dit speelt
een rol wanneer de inhoud van de aangedragen informatie gerelateerd
is aan een bepaalde wereldvisie of ideologie.31 Dergelijke subject-
georienteerde inhouden kan men analyseren in het onderzoek naar de
focalisatie.

Focalisatie behelst de relatie tussen de gepresenteerde elementen
in een tekst en de visie van waaruit deze worden gepresenteerd. 32

Daarmee is de focalisatie complementair aan het perspectief. Tezamen
geven ze de verschillende letterlijke en figuurlijke blikrichtingen
weer.33 Wanneer het perspectief van een personage het standpunt
bepaalt van waaruit de lezer de verhaal-wereld waarneemt, zorgt foca-
lisatie voor de inhoudelijke blikrichting. Analyse van het perspectief

van een personage presenteert. Het psychische leven dat anders woordeloos of ver-
borgen blijft kan zo worden blootgelegd, de gedachten van een personage geordend
en verklaard. De psycho-narration onderscheidt  zich  volgens  Cohn  ( 1978,  hoofdstuk
3) van narrated monologue die duidt op de mentale discourse van een personage in de
gedaante   van een vertellerstekst. Deze indirecte presentatie    van een personage' s
gedachtegang lijkt qua vorm sterk op een monologue intdrieur. maar is in de tekst niet
als een aparte directe rede of gedachte aangegeven. Het is de transformatie van
personage-gebonden gedachtentaal naar de narratieve taal van derde-persoon fictie.
als een techniek om bewustzijn weer te geven. Dit maakt weergave van een
personage-bewzistzijn mogelijk in zijn eigen idioom. terwijl de derde persoon wordt
aangehouden en de basis-'tijd' van vertellen. Narratieve taal verschijnt zo als een
soort masker. van waarachter de stem klinkt van de geest van een personage. Cohn.
D., Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction.
Princeton: Princeton University Press, 1978.
" Sanders (1994. §1.2.3) onderscheidt drie perspectief-aspecten: de wereldvisie van
lezers en schrijvers (hun ideologische en persoonlijke visie). vantage point (het
standpunt of gezichtspunt van tijd. plaats en persoon) en subjective point of view (de
wijze waarop gedachten en discourse van subjecten gepresenteerd worden). Sanders,
J.M., Perspective in narrative discourse,Tilburg. 1994.
12 Voor Bal is de focalisator het punt van waaruit gezien wordt: het subject van
focalisatie. Er is verteller-gebonden focalisatie (extern) en personage-gebonden
focalisatie (intern). Bal. M.. De theorie ran rertellen en verhalen. 1990, hoofdstuk 2
§7. Zie ook: Bal. M.. "The Laughing Mice. or: On Focalization". Poetics Today 1. 1
(1981) 202-210; "Methoden in de literatuurwetenschap", Tijdschrift voor vrouwensm-
dies 2 nr 3 ( 1981) 394-416.
11 Focalisatie is volgens Rimmon-Kenan zowel de visuele als cognitieve. emotionele
en ideologische blikrichting. Ook zij vat het op als een onderscheiden activiteit van
vertellen. Zo kan de verteller een verhaal-personage opvoeren die in de derde persoon
waarneemt of reflecteert (' focalizer'). Op bepaalde momenten  valt de verteller zelfs
samen met het focaliserende personage. Rimmon-Kenan. S.. Narrative Fiction. 1983.

hoofdstuk 6.
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onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de inhoud van de gepresen-
teerde clauses. De inhoud zelf en de daarbij horende visies op de
werkelijkheid horen thuis bij focalisatie. Vooral werkwoorden die
mentale processen uitdrukken zoals percepties, emoties of cognitie
markeren focalisatie. Juist de niet expliciet genoemde visies, houdin-
gen of uitgangspunten van de verteller of personages komen hiermee
aan het licht.

Poatische functie en literaire middelen

De totale linguistische vormgeving van de tekst is verantwoordelijk
voor de presentatie van de conceptuele ruimte. Het onderzoek naar
perspectief en focalisatie maakt een belangrijk deel hiervan zichtbaar.
Daarnaast is de tekstuele vormgeving afhankelijk van de creatieve
toepassing van de taalcode. De specifieke selectie en combinatie van
de lexemen geeft namelijk op bepaalde wijze vorm aan de stilistische
presentatie van de tekst.

Vanuit een literatuurwetenschappelijke benadering verbinden
sommigen literaire stijl in algemene zin aan de poftische functie van
taal.34 Deze is onderscheiden van een referentiele functie waarmee taal
direct verwijst naar de ernpirische werkelijkheid. Poetische taal of taal
in haar poetische functie wijkt af van de referentiele functie doordat
de gebruikte talige vorm directe betekenisvorming uitstelt, vertroebelt
of stoort.35 Hierdoor zijn andere of nieuwe betekenissen mogelijk.

Analyse van de poetische functie van de aanwezige linguYstische
vormen en constructies in de tekst geeft inzicht in de stilistische pre-
sentatie van de verhaal-wereld en de wijze waarop dit informatie
markeert of benadrukt.16 Nadruk kan ontstaan door de positie van

4 Volgens Bronzwaer draagt de taal in poetische functie (dus ook in prozal betekenis
over. schept zelfs nieuwe betekenis. maar bemoeilijkt en vertraagt het moment waar-
op de betekenis tot stand komt. Bronzwaer. W.. Lessen in Lyriek. Nieu„·e Nederland-
se poutica. Nijmegen: SUN, 1993.21.
„ Bronzwaer. W.. Lessen in Lyriek.  1993.19-20."' Bar-Efrat noemt stijl of stijlmiddelen in een narrative een afwijking van geaccep-
teerde linguistische normen in de taalcode binnen een specifieke context. om de
aandacht van de lezer te trekken en nadruk te geven. Bar-Efrat. S.. Narrative Art iii
the  Bible. 1997'  .   198-199.   De  beschrijving van literaire stijl vanuit de poetische
functie van taal beperkt zich overigens niet tot alleen proza of alleen poezie. In beide
tekstuele vormen kan de poetische functie aan- of afwezig zijn. Literaire stijl is
evenmin beperkt tot de literatuur. aangezien de definitie hiervan nogal cultuur- en
context-gebonden is. De creatieve wijze waarop regels en conventies van de taalcode
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lexemen binnen het geheel. in tekstdelen, in zinnen of zinsdelen. Af-
zonderlijke woorden functioneren eveneens markerend door het ge-
bruik van bepaalde letters  die weer corresponderen met klanken.'7  De
in de tekst voorkomende literaire middelen kan men in analyse echter

pas benoemen na de herkenning van linguYstische vormen als afwij-
kend of bijzonder binnen de taalcode.

Op het kleinste niveau van letters of klanken zijn er stijlmiddelen
herkenbaar zoals rijm of ritme. De repetitie van fonemen op verschil-
lende posities in woorden of in zinnen bepaalt het voorkomen van
rijm. zoals alliteratie. assonantie of rime riche. De nadruk op fonemen

naar lengte of klemtoon kan een zeker ritme veroorzaken en in een
schematische vorm aan de basis staan van metrum. 38

Op het niveau van woorden en hun betekenissen is er onder ande-
re metonymie en het gebruik van metaforen. die als stijlfiguren andere
of nieuwe betekenissen aandragen. Metonymie duidt op een contiguY-
teitsrelatie. dat wil zeggen de relatie tussen een object en een onderd-
eel ervan. Metaforen werken op basis van similariteit." Door de oppo-
sitie van woorden en hun betekenissen laten stijlmiddelen zoals ironie
of antithese zich herkennen.

Binnen grotere gehelen. uiteenlopend van zinsdelen tot de gehele

tekst. maakt de combinatie van verschillende linguYstische vormen

patronen zichtbaar. Deze zijn opnieuw gebaseerd op repetitie. gelijke-
nis of antithese. Voorbeelden zijn parallellisme, chiasme of stijlfigu-
ren zoals enumeratie.

zijn toegepast bepalen de literariteit van een tekst.
" Bar-Efrat maakt een soortgelijk onderscheid in stilistische middelen op grond van
klank en ritme. betekenis van woorden. herhaling van woorden en volgorde van
woorden. Bar-Efrat. S.. Narratire Art ili the Bible. 1997·'. hoofdstuk 5§1.
'» Cf. Watson. W.G.E.. Chissic·al Hebre,i· Poeto·. A Guide to its Techniques (JSOT
Supplement Series 26). Sheffield: Sheffield Academic Press. 1995' ( 1984'). 87: Vn
other words. the mind insists on grouping and highlighting what would otherwise be
the repetition of identical sounds. The listener is preclisposed for rhythmic sequences.
especially when listening to poetry, Rhythm can be marked by stress (a strong accent

on a word). by loudness. by pitch (a syllable pronounced in a tone higher or lower
than  the  norm )  and by length (drawing  out a syllable ). Metre,  then.  is the measured
use of such prominences. grouping them regurarly over segments of time'
"' Bronzwaer. W.. Lessen in Lyriek. 1993.36-39.
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3.5 Analyse van betekenisrelaties

Tijdens de verwerking van lexicale informatie voorziet de ordening en
presentatie van de conceptuele ruimte in een contextueel kader. Het
laat zien welke entiteiten en objecten op de voor- of achtergrond staan,
welke situaties en gebeurtenissen zich voordoen in tijd en ruimte. en
welke facetten nadruk krijgen. Deze tekst-gestuurde ordening en pre-
sentatie is bepalend voor de connecties en distincties tussen afzonder-
lijke lexemen en hun lexicale inhouden. Vertaald naar een tekstseman-
tische analyse betekent dit dat specifieke betekenissen van lexemen
enerzijds afhankelijk zijn van de relaties in de tekst en anderzijds van
de cognitieve verwerking door een lezer. Deze twee instanties in het
kesproces beYnvloeden over en weer de vorming van een coherente
conceptuele structuur.

Vanuit de sturing van de tekst gezien, zorgen woorden voor de
activering van cognitieve processen bij een lezer. Deze input tijdens
het lezen opent de toegang tot een immens areaal aan betekenissen.
zoals verankerd in prototypes, categorieen en cognitieve modellen.
Het totaal van aanwezige kennis bij een lezer wordt vervolgens op een
gerichte manier aangesproken. Vanwege economische redenen zou het
niet praktisch zijn als men bij elk woord telkens de totale categorie of
het bijpassende model activeerde. met daarin alle betekenismogelijk-
heden. Slechts die delen uit een categorie treden op de voorgrond die
op dat moment van belang zijn. evenals de passende relaties naar
andere categorieen en cognitieve modellen.

De dynamische wisselwerking tussen tekst en lezer maakt het
mogelijk dat zelfs bij het ontbreken van kennis over een bepaald
woord of concept de betekenis is af te leiden uit de context van de
tekst. De woorden die daarin voorkomen helpen een lezer in het leg-
gen van nieuwe betekenisrelaties. waarmee hij of zij het ongekende of
nieuwe woord kan begrijpen.

Van theorie naar praxis

Het doel van een tekstsemantsiche analyse is de verwerving van in-
zicht in de door de tekst aangedragen gegevens die bij een lezer leiden
tot een conceptuele structuur. Vanwege de unieke plaats van een lezer
of een analist kan zo'n analyse niet leiden tot eeuwigdurende vast-
staande betekenissen. WeI is een verkenning mogelijk van de grenzen
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waarbinnen de verhaal-wereld vanuit een tekst ontstaat en van de
conceptuele structuur die de talige informatie oproept.

De verschillende stadia in het cognitieve verwerkingsproces en
de bijbehorende sturingsprincipes bieden aanknopingspunten voor een
analytisch model. Een probleem dat zich hierbij voordoet is het paral-
lelle karakter van een neuraal netwerk en de bijbehorende parallelle
informatieverwerking door een lezer. De toepassing van verschillende
analyse-onderdelen lijkt namelijk tegenovergesteld, vanwege de op-
eenvolging van verschillende analysestadia. Dit laatste is echter eigen
aan analytisch onderzoek. Men kan niet alles tegelijk op hetzelfde
moment uitvoeren en presenteren, zoals dat tijdens het lezen overigens
wel gebeurt. Daarom zal de beschrijving van het uitgevoerde onder-
zoek serieel zijn, oftewel in opeenvolgende stadia. De onderliggende
uitgangspunten blijven parallel. Daarnaast zullen vanwege het gede-
tailleerde karakter van een tekstsemantische analyse niet alle woorden
en hun betekenisrelaties in een tekst aan de orde kunnen komen en
ook niet even uitgebreid. Vooral die woorden en woordcombinaties
die een significante plaats innemen komen aan bod.

Model P

object informatie- instrument resultaat
bron

woorden prototype encyclopedi- algemeen
I sche kennis / concept/

lexicon denotatie

tekstuele tekst tekst voorlopige
11 context betekenis /

connotatie

woord- tekst / tekst / mogelijke
111 relaties categoriean / lexicon / betekenis-

cognitieve concordans / relaties
modellen woordstudies

beteke- tekst / resultaten conceptuele
IV nisrelaties cognitieve stadium 1-111 structuur

modellen
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Binnen de tekstsemantische analyse van dit onderzoek kan men. na
vaststelling van de conceptuele ruimte. vier stadia of momenten on-
derscheiden (Model P). De analytische lijn start bij afzonderlijke
woorden vanuit de tekst, vervolgt langs tekstuele informatie, woordre-
laties en betekenisrelaties en eindigt bij een coherente conceptuele
structuur. Dit laatste stadium valt strikt genomen buiten een tekstse-
mantische analyse. aangezien een specifieke betekenisverlening wijst
op interpretatie door een analist. Dit analysedeel zal afzonderlijk aan
bod komen in het laatste hoofdstuk.

De woorden uit de tekst activeren prototypische betekenissen.
Tijdens analyse kan men de meer algemene betekenis van een concept
vaststellen op basis van de betekenissen uit lexica en andere woorden-
boeken (stadittill I). Hoewel een denotatieve betekenis uit een lexicon

niet direct samenvalt met een bepaald prototype van een lezer of diens
encyclopedische achtergrondkennis, zorgt het gebruik van lexica voor
een soort van algemene, gemeenschappelijke basis die het onderzoek
controleerbaar maakt.

Hoewel er nog geen specifieke betekenis beschikbaar is, kan men
met de prototypische of meer algemene betekenis in gedachten het
voorkomen van een woord in de tekst bestuderen (stadium LD. De
contextuele informatie van de omringende woorden activeert langs
deze weg een deel van de betreffende categorie. Het geeft een eerste
indruk van mogelijke betekenissen, voor zover ze op dat moment van
toepassing zijn binnen de tekstuele context.

Het opgeroepen deel van de categorie samen met de vervolgin-
formatie vanuit de tekst maken verbindingen met andere categorieen
of cognitieve modellen mogelijk (stadium III). De betreffende woor-
drelaties kunnen zich afspelen binnen dezelfde categorie, domein,
frame, script of scenario. Als hulpmiddel beschikt de analist in dit
stadium allereerst over de directe gegevens vanuit de tekst. In een
breder verband zijn er lexica, concordanties, theologische woorden-
boeken en woordstudies. De verschillende en verschillendsoortige
naslagwerken vormen de algemeen toegankelijke en toetsbare achter-
grondkennis van de analist. Deze informatie geeft inzicht in de moge-
lijke betekenisrelaties binnen de tekst. Maar ook buiten de tekst zijn er
relaties mogelijk. Dit doet zich voor wanneer algemene kennis over de
wereld. taal en cultuur geactiveerd raakt. De mate waarin buiten-tekst-
uele kennis een rol speelt is echter afhankelijk van individuele achter-
grondkennis. Hoe groter deze kennis, des te meer mogelijke relaties.
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Intertekstualiteit

Een specifieke vorm van betekenisrelaties waarop een lezer of analist
grote invloed heeft, doet zich voor in het geval van intertekstualiteit.
Wanneer in de linguistische vormgeving van een tekst zinsdelen.
zinnen of zelfs hele tekstgedeelten in de ogen van een lezer lijken op
passages in andere teksten. is er sprake van inteltekstualiteit.-1(  Dit is
het meest duidelijk bij een letterlijk of expliciet citaat uit een andere
tekst. Het doet zich eveneens voor bij minder duidelijke overeenkom-
sten.4' In de context van een cognitieve semantiek betekent intertekst-
ualiteit dat de inhoud van bepaalde literaire kennisnetwerken bij een
particuliere lezer resulteert in de activering van intertekstuele beteke-
nisrelaties.42 De aanwezigheid van bepaalde lexemen in de tekst werkt
als een hefboom die reeds aanwezige cognitieve domeinen opent.
Naarmate het aantal verwante tekstuele signalen vanuit de tekst toe-
neemt, zal de opgeroepen kennis vanuit een andere tekst een groeien-
de invloed hebben op het proces van betekenisverlening. Op die ma-
nier beYnvloedt de binnenwereld van een lezer de uiteindelijke concep-
tuele structuur die hij of zij maakt op basis van de gegevens in de
tekst.

In een meer analytische context laat intertekstualiteit zich vast-
stellen door onder andere concordantisch onderzoek of de vergelijking
van thematische overeenkomsten tussen twee teksten. Naarmate de
intertekstuele relaties in kwalitatieve of kwantitatieve zin toenemen,
dient men hiermee sterker rekening te houden in het toekennen van
een specifieke betekenis. Het semantisch kader van de ene tekst zal

4() Zie ook. Weren. W.,  Interterticaliteit en Bijbel. Kampen: Kok. 1993, §1.1.
41 In analytische zin kan men letten op: 1. de herhaling van woorden en semantische
velden. 2. de herhaling van grotere tekstuele eenheden of structuren. 3. overeenkom-
sten in thema of genre. 4. analogie in personagebeschrijvingen. 5. overeenkomsten in
handelingen, 6. overeenkomstige narratologische representaties. Wolde, E. van,
"Texts in Dialogue with Texts. Intertextuality in the Ruth and Tamar Narratives",
Biblical Interpretation 5 (1997) 1-28.
42 Intertekstualiteit is een fenomeen dat zowel schrijvers als lezers betreft. Een schrij-
ver kent betekenis toe aan zijn eigen context en in interactie met andere teksten vormt
hij een tekst. De lezer. grotendeels op dezelfde wijze. geeft betekenis aan de gegene-
reerde tekst in interactie met andere teksten. Zie o.a.: Caroll. R.P.. "Intertextuality
and the Book of Jeremiah: Animadversions on Text and Theory". in: Exum.
J.C./Clines, D.J.A., The New Literary Criticism and the Hebrew Bible (JSOT Supple-
ment Series 143). Sheffield: Sheffield Academic Press. 1993,55-78. Wolde, E. van,
'Trendy Intertextuality?", in: Draisma. S. (ed.), Intertextuality in Biblical Writings.
Esse s i„ Honour of Bas \·ati Iersel. Kampen: Kok. 1989.43-49.
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namelijk doorklinken in de betekenis van de voorliggende verhaal-
wereld.

De eerste drie stadia van de tekstsemantische analyse zullen resulteren
in een aantal mogelijke betekenisrelaties. Deze zijn verbonden aan de
informatie vanuit de tekst en gekoppeld aan de beschikbare (en toets-

bare) achtergrondkennis van de analist. De uiteindelijke keuze voor
specifieke betekenissen van woorden en voor bepaalde betekenisrela-
ties tussen woorden leidt tot een vaststelling van een bepaalde verhaal-
wereld (stadium /V). Hierbinnen krijgt het totaal aan betekenissen een
genuanceerde invulling in de vorm van een coherente conceptuele
structuur. Een dergelijke definitieve en expliciete keuze voor een
bepaalde betekenis wijst op een interpreterende activiteit. Dit interpre-
tatieve stadium. als specifieke keuze van de analist, zal afzonderlijk in
het laatste hoofdstuk van dit onderzoek behandeld worden.



4 TEKSTSYNTACTISCHE ANALYSE VAN JONA 1-4

4.1 Macrosyntactische signalen

Een eerste globale indruk van de syntactische structuur verkrijgt men
door de herkenning van de aanwezige macrosyntactische signalen.
Deze maken een verdeling van de tekst mogelijk in kleinere eenheden
van  secties of paragrafen.  In de tekst  van  Jona  1 -4 vervullen  vijf 'TI'l-
clauses een dergelijke markerende functie.'

Jona  1,1 a opent  met  'n'l. 'Het woord  van  JHWH  kwam  tot Jona,
zoon van AmittaY. zeggende'. Hoewel er geen temporele aanduidingen

zijn en 37'1 tevens een rol vervult als finiete werkwoordsvorm mar-
keert de constructie de opening van een narratieve eenheid.2 Daarbij is
het onmiddellijke vervolg  met een discourse vanaf  1,28 opmerkelijk.
Er volgen geen narratieve clauses met way-viqtols of zinsdelen die de
nodige omstandigheden en achtergronden schetsen. De syntactische
presentatie plaatst het gesproken woord van JHWH  in 1,2a-d direct  op

de voorgrond van de vertelling. Evenzo gebeurt dit in  3.1 a waar bijna
letterlijk dezelfde constructie aanwezig is. Dit heeft in communicatief
opzicht voor een lezer het effect dat het verhaal weer opnieuw begint:
'Het  woord van JHWH  kwam  voor de tweede  maal  tot Jona, zeggende'.
Vanwege de temporele bepaling il ]ID kondigt 3.la echter een nieuwe
fase  aan  in Jona  1 -4, zonder dat het een geheel andere verhaal-wereld
markeert.

Net  als  in 3,la lijkt de functie  van de overige drie constructies
met  '71'1 een voortzetting  van het geheel  van de vertelling.  Jona  1,4b
leidt de gebeurtenissen op zee in en geeft aan dat de vertelling op een

' Van de overige macrosyntactische tekens buiten 'TI'l geeft de tekst alleen in 4,3a
ili-IP weer: 'Welnu JHWH, neem me toch mijn levensadem weg.'. Binnen de voorko-
mende context van een aaneengesloten discourse werkt ;IMP hier echter niet als een

macrosyntactisch scheidingsteken. Het legt veeleer nadruk op de clause in 4.38, die
de conclusie weergeeft van het voorafgaande.
2

Volgens Simon (1999,  3-4) is de formulering in  1,la niet zo bijzonder. echter wel
uniek als begin voor een geheel boek: 'Striking in any case is the absence of an
exposition that would anchor the plot in a given place. time and circumstances. It
seems likely that this omission was intended tot apprise readers that they must not
adduce biographical or historical factors in an attempt to explain the prophet's other-
wise unmotivated flight.' Simon. U., Jonah. Philadelphia: The Jewish Publication

Society, 1999. Cf. Limburg, J., Jonah, 1993.23. Simon's opmerkingen over de 'unici-

teit' van een dergelijke opening voor een geheel boek zijn niet van toepassing op de

opening met 'it'l zoals in Joz.. Recht.. Ruth. 1 Sam.. lI Sam. Esth. en Neh.
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andere plaats verder gaat.3 Het markeert een verschuiving in blikrich-
ting: de origo van de lezer verschuift van het land en de specifieke
plaats Jafo naar de situatie op zee. Ook 2,lb geeft met ';1'1 een nieuwe
omstandigheid in de verhaal-wereld aan. Het beschrevene speelt zich
nu af in een vis. gedurende een periode van drie dagen en drie nach-
ten. De 'M '1-clause in 4.Ba wijst vooral op een verandering in tijd. De
setting heeft zich verplaatst naar een moment in de ochtend. bij het
schijnen van de zon. De aanwezigheid van 'iT'l verdeelt de tekst van
Jona aldus in vijf episodes of vertelmomenten (Model Q).4

Model Q

'2'1 1. 1,1 a-4a    bij  en  in Jafo Episode 1

(Kust)

*,7'1 2.

 

1,4b-2,la op zee Episode 2/3

'2'1    3.  |  2,1 b-11 b in zee (Water)

.2.1 4.      3,1 8-4,7cb,j en in Nineve
|
Episode 4/5

'71-1 5. 4,8a-llc but'ten Nineve
 

(Land)

In communicatief opzicht is de aanwezigheid van ';1'1 in de tekst van
Jona, een syntactische prikkel voor de lezer om zijn of haar cognitieve
standpunt te wijzigen. De tekstue]e informatie stuurt zo de origo naar
de verschillende episodes in tijd en ruimte. Daarnaast maken deze
markeringsignalen duidelijk dat het ogenschijnlijk gekopieerde citaat
in Jona 3,1-2 niet een afzonderlijke tekstgedeelte is. Het vormt dEn
geheel met de rest van de vierde episode.

' De voorafgaande clause in Jona 1,48 neemt hierbij als macrosyntactisch signaal een
scharnier positie in. Als afsluiting  is de waw-x-qata/ achtergrond  bij  1.3e. als begin
F'an de tweede episode draagt het gegevens aan voor 1.4b.
4 Het is opvallend dat de clauses iii de directe nabijheid van 'n'l beschrijvingen geven
met JHWH als subject.  In  1.la en 3. la is dat zijn woord.  in  1.4a de storm die hij  ver-
oorzaakt. in 2. la de vis en in 4.Bb de oostenwind waarin JHWH roorziet.
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4.2 Narrative en Discourse

Binnen het kader van de episodes of vertelmomenten bepaalt de orde-
ning van de narratii,e en de (ingebedde) discotirse de verdere syntacti-
sche presentatie van de verhaal-wereld en de daarin voorkomende
(sub)  werelden.5 De specifieke presentatie  van de tekst  in  Jona   1-4
maakt duidelijk hoe abrupt de overgangen tussen deze verschillende
werelden kunnen plaatsvinden.

Tot twee maal toe aan het begin van een episode moet men als
lezer snel veranderen van origo.  Na  Jona  1,la  en  3.la  stimuleert  de
syntactische informatie een verschuiving van een algemene positie in
de verhaal-wereld naar een specifieke discourse-situatie. Het woord
van JHWH is er op het ene moment en spreekt bijna direct op het ande-
re. Het syntactisch subject illil  777 is namelijk gekoppeld aan een
verbale activiteit, die direct tot leven komt vanwege de aanvullende
infinitief 70*5. Als later in de analyse van de conceptuele ruimte ook
nog eens blijkt dat het syntactisch subject een goddelijke referentie
kent, zijn deze twee openingen des te opvallender.

De plotselinge overgang naar een activiteit van spreken vindt
haar bekrachtiging in de aaneenschakeling van volitieven in Jona  1,2
en 3,2: 'Sta op, ga en zeg aan.'. Het dubbele spervuur van modaal
deontische instructies attendeert de lezer op het hier en nu van de
uitspraak met een verwachting voor de nabije toekomst. De syntacti-
sche gegevens vragen langs deze weg aandacht voor het dwingende
karakter van de opdrachten aan Jona.

De overige wisselingen tussen de narrative en de discourse treden
minder op de voorgrond. Met name het werkwoord -IDN markeert het

'  In  de schematische weergave  van de bijbels Hebreeuwse tekst  van  Jona  1 -4  (zie
bijlage) staat niveau 0 voor de narrator's discourse, I voor de narrative. II voor de
ingebedde discourse en III \'oor de discourse binnen de discourse. Binnen elk niveau
geeft de verticale a-lijn de voorgrond weer. de b-lijn de achtergrond en de c-lijn de
achtergrond binnen de achtergrond. Omdat de weergave van het spreekperspectief het
schema onnodig gecompliceerd maakt. is dit niet apan opgenomen. De schematische

vorm  is  ontleend  aan  Wolde,  E.  van.   'Who  Guides  Whom?  C 1995)  623-642:  -Job
42.1-6:  The  Reversal  of Job',  1994. 223-250. Vanoni  ( 1978.  38-46)  komt  overigens
tot vergelijkbare indeling van clauses op basis van 'Rede- und Handlungsteile' met
een syntactische beschrijving van 'Nominalsatze. Verbalsatze und invertierten
Satzen' (1978. 59-95). Vanoni. G.. Das Bitch Jona: Literar- und formkritische
Ulitersuchungen. St. Ottilien: EOS-Verlag. 1978.
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onderscheid in spreken of vertellen: Het verdeelt de tekst   in    19
vertellende en 21 besprekende passages. Van de 22 keer dat een vorm
van 71]N voorkomt, volgt na 21 vormen een lange of korte discourse.
De enige uitzondering  is de wayyiqtol  liON'l  in  2,11 a, waarna  geen
ingebedde directe rede volgt.7 Samen met de wayyiqtol N7'1 vormt
2.11 ab een nieuwe narratieve keten:  'En JHWH sprak tot de vis en deze
ontlastte Jona op het droge land'.

Jona 1.10d-f neemt  bij de verdeling in spreken en vertellen  een
uitzonderlijke positie in. Door de x-qatal constructies in de derde
persoon, lijken deze clauses te behoren tot de narrative. Nadere in-
spectie leert echter dat de syntactische uitgangspunten voor de dis-
course hier beter van toepassing zijn. Het gebruik van 'D en de combi-
natie met x-qatal van een verbum sentiendi geeft de voorgrond aan.
hetgeen hier wil zeggen dat er sprake is van een narrator' s  discourse.
Bijzondere oplettendheid blijft geboden vanwege het ontbreken van
een directe aanspreking aan de lezers.

De constructie in Jona 3.7b is eveneens opvallend. Het presen-
teert een finiete way-viqto/-vorm in combinatie met een infinitief.
waarvan de koning uit 3,6a het indirect subject is. Men kan 3.7b ech-
ter ook als twee afzonderlijke clauses opvatten. De eerste wayyiqtol is
dan een afzonderlijke verbale clause, en het gedeelte tot en met de
infinitief een afzonderlijke nominale clause. Deze laatste zou daarmee
op de voorgrond van een nieuwe discourse komen te staan. Vanwege
het ontbreken van een subject lijkt deze mogelijkheid minder waar-
schijnlijk. Daarnaast moet de analyse van de conceptuele ruimte uit-
sluitsel geven of het hier een literaire inleiding van de oproep betreft.
Dit is het geval wanneer het geheel van deze discourse een soort van
edict met opschrift is, voorgelezen door een omroeper.8

5 Het is overigens opvallend dat slechts in vier gevallen de inleiding van de discourse
geen  wan·iqtol  van  -IDN  kent.  Alleen  in   1.la,  3. la  en  3.7b  is er sprake  van  een
infinitief-constructie (-10*5), en in 2.58 van een ,#·ati'-.r-qatal ('11 110* '1Nl). In de
drie clauses met de infinitief 712*5 is naast de nominale vorm het bijbehorende
subject eveneens bijzonder.  In  1,1 a  en  3,1 a  is het syntactische subject het substanti-
vum Tllrl' 721, in 3.7b is de koning het (indirect) subject.
7 Een wan·iqtc,/ na een vorm van -Init kan weliswaar voorkomen op de voorgrond van
de discourse, maar vervult nooit de eerste positie. Het functioneert in de discourse
alleen  als een continuerende  vorm. Die situatie doet zich  in Jona 2.11 ab echter  niet
\ oor.
»  Vooral  Lux  ( 1994. 73.135) kiest expliciet  voor deze optie. Zijn voorstel tot invoe-
ring van een soort heraut die verantwoordelijk zou zijn voor de aankondiging in 3.7b.
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De enige waw-x-qatal van -IDN (2.58) vervult een geheel andere
communicatieve functie. Het markeert de verschuiving van een in-
gebedde discourse naar een discourse binnen de discourse in 2,5b."
Het signaleert een aparte spreeksituatie binnen de omringende woor-
den van Jona. I 0

Op zich genomen resulteert elke discourse na een vorm van lrON in
een nieuwe communicatieve situatie binnen de verhaal-wereld. Maar
zoals al eerder is gezegd, is in het geval van een dialoog de communi-
catieve setting dezelfde en alleen de invalshoek een verschillende. Dit
laatste kan men onder andere vaststellen door de presentatie van het
syntactische subject en object. Voor het boek Jona resulteert een der-
gelijk onderscheid in een beperkt aantal dialogen en monologen. ver-
deeld over de eerder aangegeven structuur van 5 episodes (Model R).

Model R maakt duidelijk wie met wie spreekt en op welk mo-
ment. Bijna iedereen die wat zegt in de verhaal-wereld, behalve de
koning van Nineve, spreekt  tot  Jona:  JHWH' s woord,  de  baas  van  de
zeelieden, de mannen en ten slotte JHWH/God zelf. Van het beperkte
aantal  van drie dialogen  is Jona steeds een deelnemer. Hoewel JHWH' S
woord aan het begin van episode 1 en 4 tot Jona klinkt, en Jona een
lange monoloog tot JHWH richt in episode 3. duurt het tot het einde
van de vierde episode voordat er tussen deze twee een dialoog plaats
vindt. Daarnaast is het opvallend dat JHWH alleen tot Jona spreekt in
een ingebedde discourse en niet tot de andere sprekers in de tekst. Het
syntactisch subject Mlil' 721 bepaalt daarbij de twee monologen. De
meer directe aanduiding ;lin. is verantwoordelijk voor de dialogen,
met als enige uitzondering 4.9b. waar sprake  is van O';11/Ze.

lijkt me echter minder geslaagd. Daarmee breidt men de tekst immers naar eigen
goeddunken uit. Lux. R., Jona, 1994.
' Evenzo Lux (1994,73): 'Lediglich in 2,5 fuhrt der Beter eine dritte Kommunikati-
onsebene ein, auf der er sich selbst zitiert. Damit erOffnet der Psalm eine ganz eigene
Perspektive auf das bisher Erziihlte.' Lux. R., Jona. 1994.
" Eigenlijk doet zich hier een samengestelde nominale clause op de achtergrond van
de ingebedde discourse voor. Maar door de versterking van het interne subject ("]N
in '1111:N   ]Nl) is er feitelijk sprake van een verbale clause met qatal. Daarmee lijkt

de constructie enigszins op de st·ayyiqtol-vormen van 111N in de narrative. en kondigt
het een eigen discourse aan.
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Model R

syntactisch subject syntactisch object
Episode 1: bij en in Jafo

1,2a-d monoloog JHWH'S Woord Jona

Episode 2: op zee

1,6c-g monoloog   hij (baas) hem (Jona

1,7b-e monoloog zij (mannen) (onder elkaar)

1,8b-g dialoog zij (mannen) hem (Jona)
1,9b-d hij (Jona) hen (mannen)
1,10c zij (mannen) hem (Jona)
1,1lb-d zij (mannen) hem (Jona)
1,12b-f hij (Jona) hen (mannen)

1,14c-g monoloog zij (mannen) (JHWH)

Episode 3: in zee

2,3b-10c monoloog   hij (Jona) (JHWH Zijn God)
Z 5bc monoloog Ik

Episode 4: in en bij Nineve

3,2a-d mono|Oog JHWH'S woord Jona

3,4de monoloog   hij (Jona) (Nineve)

3,7c-9e monoloog hij (Koning) (Nineve)

4,2c-3b dialoog   hij (Jona) (JHWH)
4,4b JHWH (Jona)

Episode 5: buiten Nineve

4,8g dialoog   hij (Jona) (JHWH)
4,9b God Jona

4,9d hij (Jona) (JHWH)
4,1Ob-llc JHVVH (Jona)
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Binnen de verhaal-wereld presenteren de wisselingen in spreekbeurten
de lezer steeds een andere kijk, of liever gehoor van de werkelijkheid.
In de eerste episode is het heel kort maar krachtig meekijken met het
woord van JHWH. In de tweede episode wordt de lezer syntactisch
betrokken bij het uitgebreide over en weer tussen de zeelieden en
Jona. De zeelieden richten nog wei woorden tot JHWH, maar deze

antwoordt niet met een discourse. Hetzelfde gebeurt in de derde episo-
de. waarin Jona Edn lange monoloog tot JHWH richt. Alle aandacht

gaat naar het gesproken woord van Jona en daarmee naar de inhoud
ervan.

In de vierde episode staan er verschillende sprekers centraal. Het
ontbreekt vooralsnog aan dialogen, aangezien de verschillende deelne-
mers afwisselend spreken in monologen. Net als in de eerste of derde

episode maken de opeenvolgende discourses de wijze van kijken voor
een lezer anders. Men neemt de werkelijkheid van de verhaal-wereld
nu eens via de woorden van JHWH waar. dan weer via de woorden van
Jona. of in reactie hierop via de woorden van de koning. Pas aan het
einde van deze episode is er een korte dialoog tuSSen JHWH en Jona.

Niet alleen de veranderingen na 7DN duiden op een overgang in de
spreekhouding. Ook de omgekeerde overgangen aan het einde van een
besprekend tekstgedeelte bevestigen het onderscheid tussen de dis-
course en de narrative. In de tekst van Jona duiden er slechts vier op
een bijzondere situatie. De overige veranderingen vinden steeds plaats
tussen een enkelvoudige of samengestelde nominale clause in de
discourse naar een wayyiqtot op de voorgrond van de narrative.

In de overgang van Jona 1,10c naar 1.1 Od is er ogenschijnlijk
geen verschuiving in spreekhouding en lijkt de tekst te duiden op een

gelijke overgang van x-qaml naar .r-qatal. Hoewel beide clauses
(0-W]NA 1171-1 n'Ulll nNT-MO) samengestelde nominale zinnen

zijn, is de aangereikte syntactische informatie verschillend. Het inlei-
dende vraagpartikel veroorzaakt de x-qatal in  1.10c en verstrekt gege-
vens op de voorgrond van de ingebedde discourse: 'Wat heb je
gedaan?'. De x-qatal in  1,1 Od daarentegen  is een samengestelde nomi-
nale clause die informatie lijkt te geven op de voorgrond van de narra-
tive: 'Waarlijk. de mannen wisten'." De totale constructie in 1.1 Od-f

It Deze gedachte is verbonden  aan het gebruik van het emfatische 'D gevolgd door
een werkwoord sentiendi (o.a. Pl'). Dergelijke constructies wijzen op informatie op
de  voorgrond en de wisseling zoals  in Jona  1.1 Od  naar de derde persoon meervoud
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vertoont echter kenmerken  van een discourse.  Jona  1.1 Od wijst  in  dat
geval op voorgrondinformatie van een discourse (0'ID]Nil 1111'-'D),
voortgezet door een achtergrondconstructie met een nominale clause
(1171 Zelil illn' ']Dz/D--D), voortgezet met een achtergrondconstruc-
tie door het gebruik van x-qatal in  1.1Of (Di15   7'lil 'D): 'Waarlijk. de
mannen wisten.   dat hij vluchtte   voor  JHWH' s aangezicht, omdat  hij
(het) hun had verteld'. Gezien de combinatie met de omringende
clauses   in    1,10c   en    1,11 a. lijkt deze aaneenschakeling vooral   van
toepassing voor een narrator's discourse. Het maakt van  1,1 Od-f een
kort commentaar op het gebeuren, waarmee de verteller een lezer
extra informatie geeft voor een goed begrip van de vertelling.12 De
bijpassende syntactische presentatie is die van een discourse. De clau-
ses zijn derhalve niet ingebed fn de narrative. maar ze maken direct
deel uit van de communicatie tussen de auteur en de lezer. waarbij de

i 3narrative juist is ingebed in de narrator' s discourse.

van de werkwoordsvorm duidt normaliter op een narrative. Cf. Wolde, E. van, "Who
Guides Whom?" ( 1995) 635:  'Thus, 'D has a strong emphatic meaning when it imme-
diatly precedes a predicate. an oath. or an assurance and suchlike. This 'D also functi-
ons in an indirect narrator's text. that is. in a text in which the narrator depicts the
mental awareness of a character. as a marker of the emphasis the narrator places on
the mental or sensory awareness of the character.
'2  Vanwege  de opvallende positie van deze versdelen hebben sommigen dit vers
benoemd als 'Nachholende Erzahlung' of simpelweg als latere toevoeging. O.a. Aal-
ders. G.C.. Obadja en Jona, (Commentaar op het Oude Testament). Kampen: Kok
1958.80. Het procede van de  'Nachholende Erziihlung' geldt volgens van der Woude
(Jona. Nahunt (De Prediking van het Oude Testament), Nijkerk: Callenbach, 1978,
22) voor o.a. Jona 1.5.10.16: 2.1.3.6 en 4.5. Cohn (1969.73) daarentegen noemt het
tweede deel  van Jona  1.10 een  'Erlebter sinnerfassender Rede' waarmee hij wijst op
de invloed van de verteller op de informatiestroom. Cohn, G.H.. Das Bitch Jona im
Lichte der biblischen Eritihlkit,ist (Studia  Semitica  Neerlandica  12).  Assen:  Van
Gorcum. 1969.

.

Hoewel  Lux  ( 1994.113) Jona  1.10 een   nachholende  Erzahlung' noeint. heeft zijn
conclusie, mede gebaseerd op de syntactische inzichten van H. Weinrich, overeen-
komsten met een 'narrator's discourse'. zonder het als zodanig te noemen: 'Mit der
Technik der Nachholung erspart sich der Erzahler langweilige Wiederholungen' ...
'Dem Erziihier geniigt der nachholende metakommunikative Satz (Di'15 1'1;1  'D). der
auf der Handlungsebene der Erzahlung einen Informationsgleichstand der Seeleute
mit dem der Adressaten feststellt. Die Handlungsebene der Erzahlung gewinnt damit
fiktive Zilge. Real hingegen ist die Handlungsebene des Erzahlers. der die Redehand-
lung eben weniger dazu nutzt. ein reales Gespriich zwischen den Handlungstrligern
der Erzahlung wiederzugeben. als mit seinen Adressaten in einen Dialog einzutreten.'
Lux hanteert echter weI een andere communicatieve invalshoek. Zo bedoelt doelt hij
met adressanten op de historische lezers of hoorders van Jona  1 -4 en niet de (heden-
daagse) actuele lezer of analist9 Lux. R.. Jona. 1994
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De overgang van de qatal 11'WP  in Jona  1,14g naar de way.viqtol

1NiD'l  in  1.15a is eveneens een verandering van spreekhouding.  met
name vanwege de wisseling van de tweede naar de derde persoon. 14

Slechts bij het behoud van dezelfde persoon zou er sprake zijn ge-
weest van een continuerende ,#·ayyiqtol in de discourse. Een soortgelij-
ke overgang is er ook tussen Jona 4.4b en 4.5a. Het gebruik van een

vraagpartikel in combinatie met een infinitief op de eerste positie van
de clause (:10'nil ) verklaart de x-qatal in 4,4b:  'Vind je het goed dat je
verhit  raakt?'.  De  overgang van qatal naar wan'iqtol tussen 4.4b en
4,5a presenteert zo een wisseling van de discourse naar de narrative.

De overgang van de samengestelde nominale clause in Jona 2,5c

(1977  51'ri-AN   u'inb   9'01*   1N) naar de qatal in 2,6a (']1DDN) is
geen overgang van een discourse naar de narrative. De besprekende
spreekhouding is namelijk ingebed in 2,3b-1 Od en daarmee een dis-
course binnen de discourse. Het duidt op een aparte sub-wereld binnen
de discourse-wereld. Door het behoud van het syntactisch subject in
de eerste persoon lijkt de passage nog het meest op een monoloog met
nadruk. In zijn gebed vestigt Jona de aandacht op zijn eigen spreken.

4.3 Reliaf en perspectief

Episode 1: Jona 1,la-4a

Niet alleen de snelle wisseling tussen de narrative en de discourse in
1.1 a en 1,2a, heeft een overrompelend effect op de lezer.  Jona  1.2a-d
plaatst de drie imperativi ... *771 ... 15 ... 017 op de voorgrond en
trekt alle aandacht vanuit de origo naar het hier en nu. De communica-
tieve functie van deze volitieve werkwoordsvormen maakt het per-
spectief modaal   met een verwachting   voor de nabije toekomst. 15   De

afsluitende en door 'D ingeleide constructie met x-qatal ( 1.ld) biedt

terugwijzende achtergrondinformatie aan. De slechtheid die is opge-
gaan  voor  JHWH' s aangezicht geeft inhoud  aan de voorafgaande  op-
drachten.

14 Hoewel in de indeling naar clauses Jona 1. 14e.f.g als drie delen zijn onderscheiden.
blijkt  I. 14ghet verbale slot te zijn van de clause die is ingezet in  1.14e.
If Ter vergelijking over de functie van imperativi in Jona 1.2: Lux. R.. ./ona. 1994.

95: 'Der Imperative. die man den >Modi< oder >Semi-Tempora< zuordnen muB.
erOffnen eine vorausschauende Erzahlperspektive'
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Van de overige constructies in de narrative geeft de aaneenscha-
keling van wa.r.viqtols informatie over de activiteiten in de verhaal-
wereld van Edn en hetzelfde syntactische subject: Jona. Na de acute
stilstand door de imperativi in de discourse volgt er een continue
beweging van handelingen door vijf verbale clauses. Jona staat op,
daalt af, vindt een schip. betaalt de overtocht en daalt in het schip af.
De reeks kent een korte onderbreking in  1,4a, door een terugwijzende
achtergrondconstructie met waw-x-qatal:   'JHWH had gegooid'.   Hier-
mee reikt de tekst een lezer nieuwe informatie aan voor de verhaal-
wereld en geeft het nader invulling aan de conceptuele ruimte. In
syntactisch opzicht attendeert het tevens op de aanwezigheid van een
ander subject (JHWH) in het handelingenverloop. I 6

Episode 2: Jona 1,4a-2,la

Acht keer onderbreekt in de tweede episode een ingebedde discourse
de keten van narratieve wayyiqtols. Men doet niet alleen van alles,
maar spreekt ook veel. Dit betekent dat een lezer vanuit zijn of haar
origo veelvuldig moet wisselen van blikrichting om de binnenkomen-
de informatie te verwerken. Zeker wanneer daar ook de zeven clauses
bij horen met achtergrondconstructies. die informatie geven bij de
narratieve sequentie van wayyiqtols op de voorgrond. Vanuit een
algemene positie in de verhaal-wereld toont de tekstuele informatie
afwisselend discourse-werelden van personages of gerealiseerde sub-
werelden met aanvullende documentatie.

Zo  reikt  Jona  1.4c  door een wait·-x-qatal terugwijzende achter-
grondinformatie aan  bij de grote storm  op zee in  1,4b.  In 1,4a staat
een soortgelijke constructie, maar deze markeert het einde van de
eerste episode en introduceert JHWH als de veroorzaker van de storm.
In 1.4c daarentegen is er sprake van het schip als de gedupeerde van
de storm. Door de storm die JHWH met een grote wind in gang heeft
gezet staat het schip op het punt te breken (7119;15 ;12011 n']Nill)
Langs deze weg presenteren de syntactische gegevens het subtiele

I.

Verschillende  studies  geven  1.4a een  bijzondere status,  o.a.  Sasson. J.M., Anwh.
1990. 93: 'In the narrative. however. the construction is found only here and in two
other passages. where it draws attention to matters of special significance (at 3:3 and
4:11).' Anderen spreken van Nachholende Erzahlung'. O.a. Deurloo. K.A.. Jona

(Verklaring  van  de Hebreeuwse Bijbel). Baarn: Callenbach  1995. 27: Woude.  A.S.
van der. ./cina. Nahuni, 1978.32. Biolff. H.W.. Obadja und Jona ( Dodekapropheton
3. Biblischer Kommentar XVI/3). Neukirchen-Vluyn. 1977.85.
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onderscheid in de facetten die een rol spelen tijdens de storm. Jona
1,4a introduceert op de achtergrond het nieuwe gegeven van een op-
komende wind. uitgevoerd door het syntactische subject JHWH

(35171-1171).Deze fungeerde in  1.3a.e nog als het object ten opzichte

waarvan Jona op de vlucht is. Wanneer de wind eenmaal op de achter-

grond is geintroduceerd als object, kan ditzelfde gegeven op de voor-
grond treden  in  1.4b en veranderen  in een nieuw syntactisch subject:
van een grote wind naar een grote storm (5171-7110). Het effect van
deze gebeurtenis krijgt    in    1.4c haar vervolg in opnieuw   een
achtergrond-constructie. waarvan nu het schip het subject is. De speci-
fieke syntactische presentatie situeert daarmee de storm eerder in de
tijd dan de mogelijkheid voor het schip om te breken:7 Het betekent

tegelijkertijd dat het perspectief van de waw-.r-qatal in  1,4c niet sterk

terugwijzend of volledig gerealiseerd is. De dreiging van een schip-
breuk vormt de achtergrond, niet het daadwerkelijke doormidden
breken. Dit geldt des te meer wanneer een lezer deze informatie mee-
neemt bij het vervolg in Jona  1,5a, als verklaring of argument voor de
vrees van de zeelieden.

Met een wa,v-x-qatal geeft 1.5e achtergrond aan Jona's afdaling
in de boot (il]'DOM '017'-5* 17' il]1'1). Het is terugwijzende en

gerealiseerde informatie, aangezien in  1,3e Jona al was afgedaald.  Op
die manier introduceert de tekst opnieuw het syntactische subject Jona

en bepaalt de clause de omstandigheid waarbinnen hij kan gaan slapen
in  1,5fg. Het verduidelijkt zijn afdaling in de boot als een reeds gerea-
liseerde situatie. Jona legt zich neer en is in een diepe slaap. nadat hij
is afgedaald. Daarmee stelt de tekst niet de afdaling in de boot voorop,
maar het neerliggen en slapen van Jona.

In 1.13bc geven een wair-x-qatal  en een nominale clause   de

argumenten  voor de mislukte roeipoging  in  1,13a.  De  ,#·a,v-.r-fatal
151'  Nbi (·zij waren er niet toe in staat') benadrukt het partikel ND en

geeft informatie over de onmogelijkheid van de actie. Hiermee is de
constructie beter te benoemen als een iv'qatal, aangezien het ontken-
nende partikel Edn geheel vormt met de werkwoordsvorm binnen de

17 Meerdere commentaren waaronder Aaiders (Obadja en Jona. 1958.77) en Limburg
(Jonah. 1993.48), wijzen daarnaast op de bijzondere constructie van :11971  in  1.4c. als

de enige plaats in de Hebreeuwse bijbel waar dit verbum een onbezield subject kent.
Trible  ( 1994, 132) noemt het prosopopoeia of personificatie.  dn een allitererende
onomatopee (1319;15  TI JIUM)  die  de  storm op zee benadrukt: 'Focused  on  the  ship.
these devices underscore the tenor of the storm hurled by JHWH.' Trible. P., Rhetc,ri-
ct,/ Criticism. 1994. Cf. Sasion. J.M., Jonah, 1990.96.
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verbale uitdrukking. Het maakt het perspectief van de
achtergrondinformatie vooruitwijzend. De syntactische vorm duidt op
het modale karakter van de beschreven handeling. De onmogelijkheid
van het roeien geeft een verwijderde (sub-)wereld aan die nog niet is
verwezenlijkt.  Jona  1.13c  ('want de zee stormde nog steeds  voor hen')
vormt door het inleidende partikel 'D de achtergrond binnen de achter-
grond    van    1.13b. Deze nominale clause beschrijft de actuele
hoedanigheid van de zee die de mogelijkheid wegneemt om goed te
kunnen roeien. Het a-temporele karakter van de participia 71701 157;1
maakt het perspectief min of meer neutraal. Vanwege de (actuele)
storm op zee zijn ze niet in staat om terug te roeien naar het droge
land.

De tweede episode eindigt met een reeks van wayyiqtols, die in

snel tempo afrondende informatie geven: ...107 ...177'1... rilr-irinT'i
...lki"l ...lop'l ...1;150'1 ...1NW'1. De zeven clauses presenteren
wisselende syntactische subjecten. In 1,15ab zijn de mannen  het  sub-
ject, overgaand in de zee in  1,15c. In 1,16abc staan de activiteiten van
de mannen opnieuw op de voorgrond, alleen worden hun handelingen
in 2.la overgenomen door JHWH.

De narratieve omlijsting van de tweede episode laat veel ruimte over
voor communicatieve situaties. Bijna de helft van alle ingebedde
discourses in Jona 1-4 vindt men hier terug. Het merendeel  van de -
gesproken informatie bevindt zich op de voorgrond en een relativum
in de vorm van 'D of -11:512 leidt acht van de twaalf achtergrondcon-
structies in. De narrator's discourse  in  1,10def neemt  hierbinnen  een
bijzondere positie in. Het partikel 'D bepaalt hier zowel de voor- als de
achtergrond. Met de drievoudige aaneenschakeling van 'D vult de
verteller het weten van de bemanning in. Ze zijn op de hoogte van
Jona' s vlucht  en deze kennis  is te verklaren  met de achtergrondinfor-
matie  uit  1,1 Of,  dat Jona het  hen had verteld.  Elke keer wanneer in
deze  narrator' s discourse de clause  met 'D begint,  kan de lezer extra
informatie toevoegen aan zijn eigen kennis over de verhaal-wereld. 18

th

Drie van de dertien keer volgt in Jona  1-4 na het partikel 'D een verbum sentiendi.
hetgeen een geheel eigen rol in de informatievoorziening vervult De constructies in
de narrator's discourse in 1.1 Od en in de ingebedde discourse in 1.12e en 4.2f trekken
de aandacht van de lezer en het signaal attendeert op informatie die op dat moment
alleen bekend is aan het subject dat waarneemt. Het zijn gegevens die anders verbor-
gen zouden blijven buiten de waarneming van de lezer. Een soortgelijke functie is
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De  discourse  in 1.6c-g opent  met een nominale clause  op  de
voorgrond en nulgraad, en vervolgt met twee imperativi: 'Wat lig je
daar te slapen? Sta op.  Roep tot jouw God.'. Net als in de eerste episo-
de leiden de volitieve vormen alle aandacht naar het hier en nu van de
uitspraak en betrekken ze de lezer midden in het spreekgebeuren.'4 De
vraag en de opmerkingen tot Jona openen een modale en ongereali-
seerde werkelijkheid. Hij moet immers nog gehoor geven aan de uit-
voering van de opdracht en directe informatie hierover is niet voor-
handen. In het kort schetst de baas van de zeelieden een toekomstper-
spectief, waarbij het scenario van de ondergang is gekoppeld aan de
activiteiten van Jona en de reactie door God. De twee .viqto/-vormen
nuirn'  en  13:]   Nbl  in 1.6fg typeren de informatie wederom  als
modaal en vooruitwijzend. Vanwege de syntactische wisseling in
persoon zijn ze echter niet langer imperatief. De continuerende x-
yiqtol in de derde persoon enkelvoud in  1.6f is iussief en de continue-
rende wa,v-(x)-viqtol in  1,6g is vanwege de eerste persoon meervoud
cohortatief. Derhalve bieden ze een epistemisch perspectief op de
opgeroepen modale werkelijkheid, zoals die langs deontische weg is
geopend door de baas van de zeelui: 'Misschien dat die God ons aan-
dacht zal schenken en wij niet verloren zullen gaan.'.

De gesproken woorden  in 1.7b-e trekken opnieuw alle aandacht.
De constructies bestaan  uit een imperatief op de voorgrond  in   1,7b
(715). twee continuerende en cohortatieve 3,·'yiqtol-vormen  in  1.7cd

(;15'917 en ;1177]1)  en een nominale clause op de achtergrond  in  1.71

('1252=). Net als de spreekbeurt van de baas van de zeelui opent de

dwingende oproep van de zeelieden een modale sub-wereld. Pas na de

aansporing kan men loten werpen en kennis verwerven. Zonder dat
het werkelijk al zo is, geeft de syntactische presentatie de toegangsco-
de voor een nabije maar nog ongerealiseerde situatie.

Minder duidelijk is de informatiestroom in  1,8b-g. Op de  voor-
grond is er een imperatief in  1,8b (1]5 N]-;11'lil).  met op de achter-

grond een nominale clause   in 1,8c. ingeleid   door een relativum
(719*7). Vier vraagwoorden vullen vervolgens in 1.8d-g het begin van
elke clause in: ... ;trn-'Ni ... ;10 ... l'NAl ... -;ID. Deze repeterende

zichtbaar wanneer het interne subject van een werkwoordsvorm gepaard gaat met een
persoonlijk voornaamwoord. te meer wanneer het subject de eerste positie in de
clause bezet. zoals ']N in 2.5a en 2.10a. TI;1N  in 4.10b en  ']N in 4.I la.
'" Het is overigens opvallend dat in deze episode de discourse-gedeeltes vooral zijn

vormgegeven met werkwoorden in volitieve vormen. uitgezonderd  1.9b-d en  1.10(.
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constructies lijken in het Nederlands nog het meest op vragen als:
Wie. Wat. Waar en Hoe. In syntactisch opzicht zetten de twee enkel-
voudige nominale clauses  in  1,8d  en 1.8f vanwege hun directe inlei-
ding met het vraagpartikel ilD de voorgrond van de discourse voort:
'Wat is jouw bestemming .... Wat is jouw land ?'. De waw-x-yiqtol in
1.8e en de nominale clause  in  1,Ng zijn wat betreft het relief minder
duidelijk: 'en waar kom jij vandaan .... en uit welk volk ben jij?'.
Echter. de parallellie van vraagpartikels lijkt in eerste instantie te
wijzen op een continuering van de voorgrond, waarbij de ene vraag
niet belangrijker is dan de andere.

De discourse in 1.9bcd toont opvallende informatie op het niveau
van de achtergrond. Jona zegt wie hij is en wie hij vreest. en geeft de
kwaliteiten van JHWH aan als het object van zijn vrees. Deze laatste
informatie presenteert de tekst als terugwijzende achtergrondinfor-
matie ( 1.9d). De x-qatal constructie en de inleiding met 72* geeft
invulling   aan   JHWH' s kenmerken. Aangezien de lexicale inhouden
verwijzen naar de schepping van de zee en het droge land, geeft de
clause niet alleen achtergrond aan JHWH. Het bepaalt tevens de achter-
grond van de gehele verhaal-wereld dn het opent een gerealiseerd
perspectief voor de totale buitenwereld waarin de lezer zich bevindt. 20

Episode 3: Jona 2,lb-llb

Bijna de gehele derde episode bestaat uit 6dn grote discourse omringd
door twee kleinere narratieve gedeeltes. Het vertellende kader van de
verhaal-wereld beschrijft daarbij Jona's verblijf in de vis en hoe deze
hem weer naar buiten werkt. In syntactisch opzicht bestaan de vijf
narratieve clauses elk uit een,tay.viqtol-constructie op de voorgrond:

21) Van de overige discourses in de tweede episode zijn alleen de constructies in 1.12ef
en  1.14g opvallend. Jona 1.12e geeft een nominale clause op de voorgrond door het
partikel  'D  met een verbum sentiendi  ('Want  ik  weet') en vestigt de aandacht  op
Jona's  kennis.  In 1,12f daarentegen leidt het partikel  'D een nominale clause  met

achtergrondinformatie in dat hoort bij het weten van Jona: 'dat door mij deze grote
storm over jullie  is'.  In 1,1 4 g geeft de qatal  n'WP  ('jij doet') terugwijzende achter-
grondinformatie en continueert het de constructie met 'D in Jona  1.14e: illil'  nrIN-'D
Het is vervolgens geen achtergrond binnen de achtergrond door het gebruik van het
relativum  in  1.14f.  De combinatie van 319*  met  het  vergelijkende partikel   D  laat het
relativum namelijk naar een vergelijking in handeling vet-wijzen en niet naar een
persoon zoals in  1.14e.
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'il'l in 2.lb. 51/Dil'l  in 2.2a. nION'l in 2.38. nION'l in 2.1 la en Np'l in
2.1 1 b.21
De discourse in 2.3b-1 Od omvat in tegenstelling tot de omringende
narrative een aantal problemen voor de analyse van het relief en het
perspectief. Tot nu toe is er sprake geweest van proza waarbinnen de
communicatieve functies van werkwoorden en constructies zijn onder-
zocht. Jona's relatief lange gebed is daarentegen. vanuit een literair
oogpunt, poezie. 12 Onder andere het nietrum.1 de psalmgelijkende
structuur en de vele metaforen en stijlfiguren bepalen het poetische
karakter.24 Volgens sommige taalkundigen gelden hiervoor in het
bijbels Hebreeuws andere syntactische regels en conventies. 25

21 Hoewel de 5,·co·.tiqti,/ lrON'l in 2.1 la identiek is aan de constructie in 2.3a. ont-
breekt een vervolg met een ingebedde discourse. Daarniee spreekt JHWH tot de vis.
maar wat hij precies zegt blijft onvermeld.
22  Sommigen  benaderen de gehele tekst  5 an  Jona  1 -4 ali poezie. waarbij de hoofd-
stukken   1.  3  en  4 meer expliciet narratieve poezie worden genoemd. Dergelijke
literaire etiketten zijn m.i. echter sterk afhankelijk van hoe men poezie afl,akent t.o.v.
proza en in welke mate men de bijbehorende definities toepast. Zie o.a.: Hoop. J.C.
de. "The book of Jonah as Poetry. An Analysis of Jonah I. 1-16 ". in: Meer, W. van
der/Moor. J.C. de (eds.). Tile Strticttircil Aticilysis of Biblical atid Canaanite Pt,etry.
Sheffield. 1988. 156-171. 171.'In the preceding analysis we have noted the employ-
ment of parallelism.  responsion  and  inclusion in Jonah 1. These literary devices
constitute three characteristic indicators of Hebrew poetry.' Voor een argumentatie op
basis van metrum zie: Christensen. D.L.. "Narrative Poetics and the Interpretation of
the Book of Jonah". 1987. 29-48: Christensen. D.L.. "The Song of Jonah: A Metrical
Analysis".  ( 1985)  217-231.
3 Welk specifiek metrum kenmerkend is voor Hebreeuwse poezie. in het bijzonder
Jona 2.3a-10. is overigens minder duidelijk. gezien de vele uiteenlopende opvattingen
over dit onderwerp: 'There is little agreement as to what is the constitutive element of
Hebrew poetry. Divergences flourish in regard to the presence and identification of
meter. The counting of letters. syllables. stresses. morae and syntactical units leads to
numerous charts. diagrams and graphs. each in competition with the others. Bolin.
T.M.. Freedom Be,·mid Forgi,·e,iess, 1997. 103. Voor een uitvoerig overzicht van en
studie naar Hebreeuwse poezie zie: Watson. W.G.E., Chis.st'c·cil Hebrew Poetn. 1995
(pag.87-113 specifiek over metrum).
24 Zo heeft de ,-qcitat in 2.3d in syntactisch opzicht de communicatieve functie van
achtergrondinformatie: 'Uit de buik van de Sheol schreeuw ik om hulp'. M aar verge-
leken met de gant/-constructie in 2.3b ('lk roep vanuit mijn benauwdheid tot JHWH')
lijkt een chiasme de .r-qata/ in 2.3d te veroorzaken. Een soortgelijke wisselwerking
dc,et zich voor tussen de qatal uit 2.6a en de.r-,·iqtc,/ in 2.6b. Vanwege de poetische
functie presenteert het chiasme de eerste clause op de z·oorgrond en de tweede op de
achtergrond. waarbij de lexicale inhouden van beiden worden benadrukt. Literaire
vormen beinvloeden zo de syntactische presentatie.
-  Zie onder undere: Nkcacci. A.. The Sy,itcix o.f tlie Verb iii Classical Hebre,i· Prose,
1990. §168-§174.
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Vanwege de eigen kenmerken van de tekstsyntactische analyse
onderzoeken we in dit stadium de discourse in 2,3b-1 Od naar relief en
perspectief volgens de eerder beschreven uitgangspunten. Tijdens de
analyse van de literaire presentatie moet blijken of het gebruik van
bepaalde constructies is ingegeven door hun poetische functie en wat
de consequenties hiervan zijn.

De  eerste  helft  van  Jona' s  monoloog  kent op de  voorgrond vier qatal-
constructies met afwisselende subjecten: ... ]1DDN ... 'null] ... nlinW
... 'rINnp. De clauses 2,3b en 2.5b leggen sterke nadruk op de eerste

persoon enkelvoud:    Ik  roep.  Ik ben verworpen'.  In  2,3e  en  2,6a  leg-
gen de werkwoordsvormen nadruk op de tweede en derde persoon
enkelvoud ('Jij hoort mijn stem. Wateren omsluiten me') maar beiden
gaan vergezeld van een eerste persoons object. Ondanks de wisseling
van het syntactisch subject blijft daarmee alle aandacht gericht op
Jona als spreker van de discourse. 26

Voor de lezer krijgen Jona's gesproken woorden vanwege qatal-
vormen directe actualiteit. Ze richten alle aandacht op het actuele
domein van de discourse-wereld: Jona's benarde situatie in de vis.
Tevens benadrukken ze de spreker van de woorden. vanwege de conti-
nue aanduidingen van de eerste persoon als syntactisch subject of
object. De vele eerste persoons uitgangen (i-klanken) corresponderen
welhaast met het piepende geluid van iemand in ademnood. Deze
nadruk is nog indringender wanneer in 2.7c en 2.8b twee „'an'iqtols
positie  op de voorgrond innemen: ... Nilill... brni. Het continueren-
de karakter van deze vormen, en mogelijk zelfs de iussieve lading
ervan. verhoogt de spanning, net zoals de cohortatieve it·ait·-r-yiqtol in

2fl Daarbij is de tormulering in 2,5a op5·allend. Vanwege de qatal -Tl-IDN op tweede

positie is deze clause in formele zin een achtergrond-constructie. Aangezien echter

het eerste element ']N enkel een versterking is van het subject van de handeling en
het verbum een vorm van nION vertegenwoordigt, lijkt de clause eerder een voor-
grondconstructie welke een discourse binnen de ingebedde discourse inleidt. De twee
clauses in de discourse bestaan uit een qUtal (-;1071]) en een .r-yiqtot (9'01£ lk) en
duiden beide op voorgrondinformatie. aangezien het element .2 in de samen-gestelde
nominale clause \·an 2.5c het partike' 1N behelst. dat een uitroep aangeeft. Omdat de
nominale of adverbiale status van dit partikel niet zeker is. kan het in syntactisch
opzicht voorlopig genegeerd worden. Daarnaast kan de x-yiqu,/ in een vooruitwijzend
perspectief op de voorgrond een zekere wens uitdrukken en daarmee het indicatieve
van de qatal in 2.5b doorbreken:  'lk ben verworpen.  weg  \ an  uw  ogen.  Ach.  kon  ik
nog maar dEn keer uitkijken naar jouw heilige tempel'
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2.1 Oa: 'Breng jij mijn leven omhoog. ... Laat mijn gebed tot jou ko-
men. ... Maar ik. laat ik offeren aan jou ...:.17

Vanuit het actuele domein in het water en de vis. opent Jona
telkens kleine doorkijkjes naar sub-werelden die vertellen over een
betere tijd of een betere plaats. Vooral de constructies met yiqtol dui-
den op ongerealiseerde werelden. of sterker nog, op bijna overdreven
fantasieen. Zo krijgt de ademnood  op de voorgrond   van   Jona' s   in-
gebedde discourse continu een zekere verluchtiging met optimistische
toekomstvisies. 28

Episode 4: Jona 3,la-4,7c

Het onderscheid in relief en perspectief is misschien weI het meest

duidelijk in de vierde episode. De vertelling kent hier slechts vijf
onderbrekingen met een discourse, waarvan de oproep door de koning
van Nineve de grootste is.

De aaneenschakeling van „·ayyiqtols op de voorgrond van de
narrative kent in vijf gevallen een achtergrondconstructie. Zo geeft
3,3c met een waw-x-qatal terugwijzende informatie over de omvang
van de stad Nineve: 'en Nineve was een grote stad voor God, drie
dagen groot'. Hoewel de gegevens tevens refereren  aan  de  stad  uit
3.2b.  3,3b  en  zelfs  uit 1,2b, geeft de clause noodzakelijke informatie
voor 3,4a: 'Jona begon de grootte van dEn dag de stad binnen te gaan'.
De achtergrondgegevens vertellen niet alleen over de omvang van de

-  De 1,·an·iq,01 517;17  in 2.7c wijst mogelijk op een iussivus. De reden hiervoor zijn
de voorafgaande clauses met achtergrondinformatie in een reeks van .r-yiqtol, nomi-
nale clause. .r-qatal en nominale clause in 2.6b-7b. Hierdoor is de 5,·an·iqtol in 2,70
niet direct een voortzetting van de qata/ '11DDN  uit 2.62. Als iussivus laat de commu-
nicatieve functie zich echter beter verklaren: 2,70 opent een modale werkelijkheid
waarin het voor Jona beter toeven is. Deze gedachte wordt versterkt door eenzelfde
1,·ayyiqtol na een achtergrondconstructie in 2.Bb (N12111). de cohortatieve 11'ail'-X-

,·iqtot  in  2,1 Oa  (15-nrIGTN   ;171;1   bliz   ']Nl)  en de yiqtot  in  2.10c  (TI105WN).  Deze

laatste yiq/0/ ('ik zal volbrengen') moet wei haast iussie f zijn. aangezien een indica-
tieve yiqtol geen eerste positie in de clause inneemt.
2% De overige clauses in de discourse van Jona 2 geven achtergrondinformatie. Deze is
vooruitwijzend door de .r-yiqu,/ in 2,6b en 2,9a. en de #·a,#·-x-yiqtol in 2.4b. De
gegevens zijn terugwijzend door de 1-qatal in 2.3d.4c.7a.8a.JOb. De twee nominale
clauses in 2.6c.7b zijn wat betreft het perspectief neutraal. De discourse eindigt met
een nominale clause die zowel op de voorgrond als de achtergrond kan staan. Door
het ontbreken van een relativum lijkt de voorgrond hier het meest roor de hand
liggend: 'Redding is er bij JHWH'(ill;'1'5  iln]7119').
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stad. ze scheppen tegelijkertijd een kader waarbinnen Jona kan hande-
len en wandelen.

De keten van narratieve ivan·iqtols in 3.5a-7b weerspiegelt de
opeenvolgende acties en handelingen in Nineve. Jona's woorden van
3,4de kennen zo een vervolg in tien verbale clauses, waarin het bruist
van de activiteit. Zijn oproep zet. gezien vanuit de syntactische waar-
neming van de lezer. in ieder geval iets in beweging onder de inwo-
ners van Nineve en hun koning. Deze gebeurtenissen worden beves-
tigd in 3,1 Ob. waar een .2-qatal terugwijzende achtergrondinformatie
geeft: 'want zij keerden terug van hun weg van slechtheid'. De versde-
len  in 1Od-e geven  met een .r-qaml  en  een wa„·-x-qatal informatie
over het kwaad van God: 'dat hij had gesproken over hen te doen en
hij deed het niet' (i'IWP Rbi oilb-nitprb 7:11-71DN). De iv'qatal uit
3. I Oe (niDP Rbi) verwijst naar het kwaad uit 3.10c en plaatst de bij-
behorende handeling in een toekomstig perspectief.29 Het is bijna een
soort afsluitende constatering, een conclusie achteraf. dat God het niet
zou doen.

Aan het einde van de vierde episode geeft 4.5ef met twee .r-yiqtol
constructies (7'171  71'iT'-illo  Illin'  -IWN 711) vooruitwijzende achter-
grondinformatie bij de ,i'an'iqtol in 4.5d (5112 n'nrin ZIW'l). De
modaal georienteerde aanvullende gegevens voorzien zo in een toe-
lichting op Jona's handeling: 'hij ging onder haar in de schaduw zit-
ten. totdat hij zou zien wat er zou gebeuren met de stad'. 31

Drie verschillende subjecten domineren de besprekende gedeeltes in
de vierde episode: JHWH. Jona en de koning van Nineve. In 3.2a-d
(T·15771;-i -1·pn ni]'1-5* 15 012) spreekt JHWH's woord in een
oproep van vier clauses tot Jona. waarvan de eerste twee identiek zijn

24 Hi,ewe| de constrlictie rliPP *51 lijkt op een it'a,1-1-qciwl. vormt het ontkennende
partikel NA een \·erbale eenheid met riPP. hetgeen  3.1 Oe  tot een ,t·'q£/tal maakt.  Zou
men daarnaast het geheel van Jona 3 als een aparte episode beschouwen. dan besluit
3.1 Oe de scbne. Deze constructie markeert behalve de achtergrond namelijk eveneens
het begin of einde van een narratieve eenheid. Waarschijnlijk functioneert 3.1 Oe hier
als een soort van 'meso'-syntactisch signaal. een pauze in de vertelling Gaat het in
Jona 3 ,·ooral over de relatie tussen JHWH en Nineve. in Jona 4 staat de relatie tussen
JHWH en Jona centraal.
1{1 De syntactische volgorde in de twee .r-yiqu,/ clauses ontstaat door het gebruik  an
relativa: -IWN in 4.5e. voorafgegaan door de prepositie 111. en ;110 in 4.5f. Meestal
duidt :ID in de discourse op een vraagpartikel. maar vanwege de .ro'iq/0/ in combina-
tie met het ontbreken van een vorni van -liON duidt het hier op een relativum.
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aan  1.2a-b. Het vervolg in 3,2c-d ('Roep over haar de oproep uit die ik
tot jou spreek.') is eveneens identiek aan  1.2c-d, zij het met een ander
object: -ID'5£ 77-1 'D]N -IrtfN MN'-lpil-nit il'bN Nnpl. De oproep
zelf is onderwerp geworden van de achtergrondinformatie. in plaats
van de slechtheid van Nineve. De presentatie van dezelfde syntacti-
sche vorm met imperatieven legt opnieuw alle aandacht bij het hier en
nu van de uitspraak. De opeenvolging van deontische modalen prikke-
len de lezer wederom tot alertheid.31 Alleen is ditmaal alle aandacht
gericht op de oproep van JHWH.

In 3.4de bepalen twee nominale clauses de voorgrond van Jona's
discourse: 'Nog veertig dagen en Nineve wordt andersom gekeerd'.
Het perspectief is formeel op de nulgraad. maar door de tijdsaandui-
ding van veertig dagen heeft de informatie een vooruitwijzend karak-
ter. Het ultimatum dat besloten ligt in de uitspraak laat vanwege de
nominale constructies een actuele situatie-beschrijving zien. zonder
aan te geven wie wat zal doen of dat de omkering al daadwerkelijk
plaats vindt. 32

In Jona 3,7c-9e is de koning van Nineve het sprekend subject. De
tekst toont drie samengestelde nominale clauses. waarmee de nadruk
komt te liggen op de nominale elementen. In 3.7c zijn dat de mensen
en de dieren, in 3,7d het ontkennende adverbiale partikel bN en in
3,7e het water waarvan men niet mag drinken. De drie continuerende

iv'.viqtols in 3.83-c C ... 1321'1 ... 1*-Ipl ... 10Jrl'l) verduidelijken de
volitieve functie van de yiqtols in 3,7c-e ( ... 71-IW'-bN ... 7177'-1/N ...

110PD'-512 ... ). De voorgrondinformatie in 3,7c-e beschrijft zo de
mensen en de dieren in het epistemische perspectief van wat ze niet
mogen:  'niet eten, niet grazen, niet drinken'. De nadruk ligt hier op de
handelende subjecten. Jona 3.8a-c daarentegen roept met epistemische
modalen op tot positief en actief handelen: 'Zij zullen zich bekleden,
zij  zullen met kracht roepen en ieder zal terugkeren'. Deze construc-
ties leggen de nadruk op de handeling zelf. Dit veelvuldige gebruik
van modale vormen opent in de rede van de koning een nabije toe-

3I Teneinde de inhoud van Jona's woorden in 3.4de te laten stroken met de oproep
door JHWH.  stelt Aalders  (1958,95) voor het participium -1:11  in  3.2d te vertalen  met
een toekomende tijd. Vanwege het nominale karakter van deze clause en het ontbre-
ken  v an  een  aansluitende  discourse  door JHWH. lijkt deze suggestie minder waar-
schijnlijk. Aalders, G.C.. Obadja en Jona. 1958.

'  Cf. Wolff. H.W.. Obcidja und Jona. 1977.123:  Der Akzent liegt mit Wucht auf
dem letzten Wort. das als Partizip Ninive bereits als eine zerstorte Stadt vor Augen
stellt'



108 Tekstsyntactische Analyse

konist waarin de handelingen van mens en dier zullen veranderen.
Ook het nominale vervolg in 3,9a (171'-'D) en de aaneenschakeling
van modale constructies in Jona 3.9b-e plaatsen de gehele discourse in
een vooruitwijzend en ongerealiseerd perspectief.33 De syntactische
informatie wijst daarmee op een gewenste situatie waarin na een ver-
andering van menselijk handelen een verandering optreedt in de hou-
ding van God.

34

De vierde episode besluit met een kleine dialoog tussen Jona en JHWH.
De langere discourse van Jona in 4,2c-3b heeft als kenmerk een drie-
voudige nadruk op het eerste element van elke voorgrondconstructie.

35

De clauses in 4,2c.f.Ja attenderen steeds op een adverbiaal element en
op de manier van spreken. In 4,2c is dit de uitroep n]N ('Ach JHWH.'),
in 4.2f het emfatische 'D ('Waarlijk. ik weet') en in 4,3a het deiktische
ililp ('Welnu  JHWH'). Het stuurt de wijze van kijken  voor een lezer.
Beginnend met een aanroep moet ergens in de communicatieve situa-
tie JHWH geplaatst worden. Vervolgens verschuift alle focus via uit-
voerige achtergrond-constructies naar een zeer sterke aanwezigheid
van Jona. Aan het einde van zijn woorden gaat alle aandacht opnieuw
uit naar JHWH. alleen wordt deze nu in een soort van conclusie direct
in de situatie betrokken. Met een imperatief dwingt Jona JHWH tot een
deontisch modaal perspectief (']00  'UiD]-1-IN  N]-rip  illil'  ili-Illl).De
achtergrondconstructies leveren de nadere gegevens  voor Jona' s  argu-
mentatie tot JHWH. 16

" De i,·'i·iqu,/ 1119' in 3.9b. de continuerende Ii·'gatats :1191 en Grill in 3.9cd en de
it'yiqtc,/ 12*1 Nbi in 3.9e zijn verantwoordelijk voor het behoud van de geopende
sub-wereld. De constructie in 3.9e is overigens letterlijk identiek aan de constructie in
1.6g eli gedraagt zich hier als een ,1·'yiqtol. doordat het element (.r) bestaat uit het
ontkennende partikel *5. De koning van Nineve ri,ept in zijn conclusie tot hetzelfde
op als de baas van de zeelieden.
14 De enige uitzondering op de reeks \'an mc,dale vormen is de nominale clause uit
3.8d met achtergrondinformatie over de slechtheid van de inwoners van Nineve.
" Op de voorgrond en nulgraad geeft 4.2c een nominale clause (... illil' 71]N). 4.2f
een .r-quta/ ingekid door 'D met een verbum sentiendi ('rIPT'  'D) en 4.3a een volitief
ingeleid door het deiktische ;1;117 (.. N]-rlp illil- ilnill). Zowel het markeringssig-

naal MrIP als de volitief Nl-Mp plaatsen 4.3a op de voorgrond.
 6 De nominale clause in 4.2d legt nadruk op het adverbiale element 117 en beschrijft
de omstandigheid van een andere situatie, toen Jona nog op zijn grond was. Net zoals
met -3 of -11DN volgt na 'Ill -3-1 37 nadere documentatie op de achtergrond. De x-qatal
in Jona 4.2e geeft terugwijzende informatie over de reeds gerealiseerde Mucht naar
Tarsis. De twee nominale clauses in 4.29 en 4,3b worden beide ingeleid door het
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Episode 5: Jona 4,8a-llc

De laatste episode kenmerkt zich met name door de discourse van
JHWH in 4.1 Ob- 11 c .  Zij n woorden vormen tevens de afsluiting  van  het
gehele boek. Hieraan vooraf geeft de narrative kernachtig een be-
schrijving van de context. Jona 4,8a-f bestaat volledig uit wayyiqtols:
... 70£1 ... 5Nu'l ...9517nv ...7117 ...10'1 ...'n'1. De werkwoordsvor-
men attenderen op een reeks van handelingen die de situatie schetsen
waarin Jona flauw valt en waarin hij JHWH verzoekt te sterven.

De drie korte discourses die op de hitte buiten Nineve volgen,
bestaan elk uit Edn clause met nadruk op het element in de eerste

positie. De nominale clause in 4,8g attendeert op het nominale ele-
ment Z)  ('goed').  In 4,9b.9d volgen twee x-qatal constructies met een
adverbiale uitdrukking (OD';1) aan het begin. In 4.9b is deze vragend
door de toevoeging il: 'Vind je het goed?: De constructie in 4,9d is
indicatief:  'Het  is goed'.  Alle drie de clauses vestigen de aandacht op
dezelfde lexicale inhoud van 31D. Of het goed is of niet staat ter dis-
cussie.

De discourse in 4,1Ob-11 c heeft wederom kenmerken van nadruk.
Dit maal attendeert de tekst vooral op het persoonlijke voornaam-
woord. In 4,1 Ob geeft de x-qatal (11-77 7-5P non Ank) voorgiond
informatie met bijzondere aandacht voor het subject ilrIP, dat refereert
aan Jona. Hieraan gespiegeld benadrukt  4,11 a het subject  ']N.  dat
verwijst naar JHWH (;15771;1 7'pil ni]']-511 0711* Nb ']Nl).Op
deze manier betrekken de syntactische constructies een lezer heel
actief bij het spreekgebeuren. Het toont een sterke tegenstelling tussen
het 'ik' en het 'jij' en geeft de rede kenmerken van een indringend
gesprek. Gezien naar de inhoud lijkt het nog het meest op een twist of
ruzie: jij doet zus, zou ik dan niet zo...?37

partikel 'D, maar kennen een verschillende uitwerking. De lange constructie in 4,2g
geeft informatie over het object van Jona's kennis. De achtergrondconstructie in 4,3b
daarentegen geeft invulling aan de reden van Jona's imperatief tot JHWH. De dood is
hem beter dan het leven en derhalve moet JHWH hem zijn levensadem wegnemen.
17 De clauses na 4.1 Ob geven terugwijzende informatie over de handelingen van Jona
en  de  perikelen  rond de Qiqajoon.  In  4.10c  leidt -ItrN een .r-qatat in ('waarvoor jij
niet hebt gewerkt' ).  in 4.1 Od het ontkennende partikel Nb  een  ,%·ak,·-.r-qaml ('die jij
niet hebt grootgebrachf ),  in  4,1 Oe  het nominale element  ]319 een .r-qatal  C 'die  in  de
ene nacht is geworden' ) en  in 4,1 Of het nominale element  Ileen,i·a,t·-r-qatal ('in de
andere nacht verloren is gegaan'). Hoewel de ontkenning  Nb  met de qamt in 4,1 Od
een verbale clause vormt en dus eigenlijk een h·"qatal is. ontbreekt de continuering
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De sterke nadruk op het eerste element in de clause en de paral-
lellie  met 4.1Ob maakt  van de waw-x-yiqtol 011'IN   Nb   ']Rl  in  4.1 la
een iussieve constructie: 'En ik zou niet begaan zijn ... ?'. Daarmee
plaatst JHWH de modale informatie op de voorgrond.38 Hij opent ei-
genlijk een sub-wereld waarin hij juist niet begaan   is met Nineve' s
mensen en dieren. Het epistemische karakter van de iussivus trekt een
dergelijke gedachte echter meteen in twijfel. Het maakt   van   4,11 a
veeleer een retorische vraag: 'Zou ik niet begaan zijn met de grote
stad Nineve?'.39

Bijzonder aan  JHWH' S discourse  is de syntactische functie  die  het
vervult  in het geheel  van  Jona 1-4. Nadat  er  in  1,1 a een conceptuele
ruimte is geopend in de vorm van een verhaal-wereld, met daarbinnen
verschillende episodes en ddarbinnen sub-werelden in de vorm van
discourses, achtergrondconstructies en modale 'doorkijkjes',  is  op  dit
punt van de vertelling alles open gegooid. Als in een software-versie
van 'Windows' staan de ramen van alle werelden nog open, zonder
dat ze door passende narratieve constructies worden gesloten.*' In
communicatief opzicht geeft dit een lezer ruimte om de tekst op eigen
wijze af te sluiten. 41

van een voorafgaande (,t'aM'l\--\'iqto/. Het blijft zo een achtergrond clause.
'8  De dubbele achtergrondconstructie  in  4.11 bc waar beide clauses  beginnen  met
7UIN. versterkt dit.  Jona 4.11 c heeft als functie informatie te verstrekken bij een deel
van het subject uit 4. lib: de vele mensen (0122). Het andere deel. het vele vee (307
il TOTT 21 ) . volgt pas na de opmerkingen over kennis van links en rechts.
19

Vanwege het ontbreken  van  een  vraag-partikel  is het retorische karakter  van  4,11
niet  zonder meer vaststelbaar.  De  combinatie  van  de yiqtol  in 4. l la.  verbonden  door
een 1 met de qatat  in  4.1 Ob  sluiten  een praagzin echter  niet  uit.  Cf.  Wolff.  H.W..
Obadja und Jona. 1977. 134: Die Interrogativ-Partikel kann auch bei rhetorischen
Fragen fehien. Sinnzusammenhang. AnschluB an den vorhergehenden Satz mit 1 und
Modulation der Rede  geben  den  Satz  als  Frage  zu erkennen'. Vanoni, G.. Das Buch
Jo,ia.   1978.  94:   'Durch  Wortstellung  und  modal  gefarbtes  .r-yiqtot  wird  4.11   als
dubitative Frage angewiesen'.
.»t De atsluitende x-qatal in 4. llc deze vormt het einde van de discourse.
4'  Dit is niet per se een at'sluiting van Jona's persoonlijke relaas, zoals Crouch  ( 1994.
101 ) voorstelt:  'Although the book of Jonah comes to an  'end'. the narrative suspends
the fate of the story's main character. leaving the completion of Jonah's personal
story in the hands of the reader.' Crouch. W.B.. "To Question an End. To End a
Question: Opening the Closure of the Book of Jonah" (1994)  101-112.



5 ANALYSE VAN DE CONCEPTUELE RUIMTE IN JONA

5.1 Tijd

De temporele opening van de verhaal-wereld in Jona 1-4 heeft een
spontaan en abrupt karakter. In een onbepaalde setting van tijd en
ruimte vindt een directe confrontatie plaats met JHWH's woorden: 'Sta
op.  Ga naar de grote stad Nineve.  Roep over haar uit.'  (Jona  1,2a-c).
Vanwege de afwezigheid van duidelijke tijd-coordinaten en de aanwe-
zigheid van volitieven in de discourse, opent de tekst een temporeel
kader waarin alle nadruk op de onmiddellijke situatie ligt. Het trekt de
lezer in meer dan Edn opzicht de verhaal-wereld in: tijd. ruimte en
handeling vallen samen met de origo van de lezer. Tegelijkertijd ma-
ken de imperatieven van JHWH het realiteitsgehalte van de conceptuele
ruimte onzeker. Binnen de geactiveerde narratieve werkelijkheid biedt
de deontische verwijzing naar een ongerealiseerde toekomst nog wei-
nig houvast. Dit verandert echter naarmate de vertelling zich ontwik-
kelt. Vanuit een onbepaalde setting van JHWH's woord, verplaatsen de
tekstuele gegevens de origo van een lezer naar drie temporeel bepaal-
de en duidelijk omlijnde situaties.

Directe en indirecte tijdsaanduidingen

De derde episode   (Jona   2,1 b-11 b) presenteert de eerste expliciete
temporele aanduidingen: in 2,lb 'drie dagen en drie nachten' en in
2,7b 'voor eeuwig'.   De drie dagen   en drie nachten   (D'D'    nwbw
075'5  iluibuil ) attenderen de lezer  op een periode die spatiaal gekop-

peld is aan de situatie in de vis. De verblijfsduur valt zo samen met de
ruimtelijke omgeving van Jona. Sommigen concluderen tot een bij-
zondere waarde voor Jona's verblijfsduur in de vis. Barnard en van 't
Riet noemen de drie dagen en drie nachten een 'Pesach'-motief voor
een opstanding na verblijf in de dood (o.a. I Sam.30,12).' Ackerman
refereert aan de traditionele tijd van drie dagen die nodig is om in de
onderwereld te komen.2 Landes daarentegen noemt deze periode in de
vis een belangrijk motief, vooral als compositorisch argument voor de
eenheid van het boek Jona. maar verwerpt een eventueel

' Barnard. W.J./Riet. P. van 't. Als een ditif natir het land Assur: her hoek Jona ver-
klaard vanuit Tenach en Rabbijnse Traditie tegen de achtergrond 1·an de tijd. Kam-
pen: Kok. 1988.130.
1 Ackerman. J.S..  'Jonah". in: Alter. R./Kermode F. (eds.). The Literary Guide to the
Bible. London: Collins. 1987,234-243,237.
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'onderwereld-thema':  'The fish. "appointed" by Jahweh, is simply  a
beneficient device for returning Jonah to the place where he may
reassume the commission he had previously abandoned. His residence
in the fish is therefore not the same thing as being in the Deep or in
Sheol. and the fish is not employed as a personification of the chaotic
waters or the realm of the dead. ,3

Anders dan de drie dagen en nachten attendeert het gebruik van
05131 in 2,7b de lezer op een niet alledaagse tijdscategorie. De tempo-
rele informatie over de grendels van de aarde opent een nieuwe tijds-
dimensie in de verhaal-wereld (051175 '7171 il'n-cl 1'71til in 2.71)).
Aspecten van oneindigheid of eeuwigheid onderscheiden zich immers
van de beperktheid en eindigheid van het menselijk bestaan. Het bete-
kent voor de verhaal-wereld dat binnen de menselijke dimensie van
tijd Jona's woorden een blik gunnen op een andere tijdsdimensie.
Binnen de narratieve werkelijkheid opent zijn gebed een sub-wereld
die associaties oproept over het oneindige en eeuwige karakter van
JHWH.

De vierde episode (Jona 3. la-4.7c) reikt overvloedig directe tijdsaan-
duidingen aan zoals in 3,la 'voor de tweede maal' (n']W). in 3.30 over
de stad van 'drie dagen' (0'10' ilebui). in 3.4a 'de grootte van Edn
dag' (1MN 01') of in 3,4d Jona's ultimatum van 'nog veertig dagen'
Col' 0'111-IN  119).4 De oproep van veertig dagen is hier de enige
concrete temporele aanduiding.5 De andere lexemen hebben vooral
een indirecte functie.6

'
Landes. G.M.. "The 'Three Days and Three Nights' Motif in Jonah 2: 1". Journal of

Biblical  Literati,re 86 1 1967) 446-45(). 449.
+ De LXX geeft o erigenx een ultimatum van 3 dagen, i.p.v. de 40 in de Hebreeuwse
tekst.' Velen (waaronder Wolff 1977.124) zien in het getal veertig een meer symbolische
verwijzing naar de veertig dagen regen in het vloedverhaal. veertig jaar woestijn in
Exodus of veertig dagen voor de godsopenbaring op de berg Sinai.: 'Zwischen Ansa-
ge und Eintritt der Zerstorung liegt noch ein Raum des Zuwartens. So gewinnt das
Ereigniss der Androhung eine eigene. hohe Bedeutung. ohne daB daruber ein Beson-
deres Wort \'erloren worde.' Wolff. H.W.. Obadja  und Jona.  1917. Cf. Vanoni. G..
Das Bite·h Jona.  1978.  134:  Vierzig Tage dauert die Sintflut. vierzig Tage weilt Mose
auf dem Gottesbers. vierzig Tage wandert Elija zum Gottesberg'

Eventueel is ook 017 ( vasten) in 3.5b een tijdsaanduiding. Het duidt zowel op een
houding als op een zekere periode waarbinnen die houding tot uiting komt. Echter. in
de context speelt het aspect van boetedoening een centrale rol en lijkt een specifieke
'vastenperiode' vooralsnog ondergeschikt.
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De tijdstelling van drie dagen in Jona 3,3c lijkt sterk op de drie
dagen en nachten in de vis. De lexicale inhouden stimuleren wederom
een verbinding tussen een tijdsbepaling en een ruimtelijk object, aan-
gezien de woorden hier expliciet verbonden zijn aan de stad Nineve:
Net als in de vis is er in de conceptuele ruimte een relatie tussen de
spatiale omgeving en een periode van drie dagen. Langs de codirdi-
naten van dagen en nachten, tekent zich langzaam maar zeker een vast
omlijnd tijdspatroon af: van een onbepaald en welhaast a-temporeel
kader in episode 1 en 2 is er een ontwikkeling naar drie maal drie
dagen  in de episodes  3,4 En  5. Jona's gedragingen  zijn  in dit verband
bijzonder opvallend. Hij trekt maar 6dn dag de stad in. Heeft hij nog
twee dagen nodig om door de stad heen te komen, of is de grootte van
drie dagen bedoeld voor de omvang van de stad?8 De directe tekstuele
opeenvolging presenteert in ieder geval een scherp contrast tussen
JHWH en Jona. JHWH' S woord 'Ga naar de grote stad Nineve' in com-
binatie met de vertellersinformatie 'en Nineve was een grote stad voor
God, drie dagen groot', steekt schril   af bij Jona's handeling:   'Jona
begon de grootte van Edn dag de stad binnen te gaan'.

Het meest gedetailleerd zijn de temporele coordinaten in de overgang
van de vierde naar de vijfde episode, waarin een uitgebreide combina-
tie van directe en indirecte tijdsaanduidingen voorkomt. Concreet of
direct zijn de aanwijzingen in 4,7a 'het opgaan van het ochtendrood
op de volgende dag' en in 4,1 Oe.f. 'in de ene nacht, in de andere
nacht'. Wanneer men deze informatie verbindt aan de indirecte tempo-
rele gegevens, onder andere over de zon en de schaduw, ontstaat er
een gedetailleerde beschrijving van drie dagen en twee nachten. 9

7 Cf. Lux. R., Jona. 1994, 88: 'Lediglich Jon 3,3b enthalt eine an Tagen bemessene

Frist (0'0- nu,50). die ihrer Bedeutung nach hier aber zur Raumangabe transformiert
wurde'
8 Vanwege de driedaagse grootte van de stad concluderen velen een historische
referentie waarin Nineve's omvang overeenkomt met drie dagwandelingen of met de
benodigde tijd voor een oproep tot in de kleinste uithoek van de Mad. Bolin ( 1997.
132) daarentegen merkt hierover m.i. terecht op: 'Thus. its use in Jon.3.3 can easily
be read as a standard way of simply saying that Nineveh was a very large city. wit-
hout attempting to reconcile it with speculation as to wether it refers to Nineveh
proper, to the surrounding area. to the city's circumference, or to a journey through its
streets. The phrase, together with 'a city great to God'. functions to form a hendiadys
used to convey the enormity of the place.' Bolin. T.M.. Freedom Beyond Forgive-
ness. 1997.132.

9 Contra Lux, R.. Jona. 1994. 89: 'Die Rizinusszene spielt sich also fur den Erzbhler

in einem Zeitraum von zwei Tagen ab (4,1Ob). was noch einmal an der Lebensdauer
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Jona 4,5 Jona gaat de stad uit, gaat zitten ten oosten, dag 1
maakt een hut, gaat zitten in schaduw l- zon)

Jona 4,6 God voorziet in een Qiqajoon

Jona 4,1Oe in de ene nacht geworden nachtl

Jona 4,6 Qiqajoon groeit en wordt tot schaduw (= zon) dag 2

Jona 4.10f in de andere nacht verdwenen nacht 2

Jona 4,7 bij opkomst morgenrood op de volgende dag
worm steekt Qiqajoon, deze verdroogt

Jona 4,8 bij het schijnen van de zon, dag 3
verschroeiende oostenwind, zon steekt Jona

De telling begint met de zon buiten Nineve. Jona's positie in de scha-
duw van zijn hut impliceert immers zon of daglicht. Wanneer vervol-
gens de plant in Edn nacht is geworden (4.1 Oe), is deze pas aanwezig
op de volgende en tweede dag. Om schaduw te kunnen geven volgens
JHWH's intentie (4,6b) bestaat de Qiqajoon minstens Edn dag: de plant
ziet pas op de tweede dag het daglicht en vergaat in de andere of twee-
de nacht (4.10f). Op de volgende en derde dag steekt de zon Jona
vanwege het ontbreken van schaduw (4.8a.c). nadat eerder de plant is
gestoken en verdord bij het morgenrood (4.7a-c). Daarnaast refereert
in 4,8b de il'W'111 0'17 1117 aan een stekende hitte op een later
tijdstip van de dag."1 Dag drie kenmerkt zich derhalve door het uitbun-
dig schijnen van de zon en door de verschroeiende hitte van de oosten-

des Ri,inus selbst verdeutlicht wird (7ZN ;15'5-111 il'il i'15'5-110).
Ill Een \erschroeiende oostenwind i  feitelijk pas mogelijk . anneer de zon al een
tijdje schijnt. en  zal zich dus  pas  in de middag ,·oordoen.  Sasson ( 1990.  303) spreekt
ran een specifieke oostenwind die de gehele nacht waait: 'Rtiah Chaq)qadim C withc,ut
an adjective) occurs a dozeii times and is cited as one of four winds God summons
from the four quarters of the Earth. Blow·ing all night. this east wind can carry locusts
into Egypt (Exod 10:13). it can shatter a Tarshish fleet (Ps 48:8. see Ezek 27:24-26):
it can dry up vegetation (Hos 13:5. Ezek 17:10: 19:12)'.Sasson. J.M.. Jonah. 1990.

303
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wind. Deze sluit de cyclus van drie dagen concentrisch af. Dag Edn
begon in het oosten, dag drie eindigt met een oostenwind. De presen-
tatie van deze temporele dynamiek benadrukt zo de groei en de functie
van de Qiqajoon in het midden van de concentrische structuur.

Na drie dagen in de vis en na de driedaagse stad Nineve presenteert de
tekst een situatie  van drie dagen ten oosten  van  de  stad."  Deze  dyna-
miek van drie dagen kenmerkt het temporele kader van de conceptuele
ruimte van een lezer. Gelijkopgaand aan dit tijdsplan neemt de ruimte-
lijke omgeving in omvang toe. Van een zeer krappe ruimte in de in-
gewanden van de vis, verandert het beeld in een grote stad om nog
groter te eindigen in de wijdse omgeving van zon en wind. De tempo-
rele dynamiek lijkt daarmee omgekeerd evenredig aan de spatiale
ordening. De verhaal-wereld opent in de eerste episode namelijk van-
uit een onbepaald tijdskader. In de tweede episode geven Jona's woor-
den in  1,9d een minder onbepaald karakter aan de temporele ordening.
De lexicale inhoud roept een wereldbeeld op van het begin der tijden.
Het opent een (religieuze) sub-wereld die in temporeel opzicht van
een ander kaliber is dan de rest van de verhaal-wereld. Pas hierna
presenteert de tekst een steeds gedetailleerder temporeel kader van
drie  maal drie dagen.'2

" Wesselius (1989. 28-29) ziet reeds in Jona 1.4-16 een tijdstelling van drie dagen, er
van  uitgaande  dat  Jona' s opdracht begint in Jeruzalem  en  het  meer  dan  ddn  dag  kost
om in Jafo te komen. Het scheep gaan en de gebeurtenissen op zee vormen de tweede
dag. en op dag drie trekken de zeelieden naar de tempel in Jeruzalem als enige ge-
schikte offerplaats (Jona  1.16). M.i. geeft de tekst hiervoor geen enkel aanknopings-
punt en is zo'n telling vooral nodig voor de theologische gevolgtrekkingen die Wes-
selius wil maken. Wesselius, J.W., "The Message of the Book of Jonah", in: Studies
in Biblical Narrative Texts. Amsterdam,  1989. 21-39.
12 Deze tijdsindeling loopt grotendeels parallel aan de macrosyntactische indeling op
basis van 'TI'l (Model Q). Opvallend verschilpunt is de cesuur in Jona 4. Door het
gebruik van i '1  ligt in de tekstsyntactische indeling de scheiding bij Jona 4.8a: 'Het
gebeurde bij het schijnen van de zon'. Het temporele verloop is hierna onbepaald.  De
tijdscoOrdinaten van dagen en nachten daarentegen Ieggen in de conceptuele ruimte
de overgang vooral bij  Jona 4.5. Daar begint immers een nieuwe (en derde!) telling
van drie dagen. De onbepaalde temporele setting van de laatste periode is echter
minder vreemd wanneer men de tijdsaanduidingen verbindt aan de verdeling in
spreekbeurten (Model R). Tijdens communicatieve situaties. zoals tussen Jona en
JHWH in de vijfde episode. ligt alle aandacht bij het spreekgebeuren. Verteltijd en
vertelde tijd gaan gelijk op en temporele aanduidingen zijn in zulke situaties van
minder belang.
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Binnen de temporele ordening kent de conceptuele ruimte nog
een andere maar niet onbelangrijke dynamiek, die vooral tot uiting
komt in de verschillende activiteiten, gebeurtenissen en situaties. Zo
bepaalt in de eerste episode Jona's vlucht de opeenvolgende handelin-
gen. Hij staat op. daalt af, vindt een schip, betaalt de overtocht en
daalt in het schip af. Elke afzonderlijke activiteit heeft tijd nodig en
draagt  bij   aan de hoeveelheid 'vertelde  tijd'. De discourse  in   1.6c
daarentegen  ('Wat  lig je  daar te slapen?') centreert alle aandacht  van
de lezer weer op het moment van spreken, waarmee verteltijd en ver-
telde tijd gelijk op gaan.

5.2 Ruimte

Reeds in de eerste episode laat de verhaal-wereld van Jona een grote
hoeveelheid spatiale coOrdinaten zien. Deze veroorzaken een duidelij-
ke tweedeling in tegenoverliggende locaties. Er is een groep concrete
plaatsen die de ruimte construeren op een 'beneden-niveau'. En er zijn
minder duidelijke aanwijzingen voor een 'boven-niveau'. Tot de con-
crete plaatsen beneden behoren Nineve  ( 1.2b).  Jafo  (1.3b)  en  Tarsis
( 1.3c.e). De tekstuele presentatie start vanuit het oosten en eindigt in
het westen. in een neergaande beweging van hoog naar laag. Nineve
ligt in het oosten op het (hoge) vaste land, Jafo bevindt zich aan de
(lage) kust en Tarsis verwijst naar een plaats ergens (ver weg) over de
zee.

De minder concrete aanwijzingen hebben vooral betrekking op
JHWH.  Door de preposities  en het letterlijke  ']95 ('mijn aangezicht'
o.a. in 1,2d) ontstaat er een omgeving waarin JHWH zich bevindt. Hij
is niet direct situeerbaar op het land. in de buurt van de zee of aan
boord van het schip. In de conceptuele ruimte bevindt hij zich op een
minder duidelijk omkaderd boven-niveau ergens in de hoogte. Zo is
het kwaad van Nineve opgegaan  voor zijn aangezicht  ( 1.2d) of vlucht
Jona weg van het aangezicht van JHWH ( 1.3e. 1 Oe).

Tarsis

De plaatsnamen van Nineve, Jafo en Tarsis vormen de topografische
coOrdinaten van de verhaal-wereld. Daarbij kennen Nineve en Jafo
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een duidelijke buitentekstuele referentie.'3 Historische steden die met
Tarsis overeenkomen zijn moeilijker traceerbaar. 14 Velen opperen de
Phoenicische handelsplaats Tartessus in zuidwest Spanje. of Tunis en
Carthago in Noord-Afrika.15 Anderen denken vanwege Flavius Josep-
hus aan het Klein-Aziatische Tarsis in Cilicie. Dit is eveneens een
Phoenicische handelskolonie:6 Vanwege Jesaja 66.19 zou Tarsis zelfs
kunnen wijzen op een plaats waar God onbekend is.17 Dit leidt voor
sommigen tot de meer algemene gedachte dat Tarsis een plaats ver
weg van Israel is.18 Dit roept de vraag op of Tarsis-schepen vaartuigen
met een specifieke bestemming zijn of juist een bepaald type handels-
schuit.19

Zoals Simon eveneens aangeeft is de tracering van de verschillen-
de historische referenties een moeizame aangelegenheid. aangezien
het verhaal in Jona op zich genomen geen historische beschrijving

13 Overigens is er geen duidelijke overeenstemming welk historisch Nineve bedoeld

zou zijn. Zie o.a. Sasson. J.M.. Jonah. 1990.71-72: Barnard, W.J./Riet, P. van 't, Als

een ditif naar her land Assur. 19 8. 43-50. Voor historische bronnen uit de 7e-6e
eeuw v. Chr. zie o.a. Bolin. T.M., -Should 1 Not Also Pity Niniveh?": Divine Free-

dom in the Book of Jonah". Journal for the Studie of the Old Testumelit 611 1995)

109-120. Over datering en historische onivang van Nineve o.a.: Alexander.
T.D./Baker. D./Waltke. B.. Obadiah. Jonah. Micah. 1988,56-60.
14 Zie ook: Sasson, J.M.. Joitah. 1990. 79: 'Tarshish has been located at practically
every important Mediterranean trading station known to present-day scholars: Phoe-
nicia. Asia Minor's southern coastline. Ezuria in Italy. Sardinia, even Tartessos in
Spain. One can even allude to an inscription of Esarhaddon. King of Assyria. which
seems to regard Ta/·-si-si as somewhere to the west of Cyprus and Greece. To these
Suggestions. collected by M. Elat, one could add patristic notions that identified
Tarshish with Rhodes or Carthage'
" O.a. Aalders. G.C.. Obadja en J(ma. 1958.76. Woude. A.S. van der. J(ina. Nahum.
1978, 20. Barnard, W.J./Riet, P. van 't. Als een ditif nacir het land Assitr. 1988.

95.108.
16 Thrassos in Cilicia. Asia Minor. O.a. Simon. U.. Jo,tah, 1999,5. naar aanleiding
van Jos.  Ant.  IX.  10.: Whiston. W..  The  Works of.,4,sephus: New Updated Edition.
United States of America: Hendrickson Publishers. 1987. 259-261.
" Ackerman. J.S.. "Jonah". 1987.236.
8 0.a. Limburg. J.. Jonah. 1993.42.  Stuart  (1987.451)  noemt  Tarsis  een  naam  voor

de zee: 'Whatever the etymology. it is most likely that the term in Jonah does not
designate a place name. but rather the sea itself.' Stuart. D.. H ,sea-Jonah. 1987.

"' M.n. vanwege Ez.27.25-28. 0.a. Naastepad. Th.J.M.. J<,tici. 1975. 15. Deurloo.
K.A.. Jona. 1995. 14. Barnard. W.J./Riet. P. van 't, Ah een duif Iiaar het land Assur.
1988,  95.It 2, wijzen daarenboven  op  II  Kron  20,37 dat vertelt  over de enige vloot
ooit door het Zuid-Rijk Juda gebouwd. Deze leed schipbreuk zodat het niet naar
Tarsis kon varen. In algemene zin zijn Tarsisschepen handelsschepen voor de grote
vaart. zoals in Jes.2.16. 23.1.14, 60.9.1 Kon.22.49 en Ps.48.8.
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biedt: 'On the contrary. the fact that the realistic elements that histori-
ans find in external documents are patently absent from the story of
Jonah strengthens the presumption of its non-historical nature.'2(' Dit
neemt overigens niet weg dat de buitentekstuele geschiedenis een
belangrijke kennis- en informatiebron biedt voor lezers in de opbouw
van hun beeld van de wereld van de tekst.21

Op zee

Midden in het ruimtelijk kader van oost naar west en van hoog naar
laag vindt men in de conceptuele ruimte de zee (1.4a). daarboven een
wind of storm ( 1.4b). daarop een schip en later daarin Jona (1,15b).
Het schip bevindt zich niet alleen in de ruimte, het vormt ook zelf een
ruimte. Het kent concreet aanwijsbare plaatsen, zoals de lading op het
dek ( 1.5d) of het meest afgelegen plekje op de boot (1.5e).22

Net als de minder concrete omgeving van JHWH, roepen de vra-
gen van de zeelieden aan boord van het schip een niet direct aanwezi-
ge ruimte op:  'Wat is jouw bestemming en waar kom jij vandaan? Wat
is je land en uit welk volk ben jij?' (Jona 1.8d-g) Hiermee is aangege-
ven dat men in de ingebedde discourse-wereld communiceert over
plaatsen die in de werkelijkheid van de spreker of het verhaal niet
hoeven te bestaan.33 Het zijn modale sub-werelden in tijd en ruimte.

Jona's antwoord in 1.9b-d roept eveneens een modale sub-wereld
op. Het is als het ware een spiegeling van de vragen naar bestemming,

'" Simon. U..Jonah. 1999. XVIII.
2I ideni Limburg ( 1993.24) en met hem Childs (1979.426). hoewel  in tegenstelling
tot Childs m.i. Jona niet noodzakelijk een parabel-achtig verhaal is: 'By determining
that the book of Jona functions in its canonical context as a parable-like story the
older impasse regarding the history of the  tory is by-passed as a theological issue.
Because the book sen'es canonically in the role of an analogy. it is theologically
irrelevant to know its historicity as it is with the Parabel of the Good Samaritan. In
both instances historical features have been incorporated within the narrative. but this
determination does not affect the canonical role which the book plays (co,itra Aal-
ders). This is a judgement respecting the canonical function of Jonah and is not to be
generalized into a principle that history is unimportant for the Bible.' Limburg. J..
Joitah . 1993. Childs. B.S.. 1,iti odtic·tic„1 Ic, the Old Tesm,nent cis Scripture. London:

SCM Press 1979.
-- Jona  1.5e  spreekt  overieens  van  een  n]'DO  ('boot ) terwijl  voor  het  overige  71']N
1 'schip') wordt gebruikt.
   Limburg  ( 1993.   25-26)  verbindt de totale hoe,·eelheid  van 14 vragen   in  Jona
( 1.6.8.10.11: 2.4: 3.9: 4.2.4.9.11 ) vooral met het didactische effect van de tekst als 'A
Didactic Story'. Limburg. J.. Joiicih. 1993.25-26
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herkomst. land en volk: 'Ik ben een Hebreeer en JHWH de God van de
Hemel vrees ik. die gemaakt heeft de zee en het droge land'.24 Vanwe-
ge de situatie op zee verwijzen zijn woorden zowel naar de direct

ruimtelijke omgeving van de tweede episode, als naar de in tijd eerder
gecreeerde randvoorwaarden van de wereld: de totale hemel. alle zee
en al het droge land. De concrete vragen van de zeelieden voorzien in
het raster dat Jona ideologisch invult met het alomvattende raster van
JHWH. Deze is de God van bestemming. herkomst, land en volk.

In de eerste twee episodes maken de spatiale aanduidingen in de tekst
een tweedeling in de conceptuele ruimte. Aan de ene kant zijn er de
gegevens over locaties die bij Jona horen en aan de andere kant de
gegevens over JHWH. Hierdoor ontstaat er een dynamische relatie
tussen laag en hoog. en tussen dichtbij en ver weg. Hoog is JHWH. Tot
zijn aangezicht is de slechtheid van Nineve opgegaan en Jona vlucht
van hem weg. Onder JHWH bevindt zich de wind, de storm. de zee. het
schip met op het dek de uitrusting en de bemanning, met in het schip
Jona, daaronder de zee. waarin uiteindelijk Jona verdwijnt.25 Het wer-
pen van loten  in   1.7 f continueert deze neergaande beweging:  het  lot
valt van hoog naar laag op Jona.

Vertaald naar dynamische verhoudingen is in de relatie tussen de
scheepsbemanning en JHWH de beweging verticaal omhoog gericht.
Hetzelfde geldt voor de relatie tussen Jona en JHWH. In de onderlinge
verhouding tussen Jona en de bemanning daarentegen beschrijft Jona
JHWH overa| om hem heen: hemel. zee en land zijn JHWH's domeinen
Ten opzichte van deze positie wil Jona verticaal omlaag: omlaag in
het ruim van het schip en uiteindelijk omlaag in de zee.

24 De LXX geeft  in Jona  1,9: 6ouXoq Kuplou.  Tov  (1992. 257) geeft hiervoor een
zeer aannemelijke verklaring: door de wisseling van de -1  in '7211 naar een 1. is de

mogelijke lezing ' 1311 (dienaar van JHWH) aangegeven met afl<orting van het
tetragrammaton.   To\'. E. Textual Criticisin of the Hebre\,· Bible. Assen/Maastricht:
van Gorcum. 1992: Cf. Schreiner. S.. "Das Buch Jonah"(1977)39.
" Het is eigenlijk vreemd dat de zeelieden niet in staat zijn terug te roeien naar het
land (= Jafo). Wanneer ze de zee opvaren. gaan ze vanuit een oostelijke positie
richting westen. Niet terug kunnen suggereert een oostelijke wind. Hoewel JHWH Jona
naar het oostelijke Nineve wil hebben. stormt het op zee de andere kant op!
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In zee

Op het moment dat Jona zich in de zee bevindt (1.15b) kan de vis hem
oppikken (2, la) waarna hij in diens binnenste belandt (2.lb.2a).26 De
hele periode van drie dagen en nachten verblijft Jona in deze ruimte
totdat de vis zich van hem ontlast op het droge land (2,1 lb).

Jona' s gebed  in  de vis toont vooral plaatsaanduidingen  die  ver-
bonden zijn aan werkwoorden. Bij een oceaan (Olilil in 2,6b) hoort
bijvoorbeeld omstromen (330), of bij een kuil (01119 in 2.7c) werk-
woorden als omhoog brengen (715p). Alleen zijn deze plaatsen voort-
durend Jona's persoonlijke (modale) beschrijvingen van zijn omge-
ving in en buiten de vis. Dezelfde plek krijgt continu een andere naam.
alsof in een dia-voorstelling steeds een ander plaatje op het scherm
komt. Zo spreekt Jona over de schoot van de Sheol (51NID 101 in
2.3d) of over de diepte en het hart van de zee (C'rl'  :1=51 ilblxn in
2,4a). Magonet merkt terecht op dat de beschrijving van deze
onderwater-wereld welhaast een geografische exactheid kent: 'The

"stages of descent in "Jonah" are described with almost "geographical
exactitude: at first the "flood.' the breakers and waves pass over him:
he descends further to the base of the mountains till the very earth
closes over him.'27

Het meest concreet kan men Jona's woorden visualiseren vanuit
een Joodse wereld-voorstelling. waarin het droge land steunt op pijlers
die omgeven zijn door wateren. Helemaal onderin deze ruimte bevindt
zich de Sheol of onderwereld en daaromheen zijn de wateren.28 De

26. Yet the graniniatical gender of the noun "the fish" inexplicably switches from the
masculine ... to the feminine. ' Trible. P.. Rhetorical Criticis,n. 1994. 158. De
traditionele Joodse uitleg verklaart dit onderscheid door een verdubbeling. Na een
mannelijke ,·i, volgt verslinding door een (grotere) vrouwelijke vis. 'Im mannlichen
Fisch erkennt Jona mit seinem Vervand die Wunder der SchOpfung. er erkennt ihre
Schtinheit und genieBt sie in ehrfurchtsvollem Staunen. Im Weiblichen Fisch erflihrt
er an seinem eigenen Leib Elend und Leiden der Schopfung: er empfindet Angst und
schreit zu Gott um Rettung aus seiner Not. Denn nicht Gelehrsamkeit. auch nicht
Einsicht und Weisheit. sondern Leiden und Flehen zu Gott verbindet das AuBerste
mit seinem Ursprung.' Steffen. U.. Die Jcina-Geschichte. 1994. 13.
- Magonet. J.. Fc,rm and Meaning. Studies iii Literan· Techniques in the Book of
Jonah. Bern - Frankfurt: Lang.  1976.40.

Voor een schematische weergare zie 4,.a. Barnard. W.J./Riet. P. van 't. Als een dilif
naar het land Assur. 1988. 57. Sasson. J.M.. J<,nah. 1990.187-190. Johnson. A.R..

"Jonah 2:3-10. A Study in Cultic Phantasy". 1950,87-88: 'Further, this underworld of
Sheol. wich swallows up mankind like some insatiable monster. is thought of as a
great pit which lies. not only deep beneath the surface of the earth. but also beneath
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pijlers vormen de fundamenten van de bergen en het droge land is
ergens daarboven gesitueerd. Of zoals van der Woude het beschrijft:
'De onderwereld is het dodenrijk dat zich onder de aarde en de wate-
ren van de oeroceaan bevindt. Sterven is wegzinken onder deze wate-
ren in de put van de Sheol...... In dit land looft men God niet. ,29

Dwars door deze macro-cosmos van de omgeving buiten de vis.
loopt de beschrijving van een micro-cosmos. Jona zit in het donker. of
ziet in ieder geval de tempel van JHWH niet (2.5c). In de vis staat het
water tot aan Jona's UID] (letterlijk: strot!). waardoor hij lijkt te ver-
drinken.31  Riet is om zijn hoofd gebonden (2.6c) en zijn levensadem
voelt zwak (2,8a).

Tegenover de ruimte van Jona in de vis staat opnieuw de omge-
ving van JHWH in de hoogte. Jona bidt tot JHWH (nlil'-1/N in 2.2a) en
roept tot hem (nin'-5* in 2,3b). JHWH kan uit de kuil omhoog breng-

en (517111 in 2.7c) en Jona's gebed moet opgaan naar zijn heilige tem-
pel (11977 51'ri-bk 'nbiln -1'5N Nl=nl in 2.5c.Bb).

Vanwege de vele woorden die het water beschrijven kent de conceptu-
ele ruimte in de derde episode andere eigenheden dan voorheen. Na de
storm gaat het over de gevaren van verdrinking. Het droge land is niet
meer ver weg in horizontale zin, maar sterk verwijderd door een verti-
cale afstand tussen Jona en JHWH.

In grote lijnen loopt de beweging van heel diep omlaag naar sterk

omhoog. De plaatsbepalingen beginnen bij de diepte in de buik van de
vis. In letterlijke en figuurlijke zin is dit de allerdiepste plek: de Sheol
of dodenwereld (2,3d), de diepte. het hart van de zee (2,4a). Jona's
blik is weliswaar omhoog gericht. maar dit vergroot alleen maar de
afstand.3' Zo spreekt hij expliciet over de plek van JHWH als onbereik-
baar ver weg: 'Ik ben verworpen. weg van uw ogen. Ach, kon ik nog
maar 6dn keer uitkijken naar jouw heilige tempel' (2,5bc). Hierna

the waters of the great cosmic sea on which the whole world rests. and in which are
sunk the bars of earth's mountains as the very pillars of heaven'.
29 Woude. A.S. van der. Jona. Nahitin. 1978.35.
1(1 Cf. Sasson. J.M.. Jonah.   1990.   184:   'Most  of  the  versions translate nepes with

words that refer to the spiritual aspect of Jonah (psuche. a,zima. nal:swi or the like).
This  need not be: for it has become increasingly clear that nepes also refers to the

neck  (as  part  of the upper respiratory  system)  in  such passages as  Isa 514. Evenzo
Aalders. G.C., Obadju ell Jona . 1958.88.

·" Cf. Magonet. J.. Forni and Meaning. 1976.41: 'The act of God Ca throwing down
and a raising up) exactly parallels the outher and inner movement within the speaker'.
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wijzen de plaatsen nog verder de diepte in: het water omsluit zijn
leven (2.6a). een oceaan zal hem omstromen (2,6b) en wier is om zijn
hoofd gebonden (2.6c). Het lijkt alsof Jona tot op de bodem van de
zee is gezonken. tot aan de fundamenten van de bergen, bij de gren-
dels van de aarde. Hij bevindt zich in de allerdiepste put. Vanaf dit
dieptepunt gaat de beweging weer omhoog: jij moet omhoog brengen.
tot jouw heilige tempel. redding is er bij JHWH (2.1 Od).

In en buiten de stad

Vanaf de vierde episode bouwen de plaatsaanduidingen een ruimte op
die vooral verbonden is aan de stad Nineve. Het is een grote stad van
wel drie dagen in omvang (3.3c).32 De tekstuele presentatie verkleint
deze ruimte in de activiteiten van de koning. Deze staat op uit zijn
zetel (3.6b) en na zijn kleren te hebben omgewisseld gaat hij zitten in
de as (3.6e). Het is letterlijk en figuurlijk een neergaande en verklei-
nende beweging: van (koninklijk) hoog zitten en opstaan zoomt de
tekst in op (berouwvol) laag bij de grond in de as zitten.

De letterlijke aanduidingen van de stad Nineve vormen het kader
waarbinnen de meer figuurlijke terugkeer van de inwoners en God
plaats vindt." De bewegingen van de deelnemers lijken zich in deze
beschrijvingen te kruisen. Terwijl Jona moet opstaan en gaan (3,2ab),
staat de koning op en gaat hij zitten: van hoog naar laag en van groot
naar klein. Jona gaat lineair de stad in (Ell) en spreekt van 'onderste-
boven keren' (1Dil). In Nineve gaat het om een circulair gedrag van
onikeer. terugkeer en verandering (1119 en 011]).

'-  Sommigen  \·erbinden derhal ·e  de om\ang  de  stad a.in  het conglomeraat  \ an  vier
steden in Gen. 10.1 h i 2: Nineve. Rechobot-Ir. Kalach en Resen. O.a. Aaiders. G.C..
Obadja en J ,na. 1958.75 en 97.
" Meer figuurlijk zijn de ruimtelijke aanduidingen van het onderste boven keren (19;1
in 3.le). het terugkeren van de weg van slechtheid en geweld (270  in 3.8c. 1 Ob) of
Gods terugkeer van zijn vlammende woede (Zle in 3.9d).
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Eenmaal buiten  de  stad  gaat  Jona  aan de oostkant Zitten.'4  Met
het noemen van de hut en haar schaduw (Jona 4.5cd) en daarna het
uitzicht op de stad (4.50 ontstaat er een gedetailleerd beschreven

uitkijkpunt op de voorgrond, met op de achtergrond het grote decor
van Nineve. In deze ruimte is er sprake van een Qiqajoon-plant. die de
tekst introduceert als entiteit En als ruimtelijk object. vanwege de
schaduw die het geeft (4.6ab). In de vijfde episode hebben de zon en
de wind eveneens een ruimtelijk effect: de zon in verticale zin door
het schijnen vanuit de hoogte en het steken op Jona's hoofd (4,8c). de
verschroeiende wind horizontaal. komend vanuit het oosten (4.8b).

Het feit dat Jona ten oosten van de stad gaat zitten, betekent dat
35

hij als eerste de verzengende oostenwind voelt. Kijkend naar de stad.
waait deze hem in de nek. Tevens impliceert de oostkant van de stad
dat Jona op die positie is gaan zitten waar de zon opkomt: de spot-
lights vallen dus vanuit zijn perspectief op de stad en opnieuw schijnt
de zon in z'n nek. Het is eveneens de positie waar Jona eerst niet
wilde wezen. Hij wilde naar de meest verre plaats in het westen, naar
Tarsis (4.2e). In plaats van Jona's westelijke bewegingen in de eerste

'4 Op basis van 4.5a ( 'Jona ging de stad uit' ) blijkt Jona tijdens zijn kwaadheid nog in
de stad te zijn. Ten behoeve van een passende chronologie stellen sommigen een
andere tekstuele volgorde voor: Jona 4.5 Lott beter passen tussen 3.4 en 3.5. Cf.
Sasson. J.M.. Jonah. 1990.  287-289: Trible, P., Rhet(irical Criticism. 1994. 105:

'Scholars propose three readings of the #·erse. The first transpose 4:5 to follow 3:4,
just after Jonah called to Nineveh  . The second reading leaves 4:5 in place but
interprets  it as reporting on Jonah just after his  announcement (3:4) The third
reading both leaves the verse in place and interprets it in place.' Het meest extreem A
Wierenga (Wierenga. L.. Jona, ee,i psychodraina: een literatuiu studie rati het Jc,na-
re rhaal. Kampen:   Voorhoeve   1999.   161)  die  een   structurele   herschikking   in   de

verhaal-chronologie doorvoert, maar daardoor vooral een nieuw verhaal creeert dat
niet langer correspondeert met de tekst in Jona 1-4. Sinds het verschijnen van de
studie van Lohfink ( 1961) lijken dergelijke standpunten moeilijk houdbaar. Hij verzet
zich vooral vanwege de stilistische eenheid van de totale tekst en ziet Jona 4,5 eerder
als het begin van een nieuwe narratieve episode. Daar komt m.i. bij dat een dergelijke

herschikking niet noodzakelijk is. Elke verhaal-wereld kent immers een eigen logica
die is afgegrensd door de specifieke tekstuele presentatie. Lohfink. N.. "Jona ging zur
Stadt hinaus (Jon 4,5)'. Biblische Zeitschrift 5 (1961) 1 85-203.
" Meerdere commentaren attenderen op de lexicale overeenkomsten tussen 'nnlp in
4.2e. 01pD in 4.5b en 0'77 in 4.Bb. Het benadrukt de oostelijke posities en een
westwaartse beweging. Zo ook: Sasson. J.M., Jonah. 1990,289:  Above. I have noted

that this qedem is tlanked by two other cognates. qiddamti of v 2 and qadint of v 8.
Beyond serving paranomasia. gedem can also place Jonah to the east of Nineveh so
that. when the easterly winds of v 8 come. he will be their to take their blows. Becau-
se of his location. Jonah also is first to feel the heat when the sun rises'
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episodes zijn er nu westelijke bewegingen vanuit JHWH: God voorziet
in een worm bij het ochtendgloren (vanuit het oosten) en voorziet in
een verschroeiende oostenwind (naar het westen).

De natuurverschijnselen buiten de stad, met uitzondering van de
wind die meer horizontaal werkt, komen van boven: de schaduw van
de hut. het opklimmen van de plant over Jona. de schaduw van de
plant. het schijnen en het steken van de zon. De bewegingen van Jona
lopen steeds parallel aan deze dynamiek: dood willen. gaan zitten
(2x), flauwvallen. willen sterven, dood willen (2x). In plaats van het
ruimtelijke onheil van de wind en de storm op zee, of de verdrinkings-
dood in zee, loeren er nu andere gevaren. Voor de inwoners van Nine-
ve is er het gevaar van ondersteboven keren. Voor Jona is het ontbre-
ken van schaduw, de verschroeiende oostenwind en het steken van de
zon een levensbedreigende context.

5.3 Personages en handelingen

JHWH

JHWH is het meest voorkomende personage in de verhaal-wereld van
Jona. Zijn naam komt het vaakst voor (26x Tlin'). zeker wanneer men
de aanduiding c·;15* ( 14x) meetelt. De constructie 0'7151£-ilin' is
slechts Edn maal aanwezig (Jona 4.6a). Vanwege deze verschillende
godsnamen maken sommigen een bronnenscheiding tussen een Elo-
histische oer-tekst en een Jahwistische bewerking.36 Anderen, waaron-
der Magonet, verbinden specifieke theologische kenmerken aan de
verschillende godsnamen: 'It is God as YHWH whose compassion
extends to all His creature and works. It is God as Elohim who can

" Zo besluit Schmidt ( 1976.32) tot een gelaagde historische voorgeschiedenis van de
tekst: 'Das bisherige Erge/mis lautet somit: Das Jonabuch ist entgegen der heute in
der Forschung vertretenen  Auffassung auch abgesehen  von dem Psalm  in 23-1() nicht
einheitlich. Wie die verschiedenen Gottesbezeichnungen Jahwe und Elohim zeigen.
geht sein Text vor allem in den Kapiteln 3 und 4 auf eine urspriinglich selbstandige
Erziihlung zuruck. die als Gottesbezeichnung ausschlieBlich Elohim hatte. Diese
Erzahlung ist bis auf ihren Einleitungssatz im heutigen Text noch voilstandig erhal-
ten.  Zu ihr gehoren:  12 33a  (ohne:  >>gemati dem Wort Jahwes<<) 33b-10 41.5a6aa
(ohne: >>Jahwe<<) 465-11 (mit: >>Elohim<< statt >>Jahwe<< in v. 10). Schmidt. L..
De Deo. Sttidien it Lite,·arkritik und Theologie des Buches Jona. des Gesprachs
z„·isc·hen Abraliani und Jciliwe iii Gen. 18.22ff und Hic,b 1 C Beihette zur Zeitschrift fur
die alttestamentliche Wissenschaft 143), Berlin. 1976.
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bring a painfull fysical lesson and a testing to his prophet - paradoxi-
cally in order to lead him to an understanding of. and participation in.
precisely this compassion of God.'37 Hoewel zijn onderscheid redelijk
aansluit bij Jona 4. roept dit voor het gehele boek de nodige dilem-
ma's op. Zo is in Jona 3,10 God (C'nbkil) compassievol en tot inner-
lijke verandering in staat. In 1.4a cretert JHWH (nlil') een pijnlijke
situatie voor zowel de zeelieden als Jona in de vorm van de storm. 38

Een andere verklaring die ik hier zou willen voorstellen is dat de
verschillende godsnamen verbonden zijn aan de verschillende per-
spectieven van waaruit men God beziet. De tekst geeft O;15NCTI) wan-
neer men de naam JHWH nog niet kent (zeelieden), wanneer men Gods
naam in het geheel niet leert kennen (Ninevieten) of wanneer zijn
handelingen voor de deelnemers in de verhaal-wereld niet overduide-
lijk zijn.3' De naam Illil' is gereserveerd voor die situaties waarin men
God reeds kent (Jona), leert kennen (zeelieden) of wanneer het duide-
lijk is dat bepaalde acties bij hem horen (zoals de storm in  1,4a). Ofte-
wel. de naam voor God is afhankelijk van de kennis en de perspectie-
ven die men heeft op de werkelijkheid. Wereldbeelden en godsbeelden
blijken aldus samen te han<en. Derhalve is het interessant dat de ge-
combineerde godsnaam 0'ilblt-illiT' in 4,6a in het midden laat vanuit
welk perspectief men tegen de plant aankijkt: vanuit het lezers-per-

17 Magonet. L Fc,rm and Meaning, \976.36. Idem 1976. 38:  The problem of the
changes of the divine name in the book can be resolved if it is recognised that two
systems are being  used  by the author.  In Chapters  1-3.  YHWH  is  the  "God  of the
heavens," who is also Israel's God. the sailors and Ninevites worship their own
"private " Elohim: only the captain and king recognise in these "private' gods. Ha-
Elohim. the supreme God. ultimately identified by the converting sailors as YHWH.
but not so identified by the Ninevites.in Chapter 4. the two-fold distinction between
YHWH on one side and Elohim/HaElohim on the other marks the difference between
two aspects of God's attribute of mercy: YHWH whose mercy is boundless, Elo-
him/HaElohim who must be strict in order to teach men to understand and share in
the compassion of God.' Cf. Cohn. G.H.. Das Bitch Jcmci im Liclite der biblische„
Erzii h Iku,ist. 1969,70-72." Dezelfde bezwaren gelden voor Lacocque en Lacocque (1990. 13) bij wie Elohim
de relatie tussen de zeelieden en Nineve bepaalt en JHWH de relatie tot Jona (en tot de
zeelieden na Jona's openbaring): 4.6-9 vormt de uitzondering: 'There God appears to
Jonah as Elohim. It is noteworthy. however. that the context is one of nature. As God
of nature. God is Elohim (as in the book of Job. chaps. 38-42. for instance). He
becomes YHWH again when nature is replaced by history and when Gods mercy is
again emphasized (4: 10).' Lacocque. A./Lacocque. P.E., Jo,wh, 1990.

"' Zoals bij de voorzieningen van de plant. worm en oostenwind in Jona 4.
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spectief. of vanuit Jona's perspectief van dat moment. waarin hem niet
bekend is dat de plant van JHWH komt.

JHWH'S activiteiten

Vanaf de eerste episode maakt de lexicale informatie een concrete
voorstelling van JHWH onmogelijk. Slechts langs indirecte weg instal-
leert de tekst JHWH door middel van zijn woord (illil'-711 in l.la):
door de imperatieven in 1,2a-d lijkt het in eerste instantie vanzelfspre-
kend dat de ontvanger van de boodschap (Jona) op de hoogte is van de
identiteit van de spreker. Want behalve de informatie over zijn aan-
gezicht (']95  in 1.2d) maakt deze zichzelf niet bekend. Of Jona daad-
werkelijk de afzender kent. laat de verteller vooralsnog in het midden.
Zonder enige religieuze voorkennis  moet men wachten  tot  1.9b-d.
waar Jona JHWH's naam een goddelijke referentie toekent.

De eerste concrete aanwijzing over JHWH's identiteit is het wer-
pen  van  een  wind  ( Jona  1,4a). JHWH zet een natuurlijke maar onmen-
selijke activiteit in gang. waarmee hij zich onderscheidt van doorsnee
stervelingen. De gevolgen van JHWH's handelina continueren zich in
soortgelijke lexemen. Het gooien van de wind ( 'D;1) krijgt een ver-
volg  met het overboord gooien  van de uitrusting  in  1.5c (15ID'l).  Het
werpen van de loten (;15'211 in  1.7c en 151'1 in 1,70 resulteert in het
lot  dat  op  Jona  valt  (51'7  in  1.7g)  en zijn uiteindelijke overboord
zetting ('15'D;11 in  1.12c en 1Mbo·1 in  1.15b). De invloed van de eer-
ste gooiende handeling door JHWH is in de verhaal-wereld van groot
belang. Met de grote wind ontstaat een logische opeenvolging van een
storm op zee, het eventuele breken van het schip en de vrees van de
zeelieden. JHWH's beperkte ingrijpen heeft langs deze weg grote
consequenties voor de gebeurtenissen in de conceptuele ruimte.

JHWH'+ invloedrijke handelingen zijn eveneens zichtbaar op het
land.  Nadat  hij  tot de vis heeft gesproken  in  2.11 a. ontlast deze zich

van Jona. Dit maakt de hernieuwde oproep mogelijk in de vierde
episode. en daaruit voortkomend de handelingen van Jona en de reac-
tie van Nineve.

Na alle omkerende activiteiten in de vierde episode beschrijft
Jona 3.10 drie handelingen die in eerste instantie niet zoveel gevolgen
lijken te hebben. Toch zijn deze innerlijke activiteiten van JHWH niet
onbelangrijk. God (0 nbN) ziet de werkzaamheden van de Ninevieten
(*7'1 in 3.10a). krijgt spijt (011]'1 in 3.10c) en doet het niet (iliDP *57
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in 3.1 Oe). Deze informatie is opvallend omdat het vertelt over de
innerlijke gesteldheid van JHWH. In onze alledaagse werkelijkheid is
het niet vanzelfsprekend dat je kunt meekijken in de gedachten van
iemand anders dan jezel f. Zelfs wanneer een lezer Jona  3,1 Oa als  neu-
trale informatie zou verwerken. blijven de emotionele gesteldheid van
spijt en het afzien van een voorgenomen handeling over. Zowel emo-
ties als alle handelingen die personages niet doen blijven in de regel
verborgen voor de waarneming van een lezer. JHWH'S innerlijke bewo-
genheid heeft overigens consequenties voor meerdere personages.
Want gelijk de lezer op zijn of haar origo. krijgt Jona op de een of
andere manier weet van JHWH's 'niet-doen'. hetgeen de nodige
kwaadheid veroorzaakt (4. lab).

Men kan JHWH's activiteiten overigens niet alleen bestempelen als
actie en al het andere als reactie. Want hoewel hij optreedt als een
grote procesbeheerder, zijn ook zijn handelingen in een aantal geval-
len reactief. Uitgaande van Nineve's slechtheid  ( 1,3d) reageert  JHWH
met een opdracht voor Jona. De wind in  1,4a en de daarop volgende
storm staan misschien nog niet direct in een causale relatie tot Jona' s
vlucht. het sturen van de vis wel (2.la). Ook zijn innerlijke activiteiten
in 3,10 volgen op de handelingen van anderen, namelijk Nineve.*'In
die zin zijn alle personages in de verhaal-wereld van Jona gebonden
aan dynamische relaties. bewust of onbewust agerend en reagerend op
elkaars handelingen.

Spreken van en over JHwH

In de directe rede tekenen de woorden van JHWH een geheel eigen

profiel. Op zich genomen zijn er maar een paar passages waarin hij
spreekt en zich richt tot Jona. Uit zijn woorden blijkt dat JHWH Nineve
kent  ( 1,2b;  3.2b),  er een zekere relatie mee heeft ('hun slechtheid  is
opgegaan  voor mijn aangezicht'   in   1.2d),  die hij graag anders  ziet
('roep over haar uit ...'  in  1.2cd: 3.2c). Van de overige directe redes

(4.4b.9b.1Ob-llc) geeft  met name de laatste meer inzicht. omdat zijn
woorden duidelijk maken dat zijn perspectief op de werkelijkheid vele
malen groter is dan die van Jona. JHWH overziet het totale Nineve naar
mens en dier, ook al zijn dit er meer dan 120.000. Tevens vermeldt de

4" Hetzelfde gebeurt in het roorzien van de Qiqajoon. als reactie op Jona's kwaad-
heid. of zijn reprimande tot Jona in 4.10- 11 welke volgt op diens sterfwens
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discourse een zekere compassie die eerder in 3,10 ook al was aangege-
ven.  Hij is begaan  met mens dn dier (01MN   in 4,11 a). Dit betekent dat
in de verhaal-wereld Over JHWH gesproken wordt met onmenselijke
of bovennatuurlijke karakteristieken. terwijl hij over zichzelf spreekt
in een zeer menselijk jargon. dat aansluit bij het jargon van de lezer.

Een geheel andere karakterisering vindt plaats in de beschrijving-
en door de andere personages. De sterkste typering klinkt door in de
woorden van Jona. Hij vreest JHWH de God van de hemel, zee en
aarde   ( 1.9cd). Meer uitgebreid spreekt   Jona  over  hem   in de derde
episode. waarin JHWH hem moet kunnen horen, zelfs vanuit de diepte
van het dodenrijk (2,3). Normaliter  is de Sheol  een  plek  van  waar  uit
men juist niet tot God kan doordringen:' Daarnaast is alleen Jona's
God in staat hem uit die kuil omhoog te brengen (2,7a), bij hem is er
redding (2.1Od).42 Aan het einde van de vierde episode noemt Jona
hem genadig en medelijdend, langzaam in woede en rijk aan trouw.
spijt hebbend over het kwaad (4,2g). Hij is een God die heerst over
leven en dood (4.3a). Aldus typeert Jona JHWH meer naar zijn mense-
lijke kwaliteiten dan naar zijn bovennatuurlijke karakter.

De baas van de zeelui, de mannen aan boord van het schip en de
koning van Nineve wijzen vooral  op JHWH' s compassie en natuurlijke
macht. Allen willen niet verloren raken (;113*] N]-5* in 1,14c en
1:lk]   Nbl  in  1.6g en  3.9e).43 De mannen op het schip spreken JHWH
hiertoe direct aan in een vertwijfelde uitroep (Mln' TI]N). De koning
van Nineve bezigt het meer neutrale O'ilblfil. De narrative rond deze
discourses maakt duidelijk hoe men zich ziet ten opzichte van JHWH:
men staat in een relatie van eerbied en vertrouwen. De zeelieden tonen
dit in het overboord gooien van Jona (1,15b), ze vrezen, offeren en

4' Cf. Limburg. J.. Jonah. 1993. 66-67: 'It is a place of darkness (Job 17:13) where
there is no work or wisdom or thought (Eccl. 9: 10). In Sheol there is neither praise of
God nor telling of God's love (Pss. 6.5: 88:11. Isa. 28:18). nor are the acts of God
remembered (Ps. 88:10-12). The Psalmist can even say that those who are in Sheol
are forgotten. cut off from the Lord's hand (Ps. 88:5). However. Sheol is still not out
of the range  of the Lord (Ps.  139:8:  Hos.  13:14. Amos 9:2). God sees what is happe-
ning even there (Job 25:6. Prov. 15:11) and will not abandon his own who reside
there (Ps. 49:15).
42 Een belangrijk onderdeel in Jona' s relatie tot JHWH is de heilige tempel (12577
51-n in 2.5c.8b). Of dit ook JHWH's woonplaats is blijft overigens onvermeld.
/3 Cf. Wolff, H.W.. Obadja und Jona. 1977.90: 'Mit dem Finalsatz 13) *51
(>>daB wir nicht umkommen<<) fiillt ein Leitsatz. der in 1.14 von den Matrosen
aufgenommen und in 3.9 in Ninive genau wiederholt wird'
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leggen geloften   af  ( 1,16). De inwoners van Nineve vertrouwen   en
vasten (3.5ab) en keren terug van hun slechtheid (3.1 Ob).44

Elementen en voorzieningen

In de verhaal-wereld is een geheel eigen rol weggelegd voor fenome-
nen die deel uit maken van de natuurlijke omgeving in de conceptuele
ruimte. Dit zijn de weersinvloeden of elementen zoals een lezer die
kent uit zijn eigen werkelijkheid: wind, storm, zee en zon. De wind
die JHWH  in 1,4a gooit vormt de opmaat  voor een storm  op  zee  (1110

in  1,4b en  1,120. In verbaal opzicht is de stormende activiteit frequent
aanwezig. De combinatie van de verbale stam 7110 met het nomen 0'
(1,4ab.50.9d.ltcd. 12cd.13c. 15bc) maakt van de storm op zee een
woelig gebeuren, welke de setting vormt voor Jona en de mannen op
het schip. Wilt noemt de storm zelfs Gods 'hemelse'wapen. hetgeen
bij de zeelieden een flinke schrikreactie veroorzaakt.45

Een soortgelijke meteorologische setting doet zich voor aan het
begin van de vijfde episode. In 4,8b voorziet God in een verschroeien-
de  oostenwind  die in combinatie  met  de  zon  op  Jona' s hoofd brandt
(4,8c). Weliswaar zijn de oostenwind (C'lp rlln in 4,8b) en de zon
(UNOWil in 4,8ac) niet uitvoerig omschreven, de gevolgen van hun
activiteiten zijn er niet minder om: Jona valt flauw en wenst te sterven
(4,8de). De reden hiervoor is gelegen in hun attributieve kenmerken.
De oostenwind is verschroeiend (11'ID'-Ill) en de zon steekt (ill]).

Er zijn overigens meer kenmerken die het beeld van de zee en de
zon complementeren. In de derde episode zijn dat de lexemen die
refereren aan water: het hart van de zee (2.4a), het omstromen van een
waterstroom (2,4b), de golfbrekers en golven (2,4c), het water dat
omsluit (2.6a), de oceaan die omstroomt (2,6b) of het wier om Jona's

hoofd  (910  in 2,6c). Daarnaast meldt  Jona  in   1,9b-d  dat  de  zee  ge-
maakt is door JHWH. Een extra kenmerk van de zon is de schaduw (52

44 Cf. Allen. L.C.. The Books of Joel. Obadiah. Jonah and Micah, 1976, 223: 'Their

reaction to the warning of destruction follows a pattern typical of Israel in the OT.
The three elements of threat of disaster, acts of penitence. and eventual divine inter-
vention to avert disaster constitute a scheme illustrated in I Sam.7:3-14, 2 Sam.24,
Ezra 8:21-23: Esther 3:7-4:17, Jer.36. and. not leastof the parallels, Joel  1:1-2:27'
# Wilt, T.L., "Jonah: A Battle of Shifting Alliances". in: Davies. P.R./Clines, D.J.A.
(eds.), Among the Prophets: Language. Image and Structure iii the Prophetic Wri-
rings (JSOT Supplement Series 144). Sheffield: Sheffield Academic Press. 1993,164-
182: 166-167.
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in 4.5d.6b). Daarmee is de zon indirecte aanwezig bij de hut (4.5c) of
de Qiqajoon (4,6a). Dergelijke attributieve referenties appelleren aan
een grotere prototypische structuur en dragen bij aan de innerlijke
rijkdom van de uiteindelijke mentale representatie.

Naast de natuurlijke elementen zijn er in de verhaal-wereld van Jona
enkele goddelijke 'voorzieningen'. JHWH voorziet (1'0'1) in de vis
(2.la), de Qiqajoon  (4,6a),  de  worm  (4,7a)  en de reeds genoemde
oostenwind (4,8b).46 De eerste voorziening is de grote vis. Deze is
bedoeld om Jona te verzwelgen. Na drie dagen en nachten ontlast deze
zich van hem. Behalve het binnenste van de vis ('PD in 2,lb.2a) is de
relatie tot JHWH eveneens bijzonder. Deze voorziet in de aanwezigheid
van het zeedier en communiceert ermee (2,1 la). 47

Als tweede voorziening kent de Qiqajoon eigenstandige kwalitei-
ten: de plant groeit over Jona heen (5170 517·7 in 4.61)) en verdroogt
(1/3"1 in 4,7c).48 Dit laatste wordt veroorzaakt door de derde goddelij-
ke voorziening: de worm in 4.7a is verantwoordelijk voor de verwon-
ding van de Qiqajoon in 4,7b.44 Het bijzondere aan deze twee entitei-
ten is dat beide een kortstondig proces in gang zetten en Jona's hu-
meur beYnvloeden. Vanwege de schaduw van de plant is Jona blij.

46
Sasson  ( 1990. 148) attendeert terecht  op de verschillende naamgevingen  voor het

handelende subject behorende bij  lD'l:  in  2. la JHWH.  in 4.611 JHWH-elohim.  in 4.7a
ha-elohim en in 4.Bb ehihint. Zijn suggestie dat JHWH voorkomt bij de positieve
voorzieningen en etc,hii,i bij de negatieve lijkt me minder correct. aangezien elohim
kenmerkend is voor de vierde episode. waarin Gods terugkeer en innerlijke verande-
ring leidt tot een positief resultaat voor Nineve. Sasson. J.M.. ./mitih. 1990.
4"  Volgens  het  9e  eeuwse  Pirkt de Rabbi Eliezer,  hoofdstuk  10 en  43, was deze vis

vanaf de schepping speciaal roor Jona's redding in het leven geroepen. Je kon er
rechtop in staan. zoals in de synagoge. de ogen waren als glas en een parel binnenin

zorgde root het liclit. In de diepte van de zee ontmoet Jona. eenmaal opgeslokt, het
monster Leviathan die hij wegjaagt na het tonen van het teken van het verbond. Als
dank toont de grote vis hem de geheimen van de zee, waaronder Israels doortocht-
traject door de Rietzee. de fundamenten van de aarde. de Shed en zelfs de zeven
heuvels onder Jeruzalem. Onder de telllpel. waar Korach's zonen aan het bidden zijn.
richt Jona zijn gebed tot God. waama zijn tocht eindigt op het droge land. Friedlan-
der. G. (ed. and trans.). Pirk2 de Rabbi Eliezer. New York: Benjamin Blom. 1971,
65-73. Zie: Limburg. J.. ./unuh.  1993.  104-107.
4» Ondanks dat planten over het algemeen overdag groeien is de Qiqajoon 's nachts
geworden en 's nachts verdwenen (1:lit ;15·17-117  n·il  nb·5-jzuj in Jona 4.10ef).
-49 Volgens Aalders is het de rups van de Gremmie,de.* A/gira. De gegevens in de tekst
lijken m.i. te beperkt voor een dergelijke aanname. Aalders. G.C.. Obadja en Jona.
1958.114
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Vanwege de worm verdort de plant. waarna de schaduw ontbreekt.
Tezamen met de oostenwind en de stekende zon veroorzaakt dit Jo-
na' s  wens te sterven:  van  het  dEn  komt het ander,  met  JHWH  aan  het
begin en Jona's flauwte en sterfgedachte aan het eind.

Jona

De verhaal-wereld introduceert Jona als een personage in object-posi-
tie (1.la). Tot hem komt JHWH' s woord en hij is 'de zoon van Amitta-
i'. Een dergelijke attributieve omschrijving roept associaties op met II
Kon. 14,25 en lijkt van Jona allereerst een familielid te maken, hoewel
dit binnen de verhaal-wereld verder geen rol speelt.

5()

In reactie op de aaneenschakeling van volitieven door JHWH,
volgen  Jona' s activiteiten van beweging. Hij staat  op  om te vluchten
(1,3a), daalt af (1,3b), vindt een schip (1,3c), betaalt de overtocht
(1.3d) en daalt af om te gaan (1,3e). De modale werkelijkheid van
JHWH's woord krijgt zo een reflectie in de narratieve realiteit en maakt
van Jona een reeel handelend personage in de conceptuele ruimte.

In  de tweede episode komen  Jona' s activiteiten tot stilstand aan boord
van het schip: 017'1   7119'1 ('Hij legde  zich  neer en  was  in een diepe
slaap' in 1,5fg).5'  Net als  voor de lezer is  Jona  voor de zeelieden  de

" Vanuit een lezersstandpunt is een directe relatie naar II Kon. 14,25 dan ook niet
vanzelfsprekend (contra o.a. Wolff 1977. 75). Dergelijke tekstuele overeenkomsten

zijn immers afhankelijk van bepaalde voor- of achtergrondkennis: 'Wer ist Jona? Als
>>Sohn Amittais<< identifiziert ihn der Erzahler eindeutig mit jenem Propheten aus
Gat-Hefer, der nach 2 KOn 14.25 unter krobeam Il. (787-747) im Nordreich Israel als

Heilsprophet auftrat. Denn beide Namen kommen nur an diesen beiden stellen im
Alten Testament vor.' Wolff. H.W., Obadja  und  Jona. 1977. Steffen   ( 1994.34)
onderstreept de onvanzelfsprekendheid van deze associatie: 'Nach einer Version
judischer Schriftauslegung ist Jona der von Elia vom Tode erweckte Son der Witwe
von  Zarpat  (I  Kon. 1 7,17-24). nach einer zweiten  von dem Totenfeld voller Toten-

gebeine. die Ezechiel wieder zum Leben erweckte (Ez.  37.1 -14).  nach einer dritte ist
er der Messias ben Joseph. Steffen. U.. Die Jona-Geschichte. 1994. 34.
" Verschillende commentaren (o.a. Golka. F. W., "Jonah", in: Knight. G.A.F./Golka.
F.W ..  Re\·elation  of God.  A  Commentary  on  the  Books  of The  Song  of Songs  &  Jonah.

Grand Rapids Michigan: Eerdmans. 1988. 78: Naastepad. Th.J.M.. Jona (Verklaring

van een bijbelgedeelte), Kampen: Kok. 1975.17: Haller. E., Die Er:tihlung von dein
Prophete,2 Jona (Theologische Existenz Heute 65). Munchen: Chr. Kaiser Verlag.
1958, 19) noemen Jona' s slaap een diepe slaap. aan de doodslaap van Adam in
Gen.2.21 gelijk. Volgens Ackerman ( 1981. 223) is er tevens een parallel aan de
afdaling van Jona: 'He then lies down and falls into a deep sleep - the latter word
(wan·eradam) being a word play on the root yrd "to go down" or "'descend" Acker-
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grote onbekende. Zijn antwoord op hun vragen vertelt zowel de zee-
lieden als de lezer wat meer over Jona zelf. Het geeft kenmerken over
zijn afkomst en volk. over zijn godsbeeld en zijn relatie tot JHWH
(1.9b-d).  Daarbij  is het opvallend dat Jona in  1,9b een benaming ge-
bruikt die normaliter buitenstaanders bezigen voor leden van het volk
Israel.52 Hij spreekt daarmee min of meer binnen het perspectief van
de zeelieden. De reactie op zijn statement is vervolgens onduidelijk:
'De mannen vreesden met grote vrees'   ( 1,10a). Vrezen   ze   nu  Jona
omdat hij een Hebreeer is, vrezen ze zijn god JHWH of raken ze be-
vangen omdat deze de zee en het droge land heeft gemaakt?

De uiteindelijke oplossing die Jona aandraagt om de storm te
doen bedaren, geeft in ieder geval een zekere zelfkennis aan. waarover
de lezer tot dan toe niet beschikte. De uitdrukking 'Want ik weet' in
1,12e (']N 17119 'D) verwijst immers naar een innerlijk inzicht: hij
weet dat vanwege hem de storm is.53 Deze informatie tilt Jona in een
keer op hetzelfde plan als de lezer, die al wel wist dat JHWH de wind
had gegooid. maar nog niet dat ook Jona dat al wist. 54

man. J.S.. "Satire and Symbolism in the Song of Jonah :.1981. Idem:Vanoni. G.. Das
Bitch Jona. 1978.98.

'  O.a. in Gen.39.14.17. 41.12.1 Sam.4.6.9. 13.19. Zie ook: Limburg. J., Jonah. 1993,
53. Schreiner. S.. -Das Buch Jonah. Ein kritisches Resiimee der Geschichte Israels",
Theologisc·he Verst,che 9 ( 1977) 37-45,38:  'Als Hebraer werden die 1sraeliten jedoch
nur von Ausliindern bezeichnet. oder sie nennen sich selbst so. wenn sie sich ge-
genuber Auslandern vorstellen.' Meer specifiek: Loretz, 0., Habim-Hebrtier. Eine
sozin/inguistische Studie uber die Herkunft des gentiliziums ibri von Appelatirum
habirti (Beihefte zur Zeitschrift fur die alttestamentische Wissenschaft 160). Ber-

lin/New York, 1984. 180: 'Die Frage. warum sich Jona gegeniiber Volksfremden als
<< Hebraer>> bezeichne. sei p·on dem Geschehen in Jafo. einem Landstrich. der
ehedem vom Philistern besiedelt worden sei, her zu erkliiren. Gerade Philistern
gegenuber werde schon in altisraelitischer Zeit gern von Hebriiern geredet. Die
einfachste Erklarung sei wohl. daB die Philister selbst Bewohner des palastinischen
Berglandes als Hebraer ansprachen'.

Horwitz  komt op basis  van  de  vocalisatie  van  ']N  in  Jona  1.12e  tot een geheel
andere uitleg en ziet in dit lexeem een verkorte vorm van het nomen il']N ( 'schip' ).
'The change of the vowel hatep-qa,nes to qanies is an extremely minor textual emen-
dation.  It seems  plausible  that Jonah i  1 2 originally stated that the ship knows that
Jonah is guilty. and therefore. Jonah is willing to confess'(372). Horwitz, W.J..
-Another Interpretation of' Jonah 112", Vents Testamentum 23 ( 1973) 370-372.
54 De mannen zijn overigens niet zomaar bereid Jona te geloven. Pas na een mislukte
roeipoging. wijzen ze definitief op de schuldige: 'Laten we toch niet verloren gaan
door het leven  van  deze  man.'  ( 1,14c),  Toch  blijkt  men  nog niet geheel zeker:  'en
geef niet onschuldig bloed  over  ons.'  C 1.14d). 'Die Wendung >>Blut vergieBen<<
begegnet 21 x im AT. und zwar dann. wenn unschuldige Leute vom Tod bedroht
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In de vis

Jona's gebed in de vis vertelt iets over de wijze waarop hij tegen zijn
eigen situatie aankijkt. Centraal thema is de hachelijke situatie waarin
hij zich bevindt. Was in de vertellerstekst al duidelijk geworden dat hij
in de minder frisse ingewanden van een vis zit, nu geeft ook Jona zelf
zijn fysieke gesteldheid van dat moment aan. Hij heeft het benauwd en
daarom roept hij tot JHWH (2,3b), schreeuwt hij om hulp (2,3d). Jona
is bang voor de dood. getuige de zwakte van zijn levensadem (2,8a),
zijn aanwezigheid in de Sheol (2,3d), de diepte (2,6b) of de kuil
(2,7c). Vooral de vele lexemen die naar zintuiglijke waarnemingen
verwijzen, maken zijn situatie voor de lezer zeer plastisch voorstel-
baar. Zo opent Jona zijn gebed auditief met roepen en antwoorden
(2,3bc), schreeuwen en horen (2,3de). Tevens zijn er referenties aan
tactiele situaties: neergooien, omstromen en overheen gaan (2,4), of
omsluiten, omstromen en omgebonden (2,6). Visueel is er sprake van
kijken (2,5c). Het meest lichamelijk is de uitdrukking in Jona 2,6a:
'Wateren omsluiten  me tot aan mijn Ut]: Het water staat Jona letter-
lijk en figuurlijk tot aan zijn strot, waardoor hij dreigt te verdrinken.
Dit soort fysieke kenmerken versterken het plastische personage-beeld
van Jona, dat toch al niet zo prettig begon met de onwelriekende situa-
tie in de ingewanden van de vis.

In religieus opzicht geeft Jona's gebed inzage in zijn visie op
JHWH.55 Hij spreekt hem direct aan gezien de vele tweede persoons
aansprekingen, werkwoordsvervoegingen en suffixen.56 Naast JHWH's
naam is het jargon dat Jona gebruikt opvallend religieus. Hiertoe kan
men de Sheol in 2,3d rekenen, de heilige tempel in 2,5c.8b. zijn gebed
in 2,8b of het met luide stem offeren van lofzang in 2,1 Oa. Jona is een

sind.' Struppe, U.. Die Bilcher Obadja, Jona Neuer Stuttgarter Kommentar. Altes
Testament: 24/1, Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 1996. 99. Volgens Bar-
Efrat ( 1997.82) zijn de morele waarden van de zeelieden sterker dan hun drang om te
overleven, gezien de moeite die ze doen voordat ze Jona overboord gooien. Dit in
tegenstelling tot Jona die onverschillig lijkt over het lot van Nineve. de ondergang
van het schip en de zeelieden of zijn eigen leven. Bar-Efrat. S., Narrative Art in the
Bible. 1997S
55 'The psalm accords with the narrative in characterizing Jonah as an orthodox Yah-
wist.' Watts. J.W., Psalm and Story. 1992.138.
56 Eigenlijk is alleen Jona 2.7c in syntactisch opzicht een directe aanspreking. aang-
evuld met de bepaling '715*, 'mijn God'
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religieus en op JHWH betrokken personage dat een gelovig verlangen
heeft om dicht bij zijn God te zijn. 57

Jona en de stad

Binnen de conceptuele ruimte verschaft de locatie Nineve een object-
positie ten opzichte waarvan Jona kan bewegen en handelen. Hij staat
op. gaat naar Nineve en begint de stad binnen te gaan (3,3ab.4a). Zijn
activiteiten verschillen van de eerste episode, aangezien hij beweegt
'in de lijn van' JHWH: hij ging naar Nineve volgens het woord van
JHWH (3.3b).58 Het meest opvallend in Jona's relatie tot de stad zijn de
woorden die hij spreekt in 3.4de. Zowel het uitspreken van een ultima-
tum (01' 0'1117N 1111) als het noemen van de sanctie (nJDM] ;11]'17)
zijn gegevens waarover een lezer   nog niet beschikte.   Ook   JHWH' S
tweede oproep maakt van dergelijke zaken geen melding. Handelt
Jona nu getrouw volgens JHWH's woord of beschrijft de oproep een
recalcitrant gedrag: Jona die graag overdrijft, maar dEn dag de stad in
gaat en de uitvoering van de opdracht verder wel goed vindt?

Jona's woedende reactie (4, lab) en zijn tweede gebed (4.2c-3b)
zijn enigszins vreemd in het licht van het voorafgaande. Wanneer Jona
kwaad is omdat de Ninevieten zich bekeren en God spijt krijgt, dan is
zijn kwaadheid verbonden aan 'goddelijke kennis'. Het maakt  zijn
activiteiten uit 4.5 bizar. Want waarom zou je gaan kijken naar een
stad om te zien wat er mee gaat gebeuren (4.5ef), als de uitkomst
hiervan allang vaststaat? Is zijn kwaadheid daarentegen alleen betrok-
ken op de omkering van Nineve. dan zijn zijn woorden tot JHWH wel-
licht voorbarig. Deze is immers genadig en medelijdend. langzaam in
woede. rijk aan trouw en heeft spijt over het kwaad (4.2g).

Jona's Con)logica bevestigt in ieder geval zijn betrokkenheid op
de situatie. Of hij nu het goede of kwade wenst voor Nineve, het eens
of oneens is met JHWH. Jona laat zich zien als een (emotioneel) be-
trokken personage. Zodanig. dat hij zijn leven er voor wil geven
(4,3ab). Behalve deze negatieve emoties kent Jona een positieve be-
trokkenheid op de Qiqajoon, hetgeen in JHWH's woorden (non  Tinze in
4,1 Ob) even later wordt bevestigd.

:7 Cf. Cohn. G.H.. Das Buch Joiia im Lichte der biblisclien Er:fihikunst. 1969.82: 'Es
ist nicht der Wunsch. der physischen Gefahr zu entrinnen. sondern die Sehnsucht.
GA,ttes  Welt zu sehen, welche sein Gebet beherrscht'.
58

Dat Jona maar Edn dag de stad in gaat (3.48) op een omvang van drie dagen (3,3c)
tendeert overigens opnieuw naar het negeren van JHWH's opdracht.
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Jona en JHWH

In JHWH's slotwoord (4.IOa-llc) gaat het over de vraag waarmee
JHWH en waarmee Jona begaan is. Het tekent beider perspectief op de
werkelijkheid en geeft ondubbelzinnig antwoord op JHWH's vraag die
hij Jona meermalen stelt:  Vind je het goed dat je verhit raakt?'
(4.4b.9b). Jona beantwoordt deze vraag met de wens te mogen ster-
ven:  n711-711   '5-illn   =D'il  ('Ik  vind  het  goed dat ik verhit  raak  tot
aan de dood' in 4.9d). Door deze opstelling tendeert hij naar een be-
 indiging van zijn relatie met JHWH. Vanwege zijn doodswens wil hij
een einde aan elke relatie.'c'

Jona is begaan met een plant, waarmee hij in tegenstelling tot de
hut eigenlijk geen bemoeienis heeft gehad (4.10cd). JHWH's perspec-
tief is echter een geheel andere. Hij is eveneens 'begaan met', maar
deze betrokkenheid geldt voor een hele stad (011'IN  Nb  ']Nl in 4. Ila).
En in tegenstelling tot Jona, blijft het niet alleen bij de object-positie
van de stad. JHWH is begaan met alle inwoners van Nineve: meer dan
120.000 mensen  en vele dieren  (4.11 b). Daarbij hebben de inwoners
niet geweten tussen hun linker en rechter (4.llc).N' Dit onderscheidt
zich nogal van Jona's 'juiste' weten over JHWH (']22  1711'  'D  in 1.12e
en 4,20. In plaats van een meelijwekkend personage, gel'rustreerd.
kwaad en flauw van de hitte. draaien de woorden van JHWH het beeld
van Jona om. Jona is slechts begaan met zijn eigen kleine dingen,
zoals de plant in zijn directe omgeving, en heeft geen oog voor het
goddelijk perspectief van JHWH.

Zeelieden

Hoewel de tweede episode slechts 06nmaal het collectief zeelieden
noemt (O'1151:]il in 1.5a) treden de leden van deze groep meermalen op
de voorgrond.6' Zo roept ieder tot zijn God om hulp (1,5b). is er een

Deze instelling lijkt reel op momenten in het leven van Mozes (Ex.32.32.
Num. 11,15). van Elia (I Kon. 19,4), Job (Job 6.8-9) of Jeremia ( Jer.20,14-18). Cf. o.a.:
Brockington. L.H.. Jonah C Peake's Commentary on the Bible L Nelson. 1961 627-
629. 628: 'Jonah's longing for death is similar to that of Elijah in 1 Kg. 19:4, but
Jonah's mood is ,ery different from that of Elijah. Limburg. J.. Jonah. 1993.92.

«" Cf. Lux, R.. ,/cula. 1994,157: 'Wer nicht zwischen seiner rechten und seiner linken
Seite zu unter heiden weiB. befindet sich im Zustand der ethischen Orientierungslo-
sigkeit

' Langs indirecte weg introduceerde de tekst de zeelieden reeds in  1.3e:   om samen
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baas  van de zeelui  (5=rlil   :17  in 1.6a). spreekt elk  tot zijn kameraad
( 1.7a) of is er sprake van de mannen (D'ID]Nil in 1,10a-16c).

Het meest opvallende aan de zeelieden is dat van hen geen zee-
mansactiviteiten vermeld worden. In plaats daarvan handelen de man-
nen veelal religieus. Op het moment dat het schip wil breken (1,4c)
ontstaat er vrees. roept ieder tot zijn God om hulp en werpen ze de
uitrusting op het schip in zee. Men zou eigenlijk het omgekeerde
verwachten: eerst de activiteiten op het schip regelen. daarna de reli-
gieuze zaken. Evenzo stimuleert hun baas Jona om tot zijn God te
roepen, in de hoop dat deze aandacht zal schenken (1.6e-g). en is het
lotwerpen  ( 1,7) eerder een religieuze interventie dan nautisch hande-
len. Pas in 1,13abc komt er weer een echte zeemansactiviteit aan bod.
Maar in deze roeipoging zijn ze weinig succesvol. De handeling resul-
teert in een oproep aan JHWH en nadat ze Jona overboord hebben
gezet. slachten ze een offer voor JHWH en leggen ze ernstige geloften
af(1,16bc).

Spreken de zeelieden aan het begin nog ieder tot hun eigen God
(7';15*-522  in 1,5b). onderscheiden van Jona's God (7'nbE-ble  in
1.6e). vanaf 1.14 spreken ze gezamenlijk tot JHWH. nadat Jona hen de
naam van zijn God heeft geopenbaard. Ze bidden tot JHWH (1.14a) en
spreken hem direct aan (;1171'   il]N  in   1.14c  en  ;11;1    ;11-IN-'D  in
1.14e).62 Na alle gebeurtenissen op zee hebben de mannen eerbied
POOr JHWH. brengen offers en leggen geloften af. Het maakt hen van
'anders'-gelovigen tot JHWH-gelovigen.

Nineve en Ninevieten

Binnen de setting op het droge land is er een onderscheid tussen de
stad Nineve en haar inwoners. Hoewel een aantal keren de topografi-
sche locatie samenvalt met het collectief van haar inwoners, is er een
duidelijke verdeling. Tijdens JHWH's eerste oproep (1.2b) is Nineve
expliciet een topografische plaats. In  1,2c valt deze deels al samen met
haar inwoners en pas vanaf 1.2d is er sprake van een collectief: 'hun
slechtheid is opgegaan voor mijn aangezicht'. Ook het begin van de

met hen naar Tarsi3 te gaan

'- Zo ook: Sasson. J.M.. Jonah. 1 990. 131: 'This verse is the heart of Jonah's first
chapter. for it catches the moment in which illumination finally strikes the sailors.
The sailors utter the name of the Hebrew God for the first time. recognizing - as they
did not in v l l- that mercy must be obtained not from the sea. but from that very
God'.
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vierde episode toont voornamelijk de stad en niet haar inwoners: de
grote stad Nineve (3.2b). Nineve (3,3b). Nineve was een grote stad
voor  God, drie dagen groot   ( 3.3c). de grootte   van  Edn   dag  de   stad
binnengaan (3.4a), Nineve wordt ondersteboven gekeerd (3.4e). Pas
vanaf 3.5a is er duidelijk sprake van inwoners en deze eerste kennis-
making is zeer positief. Want in tegenstelling tot hun vermeende
slechtheid tonen ze een passende religieuze attitude: ze vertrouwen op
God (3.5a). Al hun handelingen staan in het teken van deze betrokken-
heid: 'zij riepen tot een vasten op en trokken boetekleren aan van
groot tot klein' (3,5bc).

De handelingen van de koning kennen eveneens een religieus
karakter. Nadat hem het woord heeft bereikt staat hij op uit zijn zetel,
trekt zijn gewaad uit. kleedt zich met een boetekleed en gaat zitten in
de as (Jona 3.6a-e). Hij verruilt zijn koninklijke attributen voor ken-
merken van boete en vasten. Zijn zetel wordt het stof op de grond. zijn
gewaad een boetekleed.63 Het maakt de koning als hoofd van het col-
lectief tot ddn van de groep.

Een soortgelijke ontwikkeling laat zich herkennen in de oproep
van de koning. De inleidende woorden in 3.7ab starten vanuit het
prototypische beeld van een koning, die bestuurders om zich heen
heeft en orders uitdeelt. Deze koninklijke houding blijft gehandhaafd
in de opeenvolging van opdrachten in 3,7c-8c: niet eten, niet grazen,
niet drinken. bekleden, roepen. terugkeren. Pas aan het eind van zijn
betoog (3,9e) rekent de koning ook zichzelf tot het collectief.64

De inwoners van Nineve blijken volgens de oproep van de ko-
ning uit mensen en dieren te bestaan (3,7c).65 De dieren zijn daarnaast
onderscheiden naar grootvee en kleinvee (1121&711 77]il) Hadden de
mensen in 3.5a al eerder tot een vasten opgeroepen, de koning explici-
teert in zijn oproep de inhoud van het vasten: niet eten. niet grazen,
niet drinken van het water. Daarmee is voor mens en dier zo ongeveer
alle consumptie verboden. Extra bijzonder is dat zowel mensen als

c''  Bolin (1995.  1 1 3 e n  1997. 138) attendeert op de laatste koning van het historische
Nineve. Sardanapellus. welke vanwege zijn exorbitante kledinggedrag en gebrek aan
leiderschap een satirisch beeld vormt voor de activiteiten in Jona 3.6. Bolin. T.M.,
-Should I Not Also Pity Ninivehr. 1995: Freedom Beyond  Fc,rgireness. 1991.
b' Met de uitroep 11*1 Nbi drukt hij overigens op dezelfde wijze als de baas van de
zeelui ( 1.6g) de gezamenlijke hoop uit om maar niet ten onder te gaan.
65 Aan het einde van de vijfde episode in 4. tlb blijkt uit JHWH's woorden het aantal
mensen meer dan 120.000 en er zijn veel dieren.
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dieren zich moeten bekleden met boetekleden (3.88).66 De oproep tot
vasten is nu totaal. voor alles en iedereen, hetgeen een zeer positief
religieus beeld van Nineve geeft.

67

5.4 Blikrichtingen

Episode 1: Jona 1,la-4a

De tekstuele gegevens van de eerste episode maken een duidelijke
positiebepaling voor de lezer zeer moeilijk. Vanaf de opening in Jona
1.1 a  geeft de verteller weinig informatie  over de deelnemers  in  de
verhaal-wereld. Men moet vrijwel direct overschakelen naar een in-
gebedde discourse-wereld. die daarenboven is beladen met modale
kenmerken. Vanuit het perspectief van JHWH toont het visuele beeld
de ongerealiseerde activiteiten van Jona tegen de achtergrond van de
stad Nineve en hun slechtheid ( 1,2a-d). Daarbij is het opvallend dat de
derde persoon enkelvoud voor Nineve  in 1,2b verandert  in een derde

persoon meervoud: van de stad gaat de blik naar haar bewoners en hun
slechtheid (Onl,3 in 1,2d).

Na deze abrupte opening volgen op de voorgrond de indicatieve
acties van Jona en richt de verteller alle aandacht op hem: Jona staat

., Cf. Stuart. D.. Hosea-Jonah.  1987.492: 'In Persian times and later. animals were
sometimes made part of the mourning process C Herodotus  IX.24: Plutarch. Ale.wilder
72:  Jdt  4:10)  but the practice is unknown otherwise among Assyrians.' De passage
van Herodotus IX 24. als bron voor boetedoening door dieren, is volgens Day ( 1988.
34) echter niet zonder inter toepasbaar op Jona: 'This may well be the case. but it
should be noted that Here,dotus speaks of the Persians cutting the manes of their
hor;es and mules as a sign of mourning. whereas Jonah iii 7f. alludes to beast3 refrai-
ning from food and drink and being clothed with sackcloth (cf. Judith iv 10). which is
a little different.'  Day . J.. "ProblemA  in  the Interpretation of the Book of Jonah : in:
Woude.  A.S.  van der (ed. 1. hi  Quest for the Past. Stitdies on Isicielite Religic„i. Lite-
rature and Pi· ,pherism (Oudtestamentische Studien 26), Leiden: Brill. 1988. 32-47.
Vawter (1983.107)  wi.ist op  de  parallellie  met  het boek Jeremia. waarin mensen  en
dieren de totale maatschappij vertegenwoordigen: ' -Man and beast" in Jeremia is a
standard fc,rmula for the whole of a given society. be it the object of God's creation.
of hiN beneficience. or of his condemnation (see Jer 7:20. 21:6. 27:5. 31.27. 32:43.
33:1()). That each of these should return away from hi5 seperate evils and wrong-
doings is likewise the echo of a Jermian formula (see Jer 25:5. 26:3.36:3.7. etc.).
\lawler. B., Job & Joirith: Questioizing the Hidden Gt,d. \983.
67 In hun relatie tot God komt overigens nergens de naam JHWH voor en krijgen de
inwoners van Nineve zijn naam niet geopenbaard. Ze houden met de verteller vast
aan het algemene 04;15*,
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op. daalt af. vindt een schip, betaalt de overtocht en daalt in het schip
af.68 Vooralsnog ligt het perspectief bij de verteller die daarenboven de
gebeurtenissen inhoudelijk waardeert. Hij noemt Jona's beweging een
vlucht.  weg van JHWH's aangezicht  (nlil'  ']151%  in  1.38.e).  Het  doet
vermoeden dat de verteller weet wie JHWH is en waar deze zich be-
vindt. Daarnaast is hij blijkbaar op de hoogte van Jona's innerlijke
beweegredenen. Het maakt duidelijk dat de verteller in meerdere
opzichten de informatiestroom beheerst. 69

Aan het einde van de eerste episode is de blikrichting opnieuw
vanuit JHWH. Hij zet op de achtergrond de gebeurtenis van een wind
over zee in gang. Het zijn weliswaar de woorden van de verteller,
maar de  informatie  is  bezien  vanuit JHWH' s  positie.  De  wind gaat over
de zee (0'n-bN  in  1,48) in tegenstelling tot het beneden-perspectief in
1,4b: de storm is op de zee (0'1 in 1,4b).

Episode 2: Jona 1,4a-2,la

In de tweede episode krijgt de lezer een nieuw beeld en nieuwe gege-
vens aangereikt. Er is ineens een grote storm op zee, met een schip dat
door midden dreigt te breken, waarop zeelieden en een uitrusting zijn,
en binnen die voorstelling het beeld van Jona die zich neerlegt en
slaapt. Van hoog naar laag en van groot naar klein bepaalt de verteller
de blikrichting en de inhoud van het blikveld.

Tijdens dit 'inzoomen' staat de beweging even stil bij de optiek
van de zeelieden, vanwege de toevoeging 'ieder' (10'N) en het bezitte-
lijk suffix in  'zijn God' (1';15N in  1,5b). In plaats van de gehele groep
is er aandacht voor de afzonderlijke individuen in het collectief. Het
beeld komt definitief tot stilstand  bij  Jona' s slapen  in   1.5g.  Het  ver-

68 Sommigen zien het betalen van de overtocht als het charteren van een geheel schip
(Trible, P., Rhetorical Criticism. 1994.130·. Sasson. J.M.. Jonah. 1990.83: Robinson,

Th.H./Horst. F.. Die zi,·alf kieinen Proplieten CHAT). Tubingen, 1954,117-121.121).
Ook Simon (1994. 77) attendeert hierop. hoewel hij opteert voor een meer algemene
betekenis: '71710 ln-1 ("und er bezahlte dessen Preis") - Durch das feminine Posse-
sivsuffix bezieht sich das Wort "Preis". "Lohn" (1113) auf das Schiff (i.e. Jona be-
zahlte den "Preis des Schiffes").' Simon, L.. Jona. Ein jiidischer Kommentar (Stutt-
garter Bibelstudien 157). Stuttgart. 1994.
69 Dit blijkt eveneens uit de presentatie van Tarsis als een plek die verwijderd is van
JHWH (1.3c) Daarbij is Jona niet alleen op zijn tocht. Van een derde persoon enkel-
voud (73,  in haar') verandert het object schip  in  I,3e  naar een derde persoon  meer-
voud COMAP.  met hen').
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sterkt de tegenstelling tussen de zeelieden en Jona. Terwijl de mannen
zo hun eigen activiteiten en sores hebben, gaat Jona z'n eigen gang en
valt in slaap. Hij maakt geen deel uit van het collectief.

Aan boord van het schip stimuleren de woorden van de baas van de
zeelui de vorming van een sub-wereld waarin Jona ligt te slapen en hij
moet roepen tot zijn God ( 1,60-g). De kracht van deze ingebedde
discourse zit in de perspectief-wisseling, waardoor men als lezer van-
uit een ander standpunt naar dezelfde situatie kijkt. Het maakt het
mogelijk dat de lezer zich identificeert met de baas van de zeelui.70
Diens woorden maken Jona opnieuw tot buitenstaander. Er is immers
geen gemeenschappelijke God tot wie hij moet roepen (1'nbE in
1,6e).

Jona' s bijzondere positie geldt  des te sterker  in de relatie  tot  de
zeelieden als groep. De zeelui spreken elk tot zijn kameraad (1,7a).
Het toont de visie van de groep en haar afzonderlijke leden. Door het
lotgooien willen de kameraden uitvinden door wie alle ellende is
ontstaan. Het werpen en vallen van de lotstenen maakt duidelijk dat
Jona het antwoord  is  op hun vraag  ('nbuf=  in  1.7e). Het groepsper-

spectief zet zich voort in de opeenvolging van vragen tot Jona (1,8b-
g). Hij behoort duidelijk niet tot de wty van de zeelieden: 'vertel ons

toch.'.  In  hun  ogen  is  hij de grote onbekende:  'Wat  is jouw bestem-
ming en waar kom je vandaan? Wat is je land en uit welk volk ben
je?'.

Jonas reactie benadrukt zijn eigenstandige positie aan boord  van
het schip. Zijn woorden en zijn perspectief zijn in het geheel niet
relationeel:  /k ben. ik vrees (127'   ']N  ...  'D]N  ...  in  1,9bc). De inhoud
van zijn woorden versterkt het eigenzinnige karakter door de vergro-
ting van omgeving. Niet langer vult de storm op zee de conceptuele
ruimte van de lezer. maar er is een kosmisch totaal van hemel, zee en
droog land. Zijn uitspraken markeren zo een subject-gebonden reli-
gieuze levensvisie.7' De reactie van de mannen keert de richting in de
conversatie weer om, vanuit de groep naar Jona. Maar hun vraag 'wat

7()

Daarbij vereenzelvigt de baas zich met het collectief. Van de gebiedende wijs in
1.6de stapt  hij  over naar de eerste persoon meervoud  (115  in  1.6f en  17*]   N57  in
1.6g).i Jona geeft een soort van autoriteits-argumentatie in antwoord op de vragen van de
zeelui. Een God van hemel en aarde en zee is immers een God van alles.
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heb je gedaan' ( 1.10c) blijft gericht op Jona als het centrum van alle
aandacht. 72

De narrator's discourse  in 1.10def toont een afwijkend standpunt:   de
mannen wisten dat hij vluchtte voor JHWH's aangezicht. omdat hij hun
(het) had verteld'. Zowel het perspectief  als de focalisatie  van  deze
clauses suggereren een alwetende verteller, die zich direct tot de lezer
richt. Zijn kennis over het weten van de mannen en over de vlucht van
Jona bevestigt deze alwetendheid.73 De verteller becommentarieert en
beYnvloedt zo de lezersvisie op het handelingen verloop in de verhaal-
wereld.

Vanaf 1,11 zetten de eerdere verhoudingen, waarin alle aandacht
naar Jona uitging, zich opnieuw voort.74 Daarbij is het opvallend dat
het probleem van de storm op zee enkel aan het standpunt van de
mannen is verbonden. Jona is eerder deel van het probleem, dan deel
van de groep. Jona's visie bevestigt dit. Hij verbindt zichzelf aan het
probleem van de storm (MTil 5773;·i 71102 ·5193 ' D ']N 1711' 'D
CD'by in 1,12ef). Zelfs het rustig worden  van de zee ( 1,12d) is een
gebeurtenis exclusief voor de mannen (01'500) en vanaf l.148 treden
zij in relatie tot JHWH. De lezer moet hiermee zijn eerdere focus losla-
ten. die vanaf lje bijna continu op Jona gericht is geweest.  Hij  is nu
definitief de buitenstaander ('deze man' in  1,14c).

De tweede episode eindigt op dezelfde wijze als de eerste episo-
de, met een handeling door JHWH vanuit het perspectief van de vertel-
ler. JHWH voorziet in een vis om Jona te verzwelgen (2. la). De finiete
vorm 1 41 in combinatie met de infinitief 175:15 geven opnieuw sub-

- Barnard. W.J./Riet, P. van 't. Als een ditif' liaar het la,id As.mr.  1988, 37. wijzen
terecht op de interessante parallel tussen Jona  1.10c en Gen.4.10, waar JHWH Kain in
dezelfde woorden de moord op zijn broer Abel bevraagt. Anderen. waaronder Holbert
(198 1.  68). zien vooral een vergelijking  met het paradijsverhaal:  'The  "men"  once
again remind us of Genesis 3 with their anguished cry. "What is this you have do-
ne?". As God evidences his sorrow to Eve in Gen 3.13 so in an identical phrase the
men. once sailors. evidence their terror to Jonah.' Holbert. J.C., 'Deliverance Belongs
to Yahweh! Satire in the Book of Jonah"(1981).
-' De toevoeging illil'   'TbrO.  net als  in Jona 1.3ae. geeft aan dat de verteller JHWH
kent en Jona's actie bestempelt als vluchten voor JHWH. De mannen kunnen overigens
nauwelijks weet hebben van Jona's vlucht voor JHWH. omdat zijn naam nog maar net
is onthuld (1.9b-d).
34 Daarbij is Jona afgezonderd van de groep. als een tweede persoon enkelvoud in
object-positie tegenover een eerste persoon meervoud als subject (15 Ilep]-;10.  wat

moeten wij met jou doen' in  1.1 lb).
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jectieve kennis weer. De verteller is op de hoogte van JHWH's activi-
teiten En beweegredenen.

Episode 3: Jona 2,lb-llb

De narrative in de derde episode is behoorlijk eenduidig in haar per-
spectief.  In  Jona 2.1 b-3a en 2,11 ab  is de verteller aan het woord in de
weergave van de gebeurtenissen. Dat hij daarbij over bijzondere kwa-
liteiten beschikt, mag blijken uit zijn waarnemingsvermogen. Anders
dan de lezer in zijn eigen werkelijkheid kan de verteller tot in de in-
gewanden   van  de vis kijken   (2,1 b).   Hij kan zelfs meeluisteren   met
Jona's woorden  tot  JHWH.  of zich  op de hoogte stellen  dat  deze  tot de

vis   spreekt   (2,11 a).   Dat  Jona  zich  in de anders zo ondoorzichtige
ingewanden bevindt, is voor het beeld in de conceptuele ruimte geen
enkel probleem.

Een aantal markeringen specificeert het perspectief en de focali-
satie. De inleiding in 2,lb-3a krijgt een duidelijke invalshoek vanuit
Jona vanwege het bezittelijk suffix zijn (1';11/N in 2,2a). Daarmee
handelt het niet over een algemene God maar over:<in specifieke God
JHWH. Jona 2,28 maakt tevens duidelijk dat hij bidt tot JHWH, in tegen-
stelling tot het schreettiven van de zeelieden tot hun goden (lpPT'l in
1.5b), het aandringen te roepen tot zijn god (1'ilbN-bN   Nnp in  1.6e)
of het roepen tot JHWH  (illil'-ble   1Nnip'l  in  1,148).  Misschien  dat

men na de luidruchtige storm op zee niet meer zo hard hoeft te
schreeuwen.    Des te opvallender begint   Jona' s gebed met roepen

('11*3  in 2,3b). Wat dat betreft is hij niet veel anders dan de zeelie-
den uit de vorige episode.

Jona's woorden in de vis creeren vanaf het begin een overduidelijke
'ik-jij' situatie tussen Jona en JHWH. Zijn gebed laat een overvloed aan
standpuntbepalingen in de eerste persoon zien: ik roep (2.3b), ik
schreeuw (2.3d). ik spreek (2.5a). Tot twee maal toe is er zelfs expli-
ciete nadruk vanwege ']N op de eerste positie van de clause (2,5a. 10-
a).

Tegenover het ik van Jona staat het jij van JHWH: jij hoort (2,3e).
jij gooit mij neer (2.4a). Er zijn echter enkele afwijkende clauses. Zo
is in 2,3bc JHWH voor Jona nog een buitenstaander in de derde per-

soon. Dit verandert pas in 2,3e, hetgeen de communicatie veel directer
maakt. Eenzelfde afstandelijke benadering keert terug  in  2,8a  ('ik  heb
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me JHWH herinnerd')  en  in  2,1 Od ('redding  is  er  bij  JHWH').  Deze
spanning in dichtbij en ver weg. laat zich misschien nog het beste
verklaren met de inhoud van het gesprokene. JHWH lijkt ergens hoog
en onbereikbaar. Jona bevindt zich in tegenovergestelde positie ergens
in de diepte. Vooral op die momenten waarop hij zijn benarde positie
beschrijft doet zich een verwudering voor in de relatie tot JHWH. Uit-
drukkingen als 'mijn ellende' (2,3b). 'een waterstroom zal mij onistro-
men' (2.4b), 'Wateren omsluiten me' (2.6a). 'een oceaan zal me om-
stromen' (2.6b). 'riet om mijn hoofd' (2,6c) en 'grendels achter me'

75(2,7b) verwoorden het diepste punt in de relatie.
Jona 2,9a doorbreekt de sequentie van perspectiefwisselingen

tussen Jona en JHWH. Dit gebeurt in letterlijke zin door de overgang
naar de derde persoon meervoud (0'710WD. behoeders,CO, hun) en in
figuurlijke zin door wat deze entiteiten doen: zij laten hun trouw los. 76
Zo kent de opgeroepen discourse-wereld ineens personages die alleen
nu en alleen hier voorkomen. Door zijn uitspraak distantieert Jona
zich van deze onbekende groep, waarmee hij een positiever beeld over
zichzelf presenteert. Vanuit zijn eigen eerste persoon spreekt Jona tot
een tweede (JHWH) waarmee hij de behoeders van waardeloze leeghe-
den uitsluit van de communicatieve relatie. Ook inhoudelijk is Jona's
blik anders gericht. In plaats van loslaten spreekt hij van offeren
(;1113TN in 2,10a), beloven ('illl] in 2.1 Ob) en terugbetalen (illjbUSN
in 2.10c). Daarmee plaatst hij zich op dezelfde positie als de zeelieden

7: De plekken dicht bij JHWH versterken het contrast: 'Jouw heilige tempel' (2.5c.8b)
of 'uw ogen' (2.5b).

a Veel commentaren vertalen C'-IDIDD  als een participium  Pi'el  in de betekenis  \ an
'vertrouwen'. hetgeen in combinatie met '5=n resulteert in 'zij die hun vertrouwen
stellen in afgoden'. In een dergelijke context zou 1011 in 2.98 een synoniem en meta-
foor zijn  voor JHWH  (o.a.  Walsh.  J.T..  "Jonah  2.3-10. A Rhetorical Critical Study".
Biblic·a 63 ( 1982) 219-229: Limburg. J.. Jo,tah. 1993. 35 en 69). De argumentatie
hiervoor berust meestal op parallellen met Deut.32.21. Jer.8.19, Ps.31.6. Vooralsnog
wijs ik de bijzondere semantische status van het participium in 2.9a af. in overeen-
stemming  met Barrd  ( 1991. 248):  'The data presented above support the contention
that the word is not to be parsed as a piel participle but as mini + qal participle.'
Ondank deze conclusie geeft ook Barrd  (1991,  241) een sterk religieuze vertaling
voor 2.98: 'From (among) those ho hold to faithless practices who abandon/disregard
their covenant fidelity.' Barrd. M.. -Jonah 2.9 and the Structure of Jonah's Prayer".
Biblic·a  72 ( 1991 1 237-248. Gezien de context van Jona's lotzang en belofte  in 2.10.
lijkt een letterlijke vertaling van 2.9a 'behoeders van waardeloze leegheden zullen
hun trouw loslaten goed passend.
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aan het einde van de vorige episode: 'ze slachtten een offer voor JHWH
en legden ernstige geloften voor hem af (1,16bc).77

Episode 4: Jona 3,la-4,7c

De vierde episode start vanuit soortgelijke perspectiefrelaties als de
opening van de verhaal-wereld. Meekijkend vanuit JHWH is de blik
gericht op Jona en Nineve. Beide openingen verschillen echter in de
directe adressering. De imperativi in 3,2abc krijgen in de achtergrond-
clause van 3.2d duidelijke posities mee. JHWH spreekt vanuit zichzelf
expliciet tot Jona: 'Roep over haar de oproep uit die ik tot jott spreek.'.
Een ander verschil is de stad Nineve (3,2b) zonder de verwijzing naar
de  inwoners ( 1.2d). Dit geldt eveneens voor 3,3a-4c en 3,4de. Telkens
gaat het over Nineve als stad. Daarmee hebben de gevolgen van de
slechtheid van haar inwoners vooral betrekking op Nineve en niet op
de bewoners. Jona's oproep onderstreept deze aandacht voor de stad.
Met twee nominale clauses schetst hij het toekomstig beeld van Nine-
ve. als een ongerealiseerd perspectief.

De referenties van de handelingen in Jona 3.5abc laten het beeld van
de stad los en wijzen op een positieve relatie tussen de inwoners en
God. De mensen van Nineve vertrouwen op God. roepen tot een vas-
ten op en trekken boetekleren aan. van groot tot klein. De verteller
zoomt in op de bewoners en hun activiteiten en verkleint het beeld tot
aan de koning (3,6a-7b). Nadat hem het woord heeft bereikt staat hij
op uit zijn zetel, doet zilit gewaad uit. h i.i kleedt zich met een boete-
kleed en gaat zitten in de as. Alle focus ligt op de koning en zijn han-
delingen. Bij deze uitvergroting hoort de aandacht voor detail. zoals
de zetel in 3.6b of het zitten in de as in 3.6e. Langs deze weg brengt
de verteller de origo van de lezer tot dicht bij de koning en drukt hem
met de neus op de feiten.

Met zijn oproep opent de koning een module werkelijkheid, die
realiteit kan worden na het opvolgen van zijn instructies.78 De sequen

Zo ook: Emmerson. G.I.. -Another Look at the Book of Jonah", Expositon Times
88  ( 1977)  86-88.  87:   'By  the  end  of  the  psalm  he has reached  the  same  level  of
response as the Gentile sailors in  1.1 6
" De koninklijke imperatieven onderscheiden hem van de Ninevieten en hij lijkt niet
op  de  hoogte  van hun activiteiten. Daarmee refereert het woord  (-Illil)  uit  3.69  naar
Jonal woorden in 3,4de. Zijn oproep in 3.8a (dat mensen en dieren zich zullen
bekleden met boetekleden) houdt de onwetendheid van de koning over de daden  van
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tie van iussivi (3.7c-8c) wekt daarbij de indruk dat vooral anderen iets
moeten doen: cu mogen niets eten, niet grazen en niet drinken. Het
onderscheidt de koning van de inwoners met name ten aanzien van de
opdracht in 3,8c: ieder zal terugkeren van zOn weg van slechtheid en
geweld. Ook de toevoeging 'in hun handen' CorI'DDZ in 3,8d) houdt
de aandacht gevestigd op de mensen en dieren van Nineve. zonder dat
de koning zichzelf erin betrekt. Pas na de verandering van het syntac-
tisch subject in 3.9bcd ligt het perspectief bij een gemeenschappelijk

standpunt, waarna de koning zijn eigen blikrichting vereenzelvigt met
die van de inwoners (7112] Rbi in 3.9e).

De koninklijke hoop op een andere houding van God geeft ant-
woord op Jona' s oproep in Nineve. Gods terugkeer van zijn vlammen-
de woede (3,9d) impliceert de afwending van het ondersteboven keren
(3,4e). Net als de inwoners van Nineve vertrouwt de koning op de
omkeer van God, zonder dat deze  in Jona' s oproep ter sprake kwam.

Gods reactie op dit alles is een grote omkering van de situatie en
het perspectief: Hij zag hun werkzaamheden (3.10a), zij keerden terug
van hun weg (3,1 Ob), hij kreeg spijt over het kwaad (3.10c), dat hij
had gesproken over hen te doen (3,10d) en deed het niet (3,10e). Op-

vallend in deze blikrichting is de innerlijke waarneming die de vertel-
ler toont. De lezer krijgt namelijk inzage in de psyche van God. Daar-
naast is de verteller op de hoogte van het kwaad dat God Nineve zou
aandoen en dat hij uiteindelijk niet uitvoert. Dergelijke kennis is al-
leen weggelegd voor een alwetende verteller, die kan meekijken in de
psyche van zijn personages.

79

Net als voor God beschikt de verteller over informatie omtrent de
innerlijke gesteldheid van Jona: 'Jona werd enorm kwaad en raakte
verhit'  (4,1 ab). Het brengt de origo van de lezer van heel dicht bij God
tot heel dicht  bij  Jona.  Jona' s tweede gebed (4,2c-3b) continueert  dit
nabije perspectief. Hij spreekt van mijn woord, ik op miln grond, ben

ik eerst gevlucht, ik weet, nlij,1 leven weg van mij, mijn dood en inijn
leven.8(' In de relatie tot JHWH bepaalt Jona de posities vanuit een sterk

Nineve's inwoners in stand. ondanks de gesuggereerde parallellie van handelingen.
Het heeft immers weinig zin om mensen op te roepen iets te doen wanneer dit reeds
heeft plaatsgevonden (o.a. Jona 3.5).
79 In relatie tot Nineve, spreekt de verteller van o'ilblt in plaats van 717;1: waarmee

hij meekijkt vanuit het perspectief van Nineve en spreekt in hun 'jargon'.
1" Cf. Sasson. J.M., Jonah, 1990,278: 'This rhyming assonace has another effect on
this chapter's narrative. Because it features either first-person genitive pronouns (the
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egocentrisch standpunt. Vooral de imperatief in 4.3a is opvallend:
'neem  me  toch mijn levensadem  weg'. Het lijkt immers vreemd  om
langs gebiedende weg de God aan te spreken. voor wie eerder zoveel
eerbied klonk (o.a. 1.9bcd of 4.2g).HI

De centrale aandacht voor Jona continueert zich in zijn hande-
lingen buiten Nineve. Hij gaat de stad uit, gaat zitten ten oosten van de
stad, maakt zich een hut en gaat onder haar in de schaduw zitten (4,5a-
d). Het beeld verkleint zich tot dicht bij Jona, waarna een omkering
plaatsvindt. Jona's blikrichting buiten Nineve is namelijk tegenover-
gesteld aan zijn looprichting. Hij beweegt zich van de stad af. creeert
een eigen positie om vervolgens andersom naar de stad toe te kijken.

Vanaf 4.6a wisselt de blikrichting Van JHWH via de Qiqajoon naar
Jona (4.6abc) en van God via een worm naar de Qiqajoon (4,7abc).
Binnen deze sequentie zoomt de alwetende verteller in op Jona's
hoofd (11DN-1) en zijn emotie (111Pn): hij weet dat God in een Qiqajoon
voorziet (4,6a) en in een worm (4,7a). Daarnaast kent de verteller
zowel JHWH's als Jona's motieven. Hij weet wie wat waarom doet.

Episode 5: Jona 4,8a-llc

In de laatste episode geeft het perspectief in zowel de vertellerstekst
als de verschillende personageteksten alle aandacht aan Jona. Na de
introductie van de zon en Gods voorziening van een oostenwind
(4.8ab), is Jona's hoofd als eerste zichtbaar (4.8c). De directe redes
van Jona leggen alle nadruk op hemzelf: miln dood is beter dan mijn
leven (4,8g). ik vind het goed dat ik verhit raak tot aan de dood (4.9d).
De directe redes van God bevestigen deze aandacht: Vind je het goed
dat jij kwaad wordt (4.9b). jil bent begaan met (4.1 Ob). die jij niet hebt

gemaakt en die jij niet hebt grootgebracht (4.10cd).82

first two instances) or first-person verbal endings (the last two), this series of four -tis
in eleven words decisively brings Jonah to the fore. a position that he had lost ever
since the fish disgorged him on dry land'
hi De plaatsbepaling in 4.2d ('i-1191*-5N 'nl':1-111) geeft overigens voor het eerst de
plek aan waar Jona .IHWH's woord ontving. Daarnaast bestempelt ook Jona zijn
beweging naar Tarsis als een vlucht (4.k). Zoals eerder gezegd in paragraaf 4.2 is de
iconische relatie tussen 'nillp in 4.le. 01/D in 4.5b en ('lp in 4.Nb opvallend.
Volgens Trible. P.. Rhetorical Criticism. \994.206. echoot in 4.5 Jona's westwaartse
vlucht uit 4.2 na. en bereid het een lezer voor op de oostenwind in 4,8.
hl Er is echter sprake van een subtiele sturing in JHWH's vraagstelling. De eerste keer
reageert hij  in 4.4b met 15 i'1111  :lD'Mil C 'Vind je het goed dat je verhit raakt?'). De
tweede keer voegt hij iets aan zijn reactie toe. Hij spreekt over de Qiqajoon als reden
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JHWH's slotwoord keert alle aandacht voor Jona om. Tegenover
het expliciete ililk in 4.1 Ob komt nu het ']N van 4.1 la. Tegenover
Jona's ik stelt JHWH zijn ik en toont een geheel ander perspectief op de
werkelijkheid. Jona spreekt over zichzelf met woorden die gaan over
zijn eigen leven en sterven. JHWH daarentegen spreekt vanuit zichzelf
met een visie die op anderen is gericht:  op de stad Nineve (4.11 a) en
haar bewoners (4,11 b). Hij heeft oog voor het totaal. voor alle mensen
En alle dieren.

Het meest bijzondere van JHWH's discourse is de positie in de
verhaal-wereld. Zo abrupt als de vertelling begon met JHWH's woord
( 1.2a-d), evenzo plotseling  valt de verhaal-wereld na 4.llc helemaal
stil. Er is geen afsluiting door JHWH en geen einde door de verteller.
Het heeft als effect op de lezer. dat JHWH'S woorden blijven door-
klinken: hij heeft letterlijk het laatste woord en draagt als laatste zijn
perspectief aan.

5.5 Literaire weergave

Klanken en ritme

In de tekstuele presentatie van de verhaal-wereld zijn sommige clauses
gemarkeerd vanwege hun klank of ritme.83 Zo kent de eerste episode
een zeker ritme in 1,2abc: ... N-177  ...15... Clp. In syntactische zin
vallen de woorden op door hun volitieve vorm, in literair opzicht is
het ritme opvallend. Een dergelijke presentatie benadrukt de commu-

waarom Jona kwaad is (17'p'pil-511 15-;Inn PD'iln in 4.9b). Deze subtiele vraag-
stelling stuurt de reactie van Jona en is van invloed op de blikrichtine van de lezer.
Het maakt het contrast mogelijk in 4.1Ob-llc ('jij ben begaan met'. - 11 non ilrIN,
'zou ik niet begaan zijn met'. -511 0711* Nb ']Nl). Zonder de aanvulling van de
Qiqajoon in 4.9b. Zou JHWH's reactie op Jona niet zo duidelijk zijn geweest.
.3 Christensen ( 1987, 30) ziet de gehele tekst van het boek Jona als een metrische

compositie. waarbij het metrum concentrische patronen zichtbaar maakt: 'In short.
the book of Jonah is not only a composition in verse. in the Masoretic tradition: it is
also a composition in metrical language.' Christensen's metrische systeem is echter

zodanig complex, dat men zich kan at-vragen of dit voor een lezer Cof auteur) nog
herkenbaar is. Christensen. D.L.. "Narrative Poetics and the Interpretation of the
Book of Jonah",  1987.29-48. "The Song of Jonah: A Metrical Analysis". (1985) 217-
231.
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nicatieve situatie tussen de spreker en de adressant. Het versterkt het
effect dat Jona nauwelijks onder JHWH'S opdrachten uit kan. 84

Een andere wijze van attentie ontstaat in de combinatie van ritme
en klank. De narrator's discourse in 1,10def. krijgt bijvoorbeeld extra
nadruk door de drievoudige opeenvolging van 'D. Op het syntactische
niveau markeert 'D de communicatieve functie waarmee de verteller
zich direct tot een lezer richt. Het allitererende karakter benadrukt de
inhoud van de clauses: 'Waarlijk, de mannen wisten, dat hij vluchtte
voor JHWH's aangezicht, omdat  hij  het  hun had verteld'.  In  het  ver-
lengde hiervan echoen de overige 'D-clauses in de tweede episode na
(in 1.1 ld.12ef.13c.14e). De informatie over de storm op zee. het we-
ten van Jona en de erkenning van JHWH krijgen op die manier extra
klank.

Jona  1.14e is overigens al benadrukt vanwege de inleiding  met
rijm en ritme  in  1.14c:  N]-bN   illn' n]N. Zowel tempo als klank
maken het tot een allitererende. assonerende en ritmisch symmetrische
introductie. met alle aandacht voor JHWH Ook de inhoud van 4,6b,
inp-111 75 5-Vilb lekn-511 5x ni'nb il]1'5 51)10 1111'7. krijgt door
tempo en rijm extra nadruk. Vanwege de overeenkomst tussen 511 52
en 15 5·575 corresponderen de schaduw en het wegnemen van
kwaadheid aan de letterlijke en figuurlijke hitte die Jona in zijn woede
ervaart: 311'1 in 4.lb en illil in 4.4b.9b.9d.

De afname van de storm en de terugkerende rust op het water
krijgen een bevestiging in de tekstuele presentatie. De letterlijke ver-
dubbeling  in de verbale constructies  (;IN7'  en  1Nn"1  in  1,16a,  in
1.16.b 11)T-1112T'l en 0'71]  1-17-1 in 1,16c) veroorzaken rijm en in de
afnemende lengte van de clauses komt de storm aan activiteiten tot
bedaren: 'De mannen vreesden met grote vrees JHWH. brachten een
offer voor JHWH en legden ernstige geloften voor hem at":5

In de derde episode spelen vooral de vele i-klanken een cruciale
rol in ritme en rijm.M" Naast de beelden van een fascinerende onderwater

.. In verkorte vorm keert een Ac,ortge lijk effect van opeenvolgende volitieven vaker
terug. zoals in  1.6de en  1.12bc. De identieke sequentie van imperatieven in 3.2abc is
vanwege de tekstuele positie in het geheel van Jona 1 -4 minder dwingend en enigs-
zins afgezwakt
" Zie o.a.: Limburg. J.. Jr„,ah. 1993.57.
m Op basis van een formeel 3+2 metrum van beklemtoonde lettergrepen. komt
Walsh tot een indeling in vijftien regels van Jona's woorden in de vis. die tezamen
een chiastische structuur in vier delen vormen. Walsh, J.T.. -Jonah 2.3-10: A Rhetori-
cal  Critical  Study"  (1982)  219-229.   Robinson.  Th.H./Horst.  F..  Die :w·Zilf kleinen
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wereld. klinken op de achtergrond de geluiden van Jona. Deze bevesti-
gen de sterke focus op zijn persoon.9 De vele i-klanken maken het
geluid hoorbaar van iemand die in ademnood is. Vanuit zijn benarde

positie in de ingewanden van de vis versterkt de poetische functie met
een piepend geluid het personage-beeld van een benauwde Jona.

Metafoor en metonymie

Metaforen of het gebruik van metonymie kunnen een lezer op een
nieuw spoor van betekenis zetten. Zo stimuleren de tekstuele gegevens
in  1.14d een lezer tot concrete voorstellingen van de woorden die de
zeelieden uitroepen:   'en  geef niet onschuldig bloed  over  ons'.  Het
letterlijke beeld van rood bloed dat als een vloeistof over de mannen
wordt uitgestort is niet alleen goed voorstelbaar. het roept ook allerlei
'bloederige'associaties op. Het plastische beeld appelleert aan een
minder prettige ervaring, waardoor de lezer zich kan inleven in de
hachelijke situatie van de zeelieden. Evenzo ondersteunt het letterlijk
vallen van een lotsteen op iemand het beeld van een aangewezen
personage ( 1,7g).

Vooral de derde episode kent een groot aantal metaforen die bijna
allemaal verwijzen naar de concrete situatie waarin Jona zich be-
vindt.88 Volgens Brenner biedt Jona 2,3-10 zelfs de hoogste dichtheid
aan 'water' en 'kuil'-beelden in de bijbels Hebreeuwse poezie. onder
andere vanwege de vele parallellen naar het boek Psalmen.89 Nadat hij

Propheten. 1954.123. onderscheidt een soortgelijke metrische structuur. waarin enkel
Jona  2.4 een metrum vertegenwoordigt  van  2  +  2 en  2  + 2. Christensen  ( 1985.  221)
gaat uit van zogenaamde 'morae'· 'The most useful 1 approach to measuring the length
of lines in Hebrew poetry is that of counting morae, that is. the length of time requi-
red to say the simplest syllable from a phonetic point of view. Langs deze weg
verdeelt hij Jona 2.1 -11  in twee helften  van  213  morae  (2.1-5) en  210 mot·ae (2.6-11 ).
Christensen. D.L.. -The Song of Jonah: A Metrical Analysis". ( 1985) 217-231.
%7 .All the sounds focus on Jonah as subject and object'.Trible. P.. Rhetorical Criti-
c·is,11. 1994.165.
'h De overige tekstgedeelten kennen er slechts een beperkt aantal. Zo wisselt in  1.2d
het meer abstracte beeld van Nineve naar de concrete inwoners en wordt 'hun slecht-
heid' een concrete acti\'iteit.
%9 Brenner. A.. "Jonah's Poem out of and within its Context". in: Davies, P.R./Clines,
D.J.A. (eds.). Anuing the Prophets: L inguage. Image and Structure in the Prophetic
11'ritings (JSOT Supplement Series 144), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993.
184-185. Vooral Psalm  69 en  84 bevatten veel beelden voor water en kuil. daarnaast

zijn er parallellen  in  Jona  2.3 naar Ps.22.3.5.  31.23:   118.5.   130.1.  Jona  2.4  naar
Ps.42.8: 88.8.18: Jona 2.5 naar  Ps.31.23. Jona 2.6  naar Ps. 113.69.2.  Jona 2.7 naar
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in 2.3b zijn ellende heeft vastgesteld noemt Jona zijn omgeving de
buik van de Sheol (2.3d). de diepte en het hart van de zee (2,4a). De
parallellie van locaties vormt ddn grote metafoor voor Jona's positie in

9()de vis. De opeenvolging van beeldsituaties benadrukt steeds een
bepaald aspect van zijn ellende: een waterstroom zal me omstromen
( 2.4b). gol fbrekers en golven  zijn  over me heengegaan (2.4c). water
omsluit me (2.6a). een oceaan zal me omstromen (2,6b). wier is om
mijn hoofd gebonden (2.6c). Behalve deze maritieme setting komen er
aardse aspecten aan het licht: tot aan de fundamenten van de bergen
afdalen (2.7a). grendels van de aarde zijn achter hem (2.7b), uit de
kuil wil Jona omhoog (2,7c).

Tegenover zijn positie in het water en de metaforische verwijzing
naar de onderwereld plaatst Jona de positie van JHWH en zijn heilige
tempel (2,5c). Vooral deze context en de vele liturgische formulering-
en maken van Jona's gebed welhaast een bekende Psalm. De literaire
stijl is zo sterk. dat velen het een dankpsalm noemen." die in oor-
sprong thuis hoort in de tempelcultus. 92

In de vierde episode is de figuurlijke slechtheid vormgegeven
met concrete activiteiten: 'terugkeren' (71W) in 3.8c.9b.9d. 1 Ob.. 'weg'
(DOlin-]01 ;117371 11710, in 3.8c). Emoties van woede zijn verbonden
aan hitte (;1111  in 4. I b of 4.4b) en  snelheid  (0'DN   17N  in 4.2g).  Het

Ps.30.10: Jona 2.8 Iiaar Ps.42.7: 77.4.12: 107.5: 142.4.23-31: 143.4. Jona 2.9 naar
Ps.31.7. Jona 2.10 naar Ps. 1()7.22: 116.17. Couffignal (1990. 245) komt tot een
andere set van parallellen: Jona 2,3 naar Ps.18.7. 120.1, Jona 2,4 naar Ps.24,2: 42,8:
Jc,na 2.5 naar Ps. 31.23. Jona 2.6 naar Ps.18.5: 69.2. Jona 2,7 naar Ps.30.4: Jona 2.8

naar Ps. 1()7.5: 42.5: 88,3. 5.8. Jc,na 2,9 naar PA.31.7. Jona 2.10 naar Ps.42.5. 3,9.
Couffignal. R.. '-Le psaume de Jonas (Jonas 2.2-10): une catabase biblique. sa struc-
ture et sa function: Biblica 7\(\990) 542-552. Cf. Limburg. J.. Jonah.   1993.  63:
Sasson. J.M. Jonali. \990. 168-201: Vawter. B.. Job & Jonah: Questioning the
Hidde,2 God.  1983.99:  Magonet. J., Fc,rm aiid Meaning. \976,44-50, Deurloo. K.A..
Jcmci. 1995.44.
Il Idem  Brenner ( 1993. 189-190). hoewel haar opmerking dat deze metafoor een
auteurs-geintendeerde parodie zou bewerkstelligen m.i. een niet aan te tonen stelling-
name is: 'Hebrew genres of poetry and prophecy are parodized'.
/1 O.a. Allen. L.C. The  Bc,oks c,f Ji,el. Obcidiati. Jonah and Micah. \916.115: 'Pour
typical elements of the psalm of thanksgi\ ing are reproduced: an introductory sum-
mary of an0wered prayer. reports of' the personal crisis and divine rescue. and a vow
of praise'.
I. O.a. Woude. A.S. kan der. Jona. Nahum. 1978, 30: 'Zo is de Psaim van Jona oor-
spronkelijk niet anders dan een danklied verbonden met het inlossen van geloften en
uitgesproken binnen de muren van de tempel. .  '
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abstracte 'kennis' is in 4.llc gerelateerd aan 'links' en 'rechts
(75*1005 11'10'-] 2 117'-Nb).

Patronen en figuren

Het einde van de eerste episode kent een opvallend literair patroon. De
wind heeft namelijk een climactisch vervolg in de storm op zee. Na
JHWH's actie nemen de consequenties in alle heftigheid toe: de wind
leidt tot een storin en de storm tot een dreigende schipbreuk (1,4a-c).
Daarmee onderstreept de tekst de toenemende sterkte van dit intense
natuurfenomeen.

1,4       En JHWH had een grote wind O-n-5* 25773-nin 5'02 217-7
over de zee gegooid

1,4b      Er was een grote storm op zee (·2 517 1-7110 ·ir·7

1,4c    en het schip stond op het punt te breken 710715 71719rl il']itill

Naar het einde van de tweede episode komt de dreigende storm terug
in een netwerk van herhalingen.'3 De repetitie van lexemen strekt zich
uit over meerdere clauses en behandelt het woeden of rustig worden
van de zee. De repetitie van de storm heeft een continue beweging op
de achtergrond van de verhaal-wereld tot effect. De herhaling van
dezelfde lexemen werkt als een hell: oom, die het reeds aanwezige
beeld van de storm activeert op de voorgrond van de conceptuele
ruimte. 94

93 Andere herhalingen zijn o.a. de repetitie en antithese in  1.2d.Ja.e: in  l.ld staat ']Db
op dezelfde syntactische positie als ;11;1'  -]917,1  iTID-W-lil in 1.3a.e. terwijl de referen-
ties op tegengestelde richtingen wijzen.
94 Minder opvallend zijn de herhalingen  in  1.7c n7577 1.  1.7f n,5771   151'1 en  1.7g
5711;1  59-7. in  1.7e en 1.8c -101/tril tegenover -017  -1111Nl. of de opsomming in  1.Nd-g
IlTD-'Nl AD 1-£101   -;ID. Sasson wijst daarnaast terecht op het parallellisme

tussen  1.7e 115  rINTil  7117-lil   -1971DZ en  i.gb 715  rINT;1   ;1317;1-'rob  -10£7.  Sasson.

1.M.. Joittill. 1990.  112. Tevens stimuleert het veelvuldig voorkomen  van het bijvoeg-
lijke 5771 (14x) of de frequente verbale kerdubbelingen in de 'figura etymologica'
Ilona  1.10.16(3x): 3.2.4.1.6) tot intense representaties van de voorgestelde zaken of
handelingen. Cf. Jepsen. A.. -Anmerkungen zum Buch Jona". in: Wort-Gebol-Glati-
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1,llc   en de zee zal rustig worden voor ons 11'51)D 0'il pne'l

1,11 d   want de zee stormt nog steeds 11101 157;1 0'n 'D

1,12d   en de zee zal rustig worden voor jullie 0, 51,D 0'il pnrz51

1,13c  want de zee stormde nog steeds ort'531 73101 -ibin D'n '1
voor hen

Magonet noemt een dergelijke uitbreiding van clauses met dezelfde
lexemen een growing phrase:  'A particular feature of "Jonah" is the
use of the "growing phrase." i.e.. a phrase which is repeated with the
addition of a further word or element to it.'95 Hij herkent dit patroon in
de groeiende vrees  van de zeelieden  ( 1,5.10.16),  in de toename  van de

storm  op zee ( 1,4.11.13).  in de beschrijving  van de grootte  van de  stad
Nineve (1,2: 3,2.3: 4,11) en in Jona's doodswens en kwaadheid (4,3-
4.8-9).

Binnen het kader van de woedende storm lijken de sprekende
personages welhaast voortdurend te roepen vanwege het veelvuldige

gebruik van volitieven. Het is net alsof de achtergrond van een storm
deze vorm van communiceren noodzakelijk maakt. Zo benadert de
baas  van de zeelieden  Jona met gebiedende wijzen  ( 1,6de), spreken de
kameraden elkaar gebiedend toe (1,7b) en krijgt Jona van hen een
aantal indringende vragen (1.Bb). Het versterkt het beeld van er-
boven-uit moeten schreeuwen.

Een aantal exegeten attendeert op terugkerende concentrische structu-
ren in de tekst van Jona (o.a. in 1.3: 1.4-16 of 2.1-11).96 Zo benadrukt

be, (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 59. Festschrift W.
Eichrodt), Zurich. 1970. 297-306.. 298: Golka. F.W.. "Jonah". 1988.87.
95 Magonet. J., Forin and Meaning. 1976. 31.1dem Simon. U.. Jonah. 1999. XXXI.
die naast de groeiende storm eveneens op de toename in vrees voor God (Jona
1.5.10.16) of de grootte van de stad Nineve (Jona 1.2: 3.2.3: 4. ll) attendeert. Tevens
in: Simon. L.. J<)na. 1994.51.
96

De concentrische  patronen  in Jona  1.3.1.4-16 en  3,1-4.4 zijn voor Lohfink  (1961.
200-202) de stilistische argumenten om Jona 4.5 niet na 3.4 te plaatsen. Lohfink. N..
"Jona ging zur Stadt hinaus (Jon 4.5)" (1961) 185-203. Meer uitgebreid over Jona  1:
Pesch.  R..  "Zur  Konzentrischen  Struktur  von  Jona 1" Biblica  47  ( 1 966) 577-581,
Cohn. G.H.. Das Buch Jona im Lichte der biblischen Erzahlkunst. \969.51. Mago-
net, J.. Form  and  Meaning. \976.57. kent veel waarde toe aan de concentrische
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volgens Pesch in Jona 1 het midden van zo'n structuur Jona' s woor-
den  in  1.9.97  Men  kan zich echter met Stuart afvragen in welke  mate

dergelijke uitvoerige structuren bepaalde betekeniselementen doelbe-
wust accentueren: 'There are patterns and structures in the book but
they are not deliberately this elaborate. The correspondences within vv
4-16 result almost entirely from normal narrative requirements of
consistency and coherence. rather than any elaborate attempt by the
narrator to inform the hearer/reader of anything via the stucture alo-

998
ne.

Stuart's objectie geldt des te sterker wanneer men het aantal
woorden per eenheid gaat tellen. Zo kent Jona's gebed 3 x 3 x 3 x 3 =
81 woorden. waarbij 2.6c in het midden komt te staan: 'wier is om
mijn hoofd gebonden'. En vanwege de getalsmatige verhouding 39 +
3 + 39 zijn de latere spreekbeurten door Jona (39 woorden in 4,2c-3b)
en JHWH (39 woorden in 4.1Ob-llc) minstens opvallend.w Welke
inhouden nu door deze getallen worden benadrukt blijft m.i. onzeker.
en  de geopperde gedachte  dat  Jona' s woorden in balans worden  ge-
houden door JHWH'S woorden. is arbitrair. Welke discourses tellen1(K)

opbouw. o.a. vanwege de discussie over de plaats van Jona 2.3-10 in het geheel van
het boek. en ziet als adn van de weinigen eveneens in Jona 4.2-11 een dergelijke
structuur. Voor het gehele boek o.a. Deurloo. K.A.. Jona,   1995. 2 1. Simon.  U..
Jonah. 1999. XXVI. Op basis van een uitgebreid retorisch-kritisch analysemodel
komt Trible. P.. Rhetorical Criticism. 1994. tot soortgelijke figuren en patronen. Idem
Alexander. T.D./Baker. D./Waltke. B.. Obadiall. Jonali. Micah. \9%%.
"   Pesch. R..  "Zur Konzentrischen Struktur von Jona  1"  (1966).  577:  'Erzlihlteile und
Reden der Personen sind um das Strukturzentrum (Z) in V.9 symmetrisch aufgebaut.
formale Parallellismen und Wort- und Motivrepetitionen stiltzen sich gegenseitig und
erhellen in ihrer Zwiesprache die Aussage des Textes'
98 Stuart. D.. Hosea-Joiiah. 1987. 457.
.4 O.a. Deurloo. K.A.. Jona. 1995. 44.77: Keller. C.A.. -Jonas. Le portait d'un

prophate". Thecilogische Zeitichri.ft 11 t\965) 329-340, 334. Daarnaast vermeldt
Limburg, J.. Jonah, 1993, 26. dat ongeveer de helft van de tekst (346 van de 688

woorden) bestaat uit discourse.
m Het arbitraire karakter wordt versterkt door andere opvattingen over de literaire
indeling  van  2.3-10.  Zo  komt  Barrd  (1991.  241) tot zeven secties. in afwisselende

grootte van 10 & 16 woorden, die een versterking kennen in zeven synoniemen voor
water. zeven eerste persoons-suffixen  van  verbale  vormen en zeven allusies op de
godheid. Deze verdeling leidt tot een cesuur in 2.7d. waarin een omkering plaatsvindt
van Jona's neergaande beweging. Barrd. M.. ''Jonah 2.9 and the Structure of Jonah's

Prayer". 1991 . Vanuit een andere invalshoek komt Sasson tot drie stanza's onderver-

deeld in zeven strofes. Sasson. J.M.. Janeth.  1990.  166.  Allen. L.C., The Books c,f
Joel. Obadiali. Jonah and Micah. 1976.  215,  daarentegen  herkent  drie  stanza's.
waarvan de eerste twee (vv 2-4.5-7) zes regels bevatten. en de derde drie regels.
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mee en in hoeverre is een lezer zich bewust van een dergelijke uitvoe-
rige getalsmatige opzet van de tekst?i"

Los van allerlei formele getalsmatige verhoudingen kenmerkt de derde
episode zich door de vele structurele en inhoudelijke parallellismen.
Zo doet zich een parallellisme voor tussen Jona's woorden in 2.3bc en
2.3de. waarvan 2.3b en 2,3d tevens chiastisch zijn. Behalve de positie
van de lexemen is de inhoud van deze clauses eveneens parallel. Roe-
pen correspondeert aan schreeuwen en is gekoppeld aan de stem.
Horen en antwoorden volgen elkaar in reactie op en zijn wederom via
de stem met elkaar verbonden. Jona's roep tot JHWH kan een lezer dus
niet ontgaan. Door de verstrengeling van verschillende literaire mid-
delen krijgt men vanaf het begin van zijn gebed de ellendige situatie
intens voorgeschoteld. Het totale literaire beeld van de derde episode
bewerkt de voorstelling van een complexe realiteit waarin Jona zich
bevindt.'(12 Het maakt zijn gebed tot een fraai betoog en tegelijk tot een
clichd. Het is toch minstens bevreemdend dat iemand die al drie dagen
en nachten in de verdrukking zit. nog zoveel poetische taal weet op te
brengen.

111! Cf. Sasson. J.M...hmith. 1990. 318: 'This symmetry in appointing wordK is much
too developed and ob\ iou3 to be accidental. Because it can be appreciated at best by
the reading eye rather than the hearing ear. we may regard this accord as a studied
maneuver on the part of a 11·rite, (rather than a teller). The goal or purpose of such an
elaborate enterprise. however. is open to speculation'
I(12

De aaneenschakeling van patronen en figuren attendeert continu op de verschillen-
de facetten van Jona'S ellende. Zo z.ijn er in 2,4a-c en 2.6a-c de parallelle aanduiding-
en voor water. in 2.5ab de herhaling van spreken en ,·erworpen zijn, en in 2.7ab een
parallelle beschrijving van de aardse diepte. Contrast en antithese laten zich zien in
2.7£ ("M nrler: 5pi,i) of in Jonas activiteiten in 2.10a-d tegenover de a'-ITOIPTO in
2.98.  Potgieter ( 1991.  22-23)  wijM daarenboren terecht  op de sterke  syntactische,
metrische en semantische parallellie tuhsen 2.4b en 2.6b: ']720' 7;111 en -]220'
07:in. Potgieter. J.H.. 'n Narratolt,giese citiders ,ek ra,1 die boek jona C Hervormde
Teologiese  Studies Supplementum  3).  1991.  Idem:  Magonet. J.. Form and Meaning.
1976.40.
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2,3b   ik roep vanuit mijn benauwdheid ilin'-1/N ·5 nnxio nitlp

2,3c hij antwoordt mij .]]11.1

2,3d    uit de buik vd Sheol schreeuw ik om hulp ,0979 51Nt lD,10

2,3e jij luistert naar mijn stem '577 npne

De vierde episode toont een opvallend patroon van herhalingen. De
handelingen van de inwoners van Nineve lopen parallel aan de
handelingen en oproep van de koning. Daarmee presenteert de tekst
drie maal het beeld van boetedoening: eerst door de inwoners van
Nineve (3,5). dan door de koning (3.6). de derde maal in zijn oproep
(3,7-8). Langs deze weg staat het roepen in 3.5b (012-1Nlp'7) naast

de oproep tot hulp in 3,78 (PPT'l) en de opdracht te roepen in 3.8b

(1N-17'1).
Het bekleden van de mensen met boetekleden wordt gedetailleerd

uitvergroot in het beeld van de koning. Hij moet immers eerst zijn
koninklijke gewaad uitdoen voordat hij het boetekleed aantrekt.
Spreekt de vertellerstekst in 3,5c nog over de mensen van Nineve van
groot tot klein. in de woorden van de koning worden het mensen dn
dieren, aangevuld met grootvee en kleinvee.

3,5a de mensen van Nineve nin·1 ,elit
3,5b    riepen op tot een vasten 012-7*77'
3,5c en trokken boetekleden aan O'70 1015'7

3,6a de koning van Nineve nl]-1 1510
3,6d kleedde zich met een boetekleed ptl 011
3,7a   hij liet uitschreeuwen PPT'l

3,7c mensen en dieren, 1Nxill 72=n nnil=nl 01*n
grootvee en kleinvee

3,8a zij zullen zich bekleden met boetekleden 0'719 10Dn'l
3,8b zij moeten met kracht roepen npT;13 ... lk-Ip'l
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In de oproep van de koning is opnieuw drie maal een drieslag van
soortgelijke clauses aanwijsbaar, die alleen in 3.9a en 3,9e een
onderbreking kennen. Het is alsof alles in drieen moet: de boetedoe-
ningen. de oproepen of de grootte van de stad Nineve(3.3c).

3,7c niet zullen zij eten lapt)·-522
3,7d niet zullen zij grazen 1177'-5*
3,7e niet zullen zij drinken inuf'-bN

3,8a zij zullen zich bekleden 10Dn-1
3,8b zij zullen roepen 1N 77'1
3,8c zij zullen terugkeren 13ID'l

3,9b   God zal terugkeren 1112'

3,9c zal spijt hebben 011]1

3,9d zal terugkeren 3rfl

Van een heel andere orde is Jona's reactie op Gods handelen. De
discourse in 4.2c-3b lijkt in eerste instantie een logisch betoog. maar
de conclusie lijkt niet aan te sluiten bij de argumenten. Juist ten1(B

aanzien van Jona's enumeratie over Gods kwaliteiten (4,2g) zou de
conclusie het leven zijn en niet de dood: JHWH is immers genadig en
medelijdend. langzaam met woede. rijk aan trouw en kent spijt over
het kwaad. Met zoveel kwaliteiten kan men bijna niet anders dan
positief oordelen. Des te opvallender is de conclusie in 4.3ab: 'neem
toch mijn levensadem weg. want mijn dood is beter dan mijn leven'.
Was het gebed in de derde episode nog een negatieve beschrijving van
Jona's ellende met een positieve gevolgtrekking ('Redding is er bij
JHWH' in 2.1Od). nu is de conclusie sukidaal. na een uitvoerig betoog
in een dubbel chiasme ('Welnu JHWH. neem me toch mijn levensadem
weg. Want mijn dood is beter dan mijn leven' in 4.3ab).

1(B Voor de retorische structuur in 4.29-3b eti Trible. P.. Rhetorical Criticisin. 1994.

199.
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4,2c Ach JHWH, was dit niet mijn woord (uitroep in M]N)

4,2f Waarlijk ik weet, dat jij bent (bevestiging in 'D)

4,3b   Welnu JHWH, laat mij toch sterven (conclusie in i'1 117)

Opvallend aan de vervolg-activiteiten door JHWH is de terugkerende
parallelle structuur: Jona 4,6abc loopt parallel aan 4,7abc dat weer
parallel loopt aan 4.8bcd. God zet continu de reeks aan gebeurtenissen
in gang en in de drievoudige drieslag is het object van de eerste clause
subject van de tweede en het object van de tweede clause subject van
de derde. De reeks appelleert aan een causaliteitsbeginsel van oorzaak
en gevolg, waarbij Jona met dezelfde gevolgen te maken krijgt als de
plant. In de stekende hitte heeft hij last van 'verdroging' net zoals de

plant last heeft van de stekende worm.

4,6a JHWH-God voorzag in een Qiqajoon 11'p'p 0'i'15*-nin' 110'1
4,6b    Het klom op over Jona n]i,5 bpil 511'7
4,6c    Jona was opgetogen 221' 11D1D'l

4,7a God voorzag in een worm nllbin o,nANT, 10.1
4,7b    het stak de Qiqajoon 17'77 7-nk 1111
4,7c   en deze verdroogde /31-1

4,8b God voorzag in een oostenwind 0-ip nin o'nbitil 119'1
4,8c    de zon stak op het hoofd van Jona 71]1' WN,-by Wown lili
4,8d   hij viel flauw 951)n' 1

In de laatste episode onderstrepen de stijlfiguren het contrast tussen
JHWH  en  Jona. Zo vormt  4,8g een herhaling  van  Jona' s standpunt  in
4,3b: 'mijn dood is beter dan mijn leven'. Jona 4,9b is een herhaling
van JHWH's vraag in 4,4b, met toevoeging van de Qiqajoon: 'Vind je
het goed dat je verhit raakt over de Qiqajoon?'. Jona antwoordt hierop
in 4.9d met de toevoeging  'tot aan de dood'. De opeenvolging van het
wel of niet terecht zijn van Jona's kwaadheid. dwingt de lezer om na
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te denken over zijn eigen standpunt inzake de standpunten in de
verhaal-wereld.

4,3b    Want mijn dood is beter dan mijn leven "MI] 'n10 310 'D
4,8g   Mijn dood is beter dan mijn leven "RD  -0110 311)

4,4b    Vind je het goed dat je verhit raakt?                            15 nin =D.nn

4,9b    Vind je het goed dat je verhit raakt 1rpi,7-517  75  71-In  iD,17
over de Qiqajoon?

4,9d    Ik vind het goed dat ik verhit raak nill-711 -5-717rl ]D'n
tot aan de dood

In zijn slotwoord plaats JHWH zichzelf diametraal tegenover Jona: 'jij
bent  begaan'...'zou   ik niet begaan  zijn?'.   Net  als de voorafgaande
discussie over het goede aan Jona's doodswens. dwingt het contrast
tussen het ik van JHWH  en het jil van Jona tot een keuze. Het werkt als
een retorische vraag waarin het antwoord overduidelijk is. JHWH
draagt de posities zodanig literair aan. dat een lezer wel moet kiezen
voor het standpunt van JHWH. 1()4

4,1 Ob  Jij bent begaan non Ank
met de Qiqajoon 17' 'pn -bp

4,1 la  En ik zou niet begaan zijn 01nre Nb ']Nl

met de grote stad Nineve? 7157-iln -i'pn ril]']-bp

1(U Het  antwoord  op  deze  vraag  is volgens Payne  ( 1979,  7) in historische  zin  nogal
ironisch. gezien de ondergang van het A3syrische Nine\e in 612 v. Chr.Payne. D.F..
'Jonah from the Perspective of its Audience". Journal fc,r the Study of the Old Testa-
mem 1 3( 1979) 3- 12.
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De analyse van de conceptuele ruimte heeft enig inzicht gegeven in de
interne voorstelling die een lezer maakt op basis van de taalgegevens
in de tekst. Aan de opbouw van dit beeld leveren bepaalde lexemen
een grote inhoudelijke bijdrage.' Zij functioneren als cognitieve sleu-
tels tot mentale verwerkingsprocessen en openen verschillende con-
ceptuele domeinen. Hierbinnen doen zich combinaties van afzonderlij-
ke betekenisaspecten voor en zijn er relaties naar (andere) cognitieve
modellen. Dit draagt bij aan geheel eigen lagen van betekenis die
gelden voor de tekst van Jona. Dergelijke cc,nceptuele netwerken zij n

feitelijk de lezersrealisatie van conceptuele domeinen die met elkaar
verbonden zijn binnen de geactiveerde conceptuele ruimte.

Op basis van de voorafgaande analyses kan een verantwoorde
keuze gemaakt worden voor een aantal invloedrijke lexemen en hun
relaties. Deze zullen in dit hoofdstuk tekstsemantisch onderzocht
worden.2 De lexemen zijn aan elkaar gerelateerd in vier conceptuele
domeinen. Er is een moreel-ethisch domein (o.a. iIP-1 en 01011), een
domein van dynamische handelingen Co.a. 1Dil en 1119), een domein

'

Sommigen (o.a. Struppe 1996.65-68) spreken van 'Leitwtirter' in de tekst van Jona:
werpen. storm. vrees. verloren gaan. roepen opstaan. voorzien in. groot. slechtheid en
omkeren. Struppe. U.. Die Biicher Obadja, Jo,1£,. 1996. Stuart ( 1987, 437) vestigt
slechts de aandacht op bill en 3117: 'The vocabulary words have been selected by
the nan'ator and used at various points in the story. each according to two aspects of
their wide ranges of meaning: 7111 -great" etc.. and TIP1 -bad". etc. Stuart. D..
H ,se t-J inah. 1987. Voor Wolff ( 1976.61) zijn de belangrijkste 'Kennworte' N-1' in
Jona  1, 011]  en Dlll  in Jona 3.9-4.11  en  ilrn in Jona  1-4. Wolff. H.W.. Obadja it,id
Jona. 1977.
2 Hiervoor zullen de volgende naslagwerken worden gebruikt: Botterweck, G.J..
Ringgren. H., Theolt,gisches Wiirterbitch atin Alten Testciment. Stuttgart/Berlin:
Verlag W. Kohlhammer, 1970 -. (TWAT): Brown. F.. Driver. S.. Briggs, C.. The
Bro,i·,1-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicoii. Peabody Massechusetts: Hen-
drickson Publishers. 1996. (BDB). Even-Shoshan. A.. A Ne,1 Concordance of the
Bible. Jerusalem: "Kiryat Sefer" Publishing House LTD. 1997. Gesenius. W..

Handworterbuch uber das Alte Testamem. Berlin/GOttingen/Heidelberg: Springer
Verlag. 1959. (Unveranderter Neudruck der 1915 Erschienenen 17. Auflage)(Ges).
Jenni. E., Westermann. C.. Thecilogisches Hatidwi),-teri)itch all,1 Alte,1 Testament.
Munchen/Zilrich.   1971   -   1976.  (THAT).  Koehler.  L..  Baumgartner.  W.  (eds.).  A
Bilingital Dictic,nary <4 the Hebrew cind Arantaic Old Testament. Leiden. Brill, 1998
(KB): VanGemeren, W.A. (General Editor), New International Dictic,nan· of Old
Testament Theology & E.rege.sis, Carlisle. United Kingdom: PaterNoster Publishing.
1996 (NIDOTTE).
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voor mentale innerlijke verandering (o.a. Dill en 0111) en een domein
voor inwendige activiteiten (o.a. N'P en 11.P.P).

6.1 Een wereld vol geweld: van kwaad tot erger

In de eerste episode van Jona 1-4 toont de conceptuele ruimte een sub-
wereld, waarin JHWH iets 'slechts' of 'verkeerds' heeft waargenomen
van Nineve. De uitdrukking 'dat hun slechtheid is opgegaan voor mijn
aangezicht' (1,2d) prikkelt de lezer tot een mentale voorstelling waar-
in het 'kwaad' of de 'slechtheid' van Nineve centraal staat. Met pre-
sentatie van het lexeem TIP-1 stimuleert de tekst de activering van een
conceptueel domein voor moreel-ethische onderwerpen in relatie tot
de stad Nineve.

Een lexicale inventarisatie van het nomen ;1117 leidt in eerste
instantie tot algemene betekenissen zoals 'kwaad' of 'slechtheid',
waarmee het nomen tot dezelfde categorie als het werkwoord PP-1
behoort ('slecht of waardeloos zijn').3 Het gaat hier niet direct over het
absolute kwaad als een zelfstandige grootheid. maar veeleer over een
gedrag van slechtheid of iets slechts dat iemand overkomt. Ook de
tekstuele gegevens van  Jona 1,2d wijzen  op een niet nader gespecifi-
ceerde betekenis, want de inhoud van Nineve's slechtheid of enige
informatie over hun daden ontbreekt.4 Dit betekent dat de tekstuele
aanwezigheid van het nomen ;1177 toegang geeft tot een conceptueel
domein van ethische onderwerpen, waarin het lexeem behoort tot een
brede categorie van 'goed en kwaad' of tot ervaringen van goed en
slecht'.5 Het is aan de lezer om tijdens het verloop van de gebeurtenis

'
KB 901-902. NIDOTTE. 3:1154-1158 omschrijft het verbum 11117 met kwaad of

slecht /.i.in. uiteenlopend \'an fysiek tot moreel kwaad. THAT 2:794-803 werkt dit uit
voor r·erschillende \ormen van kwaad. van doen tot ondergaan. van mensen tot God.
Ook de betekenis van het nomen loopt uiteen van slechte daden tot toenemende
innerlijke woede of kwaadheid.
4 indien een lezer op de hoogte is van het boek Nahum waarvan de gehele tekst 'te-
gen  Nineve i1 gericht. is de 'slechtheid' #·an de stad van meet af aan zeer specifiek:
'Wee de bloedstad. een en al leugen. volgepropt met prooi. die stad die het roven
nooit staakte' C Nah. 3.1 ).
5 Twee andere lexemen in Jona lijken op het nomen illl-1. maar zijn van een andere
stam: 1.71 geeft een porni \'an 171 (,·riend' of 'kanieraad'). Bovendien bevat 3.7d een
.)·iqtol van ;1Pl. weiden of grazen, zoals met name de verbinding met kleinvee (1NX)
en \·ee (777) toont (NIDOTTE 3: 1138-1143: THAT 2:786-791 ). In Jona 4. la intensi-
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sen een nadere invulling te geven op basis van de gedifferentieerde
informatie in de tekst.

Natuurgeweld

Binnen het geactiveerde conceptuele domein voor moreel-ethische
onderwerpen raken andere betekenisaspecten en relaties geactiveerd
door de specifieke tekstuele informatie. Zo ontstaat er een grote storm
in de conceptuele ruimte van een lezer, vanwege de tekstuele input in
Jona 1,4ab. Nadat  JHWH een grote  wind  over  de zee heeft gegooid,
ontstaat er een grote storm op zee. Dit dreigende natuurgeweld van
wind en water zet de zeelieden aan tot noodkreten en zelfs tot lotwer-
pen. om er maar achter te komen wie nu de oorzaak is van dit kwaad
(715   nETTI   rillin   '1151DJ  in  1.7e). In plaats  van een betekenisrelatie
tussen ;1171 en Nineve, stimuleert de tekst een lezer tot nieuwe relaties
binnen hetzelfde conceptuele domein. De taalgegevens activeren een
verbinding tussen het concept 'slechtheid' en een storm op zee.

Allereerst relateert de noodroep van de zeelieden het nomen Ilrn
aan een persoon of individu. Dat wil zeggen dat voor de lezer een
verbinding ontstaat tussen de oorzaak van de negatieve ervaring op
zee en een persoon. Ten tweede stimuleren de woorden van de zeelie-
den tot een relatie tussen de natuurlijke situatie en de ethische catego-
rie 'slechtheid'. Beide verbindingen vragen om passende cognitieve
modellen. In onze tijd denken we immers niet aan personen als de
oorzaak van natuurlijke fenomenen, evenmin zijn natuurlijke gebeur-
tenissen in ethisch opzicht slecht, hoewel de consequenties ervan

negatieve ervaringen kunnen oproepen. De woorden van de zeelui
maken overigens niet duidelijk of voor hen de grote wind. de grote
storm of de angst om ten onder te gaan de inhoud van MP-1 bepalen.

Daar komt bij dat alleen aan de lezer bekend is, en niet voor de perso-
nages aan boord van het schip. dat JHWH de storm in gang heeft gezet.
Als veroorzaker van het proces staat hij immers aan de basis van het
kwaad voor de zeelieden. Hij is het eigenlijke antwoord op hun vraag.
Toch is in hun ogen niet God maar Jona de reden van de storm: 'Ver-
tel jij ons toch, door wie dit kwaad over ons is.' (-IWNJ  1]5  N]-;11'lil
115   nETil   ;731771-'Tjb  in  1.8bc). De syntactische presentatie  van  het
relativum -1UfNZ identificeert Jona als de bron van alle ellende.

veert de Oal van 11117 de kwaadheid van Jona.
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Behalve de betekenisrelatie tussen ;1177 en personen. is in de tekst
van Jona de relatie tussen ;197 en activiteiten van beweging minstens
zo opvallend. In 1.2d beweegt het kwaad zich Voor JHWH's aangezicht
c-]35 oniin Il;1511--D). Oftewel, de slechtheid van Nineve is 'om-
hoog gegaan'. Wanneer  in  1.7e de betekenis  van  3171  samenvalt  met
de storm op zee. ontstaat er voor de lezer een betekenisrelatie met het
'gooien'  door JHWH  ( 1.4a). Kiest  men  voor de optiek  van de zeelie-
den. waarin Jona wordt geYdentificeerd als de oorzaak van het kwaad.
dan ontstaat er een betekenisrelatie met het 'werpen' van loten. In al
deze gevallen prikkelen de tekstuele combinaties van illin en werk-
woorden van beweging tot een dynamische voorstelling van de 'slecht-
heid' die de zeelieden ervaren.

Afgezien van de vraag wie de oorzaak is van ilrn ( 1.7e). blijft
voor een lezer. vanwege de mentale representatie van de storm op zee.
de betekenis beperkt tot de fysieke ervaring van dreigend natuurge-
weld. In procesmatige zin verschaft in de eerste episode van Jona de
tekstuele presentatie van het nomen 29-1 de toegang tot de categorie
'slechtheid' en stimuleert het opgebouwde beeld van de conceptuele
ruimte in de tweede episode de prototypische betekenis van
'natuurgeweld'. Andere betekenissen binnen dezelfde categorie voor
slechte zaken blijven vooralsnog sluimerend aanwezig op de achter-
grond.

Van kwaad tot erger

Een nieuw aspect in de betekenis van het nonien TIPn raakt geacti-
veerd door de oproep van Nineve's koning. Zijn woorden weerklinken
in een omgeving waarin Jona zijn woord heeft gezegd (3.4de) en
waarin zowel de inwoners p·an Nineve als hun koning hebben gerea-
geerd met vasten en boetekleden. Binnen de geactiveerde conceptuele
ruimte van de lezer activeert de koninklijke oproep een aparte sub-
wereld waarin een ieder zal terugkeren van zijn weg van slechtheid en
weg van het geweld, dat in hun handen is (3.8cd). Deze tekstuele
informatie en de mentale representatie ervan door de lezer stimuleert
tot nieuwe betekenisrelaties met  117. De nieuwe informatie activeert
cognitieve modellen  over een weg (171) waarvan  men kan terugkeren
(31ID) en cognitieve modellen waarin 'slechtheid' op een concrete
manier is verbonden aan handen (Dil'DJJ).
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De combinatie van de nieuwe betekenisaspecten werpen een
ander licht op de betekenis van MPn. Heel anders dan bij de zeelieden
is het kwaad van Nineve iets dat mensen doen. De tekst roept in relatie
tot de 'slechtheid' van Nineve het beeld van activiteiten op waarin
handen en voeten voorkomen. Of anders gezegd: de woorden van de
koning stimuleren de lezer tot representaties waarin mensen het slech-
te doen of laten, het kwaad bewandelen of er van terugkeren.6 Deze
verschuiving in betekenis heeft een bijkomstig effect. Doordat de
tekstuele context andere connotaties van ;1171 aandraagt, zijn er voor
een lezer nieuwe betekenisdimensies mogelijk. Zo is er in 3,8c parallel
aan ill17 sprake van Onll. Een lexicale inventarisatie maakt duidelijk
dat dit nomen zoveel betekent als 'geweld' of 'onrecht' en het gelij-
knamige verbum wijst op 'gewelddadig behandelen' en 'onderdruk-
ken': De betekenis loopt uiteen van fysiek-concreet tot mentaal-abs-
tract en refereert aan een nog ernstiger kwaad dan nfl: Voor de
beeldvorming van een lezer geeft het ruimte aan een intensivering van
de voorstelling waarin Nineve 'slecht' is. De geactiveerde concrete

handelingen wijzen op het voltrekken van onrecht of het betreden van

wegen van geweld.
Een intensieve voorstelling van 'slechtheid' wordt bevestigd door

het gebruik van ODI'l in andere teksten. Van de 60 keer dat het nomen
in de Hebreeuwse bijbel voorkomt, wijzen alle passages op een of
andere situatie van misbruik of fysiek geweld door personen.9 De
gebeurtenissen varieren van treiterij tot moord en zijn tegenoverge-
steld aan recht en gerechtigheid. Personen die geweld uitoefenen staan

op hetzelfde plan als de goddelozen.
Opvallend zijn de vele passages in profetische contexten. In

oproepen tot omkeer en bekering. en in de aanklacht van de status quo
is Onll het tegenovergestelde van Gods plan. Geweld staat op gelijke
voet met onderdrukking (1'Uj in Jer.6,74 20,8: Ez.45,9: Am.3,10:
Hab. 1.3). Daarnaast presenteren veel teksten een ruimtelijk beeld.
Vooral de aarde en de stad dienen als metaforische containers, vol van

6 TWAT 7:582-612 bevestigt  dit  in  de  verschillende  werkwoorden  die  voorkomen
met ;1171: o.a. 2213 (komen). ;liUP (doen 1, 711 (zeggen) en ]10 1 terugkeren).
' BDB 329. KB 311-312. Ga 241.
' NIDOTTE 2:177-180 noemt geweld. onrecht. bloedvergieten, onrechtvaardigheid.
verbaal geweld. moord. destructie. misbruik etc. TWAT 2: 1050-1061 gaat zelfs zover
dat de verbinding van (Dri met handen leidt tot bloedvergieten.
' Even-Shoshan. A., A New Concordance (4 the Bible. 1997.380.
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geweld of onrecht."  Zo verhaalt Gen.6.11.13  over de verdorvenheid
van de aarde voor de ogen van God, waardoor hij deze wil vernieti-
gen. Personen die geweld doen vindt men vooral in de Psalmen terug
(Ps.3,31: 16.29: 18.49: 140,2.5.12) en als synoniem voor goddelozen
en trouwelozen zijn er passages in Spreuken (Spr.4.17; 10.6.11: 13,2).
Het doen van onrecht of handelen met geweld krijgt in vijf gevallen
een expliciete uitdrukking: geweld als iets dat in mensenhanden is."
Hoewel de meeste passages in het midden laten wat nu precies het
geweld is. geeft een aantal daarvan concrete voorbeelden. Met name
de teksten die een verbinding tonen van DrOM met 01 spreken van

bloedvergieten als expliciete misdaad. 12

Samengevat wijst het nomen COn op actief menselijk handelen

dat tegenovergesteld is aan het recht en de rechtvaardigheid die God
voor ogen heeft. In de extreme vorm betreft het bloedvergieten of een
grootschalige praktijk van onrecht waar stad en land vol van zijn. In
een profetische setting roept men op om juist hier van af te zien en
zich om te keren.

Het gebruik van OZOn in Jona stimuleert een uitbreiding van het
ethisch-morele domein in de verhaal-wereld van dit boek. De woorden
van de koning stimuleren bij een lezer een specifieke voorstelling van
;1177 in relatie tot Nineve. In de mentale representatie van Nineve's
daden heeft het kwaad. net als voor de zeelieden, een fysieke dimen-
sie. Alleen gaat het nu niet over extern kwaad dat mensen overkomt,
zoals het natuurgeweld  op zee. Nineve' s slechtheid roept beelden  op
van onrecht. onrechtvaardigheid, geweld en zelfs bloedvergieten. De
weg van slechtheid refereert aan concreet foutief handelen, aan het
bewandelen van geweldadige wegen, met zichtbare en tastbare sporen.
In een climactische lijn van elkaar opvolgende elementen activeert de
tekst connotatieve betekenissen die slechtheid verbinden aan geweld.
van kwaad tot erger.

Een lezer die vanaf de opening van de verhaal-wereld de mentale
representatie van Nineve's slechtheid enigszins had opengelaten, zit

"' 11 x 7-IN in Gen.6.11.13: Jes. 60.18, Jer.51.46: Ez. 12.19: Ez.7,23, 8.17: Joel 4.19:
Hab.2,8, Ps.58.13,74.20. 7x -1-P in Jes.6.7. Ez.7,23: Am.3.10. Mic.6.12. Hab. 1.3.
2.8. Ps.55.10. Ook het huis als ruimte voor geweld komt voor (Zef. 1.9)." I Kron.12.17. Job 16,17: Jes. 59.6, Ps.58.13: Jona 3.8.
" Recht.9.24: Ps.72,14: Jer.51.35: Ez.7.23: Joel 4,19, Hab.2.17.
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ondertussen op een fysiek Spoor:'-3 van het algemene slechte in  I.2d
via het fysieke natuurgeweld in  1.7e.Sc naar het fysiek gewelddadige
handelen in 3.8cd en de omkeer ervan in 3.1Ob.14 Dit ingesleten pa-
troon van geactiveerde betekenissen die in intensiteit toenemen. geeft
met terugwerkende kracht invulling  aan de oproep  door  JHWH. 15  De

slechtheid die hij van Nineve had waargenomen ligt op het vlak van
geweld en onrecht.

Kwaad of kwaad?

De tekst van Jona activeert nieuwe betekenisaspecten van het nomen

ilP-1 op het moment dat het lexeem is verbonden met God. Tot twee
maal toe is er een tekstuele relatie tussen God en iIP-1. In 3.10cd krijgt
hij spijt over het voorgenomen kwaad en in 4,2g noemt Jona hem een
genadige en medelijdende God. langzaam in woede, rijk aan trouw en
spijt hebbend over het kwaad. Voor een lezer betekent deze nieuwe
informatie een uitbreiding van het conceptuele netwerk waarin de
betekenis van ;1171 centraal staat.

In 3.10cd heeft het nomen  71117 het kenmerk van spreken  (711)
en in 3,1 Oe van doen (TliDP). Als activiteit is de informatie over het
doen van kwaad niet nieuw, gezien de slechte daden van Nineve. Het
sprdken is wel een nieuw aspect.16 Naast de eerder geactiveerde han-
delingsdimensie van slechtheid. prikkelen de tekstuele gegevens een
lezer tot het aanwenden van een communicatieve categorie. waarin het
spreken van 71171 overeenkomt met een aankondiging van kwaad.

Deze verbinding van een moreel-ethisch domein aan een communica-

I
1 Ook Deurloo, K.A.. Jona. 1995, 12. attendeert op deze untwikkeling van ;1177.

14 De gepresenteerde nuances in betekenis van T'illl komen grotendeels overeen met
Golka (1988.114.117):  'As will be shown in the following. ra hh has four different
meanings in the OT: ( 1) evil deeds of persons: (2) human calamity: (3) God's actual
or intended punishment. and (4) a human mental attitude (displeasure or
wickedness?).' 'Following the principle that Scripture is its own interpreter. it would
appear that the forty-eight verses of the book of Jonah reflect all four usages of,·a bh
in  the OT.' Golka. F.W.. "Jonah".   1988.  Cohn  C 1969,  63)  daarentegen,  komt  tot
slechts drie betekenisnuances: 'Schlechtigkeit. Strafe, Argernis' Cohn. G.H., Dus
Buch Joria im Lk·hte der bibiischen ErWhlkunst. 1969.
15 Wanneer de slechtheid van Nineve mogelijk over moord en doodslag handelt. dan
heeft  JHWH op dezelfde wijze  als  in  Gen.6.11.13 de verdorvenheid  van de aarde
gezien. De tekstuele gegevens activeren langs deze weg de conceptuele structuur van
een andere verhaal-wereld, die kan gaan meeklinken in de wereld van Jona.
I
6 Over de relatie tussen Gods OM] en TIP-1 in 3.1 Oc zie verder paragraaf 6.3.



166 Tekstsemantische analyse

tieve categorie wijst aldus op een zekere handelingsintentie van God.
Voor de inhoud van deze intentie geeft de tekst als enige aanknopings-
punt  Jona' s aankondiging  in  de  stad: 'Nog veertig dagen en Nineve
wordt andersom gekeerd' (3,4de). Daarmee wijst de intentie van  317
in 3,10cd terug naar de mentale representatie waarin Nineve wordt
verwoest. Op die manier raakt God verbonden aan (voorgenomen)
daden van 'slechtheid',  ook  al doet hij  het  niet.

De innerlijke voorstelling over Gods intentie met Nineve is extra
onheilspellend vanwege de oproep door de koning. Deze hoopt im-
mers dat hij terugkeert van zijn vlammende woede (1912 117n in
3.9d).17 Het versterkt het beeld dat in gang is gezet met een krachtige
invulling van ilp-1. Behalve de representatie van daden van slechtheid
is er een beeld waarin vuur en ontbranding een rol spelen. Alleen al de
verwoestende kracht van het vuur, of de hitte die ermee gepaard gaat,
vergroot de intensiteit van de mentale voorstelling door een lezer. De
representatie waarin Nineve een groot onrecht heeft begaan, eentje die
mogelijk op het vlak van moord en doodslag ligt, gaat zo gepaard van
beelden over een heftige tegenreactie in de vorm van een ontketende
woede en een destructieve 'onderste-boven-kering'.

Jona's reactie op de gebeurtenissen in de grote stad heeft veel
overeen-komsten met de wijze waarop de koning van Nineve God
typeert. De koninklijke oproep presenteert de mogelijkheid van God' s
reactie namelijk als een vlammende woede'. Weliswaar in een andere
taalkundige vorm geeft de tekst overeenkomstige informatie over
Jona's woede. Ook hij staat in vuur en vlam. De tekst presenteert dit
met het werkwoord ;1311  (4.1 b). dat aanvullende kenmerken geeft  bij
het kwaad van Jona in 4. la.6b. Overeenkomstig het nomen 17711 wijst
het  verbum  71111 op 'branden'  of 'heet worden'.18 In verbinding  met

9* staat het voor de ontbranding van woede, dat zowel op mensen als
op  God van toepassing  is. De combinatie  van  illn   in  4.1 b  met  het
nomen En verbum ;1117  in 4. la. veroorzaakt derhalve een verschuiving

'7 Het nomen 11-In duidt op woede of nog concreter op het gloeien van woede. Het is
een  term die altijd  bij God staat  (KB  332.  Ges  258)  en vaak in conibinatie  met 9N
(letterlijk 'neus' ) als plaats van heftige emotie. Deze emotie van God hoort thuis in de
categorie van 'extreme woede (TWAT 3:182-188). Dat de koning niet de enige is die
God het attribuut 'woede' toekent blijkt uit Jona's beschrijving in 4.2g: 'langzaam in
woede   (opnieuw lk).
'» BDB 354. KB 331. Ges 258.
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in betekenis. De lexicale verbinding stimuleert een betekenisrelatie
waarin slechtheid gelijk staat aan kwaadheid. De attributieve lexicale
kenmerken van een ontbranding stimuleren een lezer tot verschillende
beelden waarin 'slechtheid kwaliteiten heeft van vuur. De tempera-
tuur neemt toe. er is een destructieve kracht en dat alles is verbonden
aan een persoon. Het doet denken aan mensen die 'koken van woede
of mensen die exploderen van kwaadheid'.

Wanneer een lezer de nieuwe betekenisaspecten van MP-1 toepast
op de tekstuele gegevens. ontstaat er een mentale representatie van
Jona die direct ontbrandt (15 nrl'l  in  4. lb)  op het moment  dat  hij
intens kwaad wordt (;1177 117'1 in 4.la). "' Binnen het conceptuele
netwerk van betekenissen  voor MP-1 activeert 4. lab derhalve  de bete-
kenis 'verhit raken'.21  Het beeld  van een toenemende temperatuur en
zichtbare verhitting sluit aan bij de context buiten de stad. Jona maakt
zich buiten Nineve een hut en gaat in de schaduw zitten (4,5cd). God
voorziet in Jona 4.6b vervolgens in een Qiqajoon. die opklimt over
Jona's hoofd voor schaduw En oni hem zijn kwaadheid weg te nemen
9npin 15 5-2715). Na de verdroging van de Qiqajoon door het ste-
ken van een worm (4.7c) en de daaropvolgende zonneschijn, is er een
verschroeiende oostenwind en steekt de zon Jona op het hoofd (4,8a-
c). De temperatuur van zijn kwaadheid leidt tot een verhitte woede.
De temperatuur van de stekende zon resulteert in flauwvallen. De
dubbele temperatuurstijging in en buiten Jona leiden tot een overver-
hitting. Hij valt flauw en verzoekt te sterven (4.8efg).

Een ander facet van Jona's kwaadheid konit naar voren in zijn
dialoog met God in de vijfde episode. Het gesprek gaat er over of
Jona's kwaadheid (;Inrt) in Gods terminologie goed is (llD). Binnen

1.

In  reactie  op  Wolff ( 1965.  38-40).  die Jona's kwaadheid op adn  li.in  zet  met  de
slechtheid van Nineve vanwege 71117 als Leiti,1 0 rir . vertaalt  Davies  C 1977,  108)  de

verbale  uitdrukking  in  4. la  als  een innerlijke kwaadheid:  'The  phrase  ra '0  gedbhl
therefore serves  to  intensify  the  meaning  conveyed  by  it·«r.,·era   in  iv  1.  It's  role  in
the sentence is strictly subordinate to that of the verb. and it cannot. any more than
the verb itselt'. be taken to imply an adverse judgement on Jonah. This conclusion
means  that  we cannot justifiably  say  that,·a'ti  stands  for the "wickedne s" (Boshem
of Jonah. as Wolff does.' De specifieke betekenis van 71117. zelfs in de verbale con-
structie  van  4. la.  is ni.i. echter vooral  athankelijk  van  de  semantische  ontwikkeling
die het woord doormaakt  in  Jona  1 -4. Davies.  G.I..  "The  Uses  of  R"  Qal  and  the
Meaning of Jonah  IV   1 ". Vems Testamenttin, 27 C 1977) 105-110. Wolff. H.W..
Studien -um Jonabuch C Biblische Studien 47). Neukirchen-Vluyn. 1965.
21' Dit in tegenstelling tot veel vertalingen die hier 'verhit raken' vervangen door

nijdig' (Willibrordvertaling).toornig' (NBG) of  toorn' (Statenvertaling)
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hetzelfde conceptuele domein stimuleren de antoniemen voor goed en
kwaad een contrast tussen Jona en JHWH. Jona's kwaadheid groeit in
de toenemende hitte buiten Nineve uit tot een oververhitting en hij
valt flauw.2' Het tekent Gods reactie. wanneer deze bijna ironisch
vraagt: 'Vind je het goed dat je verhit raakt?'32 Zijn vraag zet Jona's
verhitte kwaadheid parallel aan een oververhitting in zon en oosten-
wind. Het bevestigt de mentale voorstelling door een lezer. waarin
Jona innerlijk en uiterlijk lijdt aan de gevolgen van de hitte.

Binnen de context van de verhaal-wereld geeft het beeld van Jona's
houding in de laatste episode de betekenis van J111 een geheel eigen
kleur. In het geactiveerde domein voor ethische en morele onderwer-
pen spelen niet langer het natuurgeweld van een storm of het fysieke
kwaad van mensen en God een rol. Vanwege de temperatuurstijging
in Jona ontstaat er een morele discussie over goed en kwaad. Vooral
de tekstuele nadruk op hitte en verhitting  laat  zien  dat  Jona' s attitude
van een heel andere fysieke orde is dan de voorafgaande slechtheden.
Het gaat hier om de emotionele kwaadheid die hij zichzelf aandoet.
Hoe anders is het natuurgeweld bij de zeelieden, het kwaad van Nine-
ve of Gods destructieve intentie.

6.2 Een wereld in beweging: ondersteboven

De vele lexemen die wijzen op dynamische handelingen in de tekst
van Jona stimuleren een lezer tot de activering van een tweede con-
ceptueel domein. De verschillende werkwoorden voor beweging zoals

gaan. vluchten. afdalen, opgaan. werpen en gooien vormen hiervoor
de aanzet. Naast deze concrete lineaire activiteiten presenteert de tekst
verba met een andersoortige dynamiek. Werkwoorden als 19;1
('omkeren') en ZlW ('terugkeren') appelleren aan concepten  van  let-
terlijke 'omkering' en 'innerlijke verandering'. Vanwege hun beteke-
nisaspecten van externe en interne dynamiek vervullen deze lexemen

21 Even/o: Ackerman. J.S.. -Satire and Symbolism in the Song of Jonah': 1981. 228:
'Also. as Jonah becomes hot-angry when Nineveh is spared. God's heat things up
further through sun and east wind.' Ct. Good. E.M. Irony in the Old Testament.
Philadelphia.   1965.41: 'The attitude  of  God  -  and  of the author - highlights  the
attitude of Jonah in order to satirize it. And the satire is through and through ironic'
-- JHWHA F·ragen in 4.4b.9d roepen volgens sommigen parallellen op met Gen.4.6-7.
waarin hij Kain's kwaadheid bevraagt. Zie o.a. Golka. F.W.. "Jonah".1988.120.
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een brugfunctie tussen het conceptuele domein voor bewegingen

(paragraaf 6.2) en het domein voor innerlijke verandering (paragraaf
6.3).

Horizontaal en Verticaal

De eerste episode van Jona presenteert verschillende lexemen die
appelleren aan een lineaire dynamiek. Op JHWH's oproep van staan en
gaan  (017  en   1571  in 1.2ab) volgt een weggaande beweging  En  een
plaatsbepaling  'weg  van JHWH'. De tekst presenteert Jona's gang  naar
Tarsis als een 'vlucht' voor het aangezicht van JHWH (1.3a. 108) en
ook in zijn eigen woorden spreekt Jona van een 'vlucht' naar Tarsis
(4,2e), weergegeven met Mll. Een lexicale inventarisatie van dit ver-
bum laat zien dat 'vluchten' afgeleid is van de eerste en letterlijke
betekenis 'doorheen  gaan' of 'recht doorgaan'.23 Het werkwoord refe-
reert daarmee aan een horizontale beweging weg van een bepaalde
situatie.24 In de eerste episode prikkelt het lexeem 11-11 een lezer tot
een mentale representatie waarin een horizontale verwijdering plaats
vindt, die de afstand vergroot tussen Jona en JHWH. Zoals de spatiale

ordening van de conceptuele ruimte al liet zien. is deze activiteit een
beweging 'weg-van-JHWH's-aangezicht' (;11;1' 1]Dbrj).35

Later, in Jona's reactie. staan er lexemen die wijzen op een verti-
caal  traject. Het verbum 17'  in Jona 1.3be.5e  en 2.7a prikkelt  een
lezer tot activering van betekenissen die corresponderen aan een 'neer-

gaande beweging'. Een lexicale inventarisatie  van het verbum  17'
bevestigt een 'naar beneden gerichte beweging' of een meer specifieke
invulling van 'afdalen'.26 In die zin zou men kunnen spreken van een
verticale vlucht.27 Een dergelijke betekenis komt in de conceptuele

  BDB 137-138, KB 149, Ge  115.
24 NIDOTTE 1:743 spreekt van een geheime ongeobserveerde vlucht. weg van gevaar
en  in de richting van veiligheid. zoals  Mozes  doet in Ex.2.15. TWAT 1:778-781

spreekt over een beweging weg van iemand. van mens en dier. niet bij een dreiging
van acuut gevaar maar bij een langdurige onaangename situatie.

Vanwege 071 in 2.5b krijgt de letterlijke connotatie 'ver-weg-zijn-van' alleen maar
een bevestiging, aangezien dit verbum wijst op een situatie van 'wegiagen' of verdrij-
ven' (BDB 176-177. KB 195. Ges 149), net zoals dit Adam, Kain, Daz·id. Hagar of
Mozes en Aaron overkwam (NIDOTTE 1:898-899).
'6 BDB 432-434. KB 4014()2. Ges 316-317. TWAT 3:894-901 stelt voor de tekst van

Jona echter zeer specifieke betekenissen voor: 17' in Jona 1,3 als terininus tech,iicits
voor 'aan boord gaan' en in 1,5 voor  onder dek gaan'

- Cf. Simon. L.. J <) '1(1 - 1994.  77:   'Diese  bewuBte  Wiederholung  erklart  sich  als
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ruimte overeen met Jona's afdaling naar Jafo ( 1.3b), naar de boot
C 1.3e)  en  naar  het  ruim  ( 1,5e).  Dit beeld wijzigt zich wanneer  Jona
eenmaal in de vis zit. Ook daar is sprake van een afdaling. zelfs tot
aan de fundamenten van de bergen (2,7a), zonder dat er sprake is van
een vlucht. Veeleer draagt de opeenvolging van neergaande bewe-
gingen bij aan het beeld waarin men niet verder of dieper naar bene-
den kan gaan.

28

In omgekeerde richting gaat Nineve's slechtheid: deze gaat
omhoog (;1511 in  1.2d). Het onderstreept echter een soortgelijke verti-
cale dynamiek. Want op een zelfde wijze als 17' wijst de betekenis
van het verbum ilbp op een verticale beweging, maar dan in een om-
gekeerde richting omhoog.24 Deze 'opgang' is ofwel concreet fysiek.
ofwel meer figuurlijk in religieuze contexten. zoals opgaande gebe-
den. pelgrimstochten naar God en offerhandelingen." Daarmee zijn
beide verba elkaars tegenpool binnen het domein van dynamische
handelingen. Het ene werkwoord roept een betekenis van 'afdalen' op,
het andere een betekenis van 'opgaan'.

De toepassing van de verschillende aspecten van verticale bewe-
ging activeert in de conceptuele ruimte van Jona een specifieke reli-
gieuze betekenislaag. De aanwezigheid van ;159 in 1.2d attendeert een
lezer behalve op een ruimtelijk aspect van omhoog gaan' op een
religieuze dimensie. waarin iets 'opgaat' in de relatie tussen mensen
en JHWH. Frappant hieraan is dat de negatieve inforinatie over Nine-
ves 'slechtheid' in een positieve relatie tot JHWH komt te staan. Even-
eens frappant is de positieve introductie van Jona als zoon van een
'getrouwe' ('rIDN-]1). die vanwege zijn vlucht en afdaling in negatie-
ve zin 'weggaat' in de relatie tussen mensen en God. Het betekent dat
vanaf de eerste episode 'afdalen' niet alleen een ruimtelijk aspect
aanduidt, maar tevens wijst op een religieuze 'verwijdering weg van
JHWH'.

Ausdruck for die vertikale Flucht des Propheten vor seinem in den Hishen wohnenden
Gott. Diese Flucht wird sich spliter (v  12} vor dem Hintergrund des Scheiterns seiner
horizontalen Flucht nach Westen noch verstarken'
2. Watts ( 1992.134) noemi het midden van de psalm een omkering van Jona's neer-
gaande beweging. Watb. J.W.. Psalm a,id Ston·. 1992.

  BDB 748-750. KB 705-706. Ges 589-591. Evenzo in 2.7c over Jona's gebed of in
4.6b ten aanzien van de Qiqajoon: 'Het klom op over Jona om zijn hoc,fd te overscha-
duwen en om hem zijn kwaadheid ueg te nemen
.I In de nominale 9 orm wijst ;15P op de betekenis \·an brandoffers: NIDOTTE 3:402-
404. THAT 2: 272-290 en TWAT 6:84-105.
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De 'opgaande' betekenis van het werkwoord ;1517 in combinatie
met JHWH leidt in Jona 2.7c eveneens tot een opgaande en religieuze
dimensie: 'Breng jij mijn leven uit de kuil omhoog. JHWH. mijn God'
(ilbk  Min'  "M  nlluilo 511ni). De mentale representatie van de lezer
toont het personage Jona in de beknellende omgeving van de vis.
waarin hij een communicatieve relatie aangaat met JHWH. Zijn om-
hoog gerichte vraag drukt de wens uit om dicht bij God te mogen zijn.
Dit relationele aspect maakt met terugwerkende kracht zijn afdalingen
in Jona 2,7a ('Ill-1'  0'371   ':1275) an die  van i .3be.5e definitief tot

3I

een spatiale en religieuze verwijdering van God.

Gooien en werpen

Het beeld van neergaande en intransitieve bewegingen door Jona
wordt tekstueel gecontinueerd met de lexemen 51D en 55)]. die naar
beneden gerichte transitieve handelingen aanduiden.,2   Zo    'gooit'
JHWH bijvoorbeeld (O-il-1/N   ;15771-rlin   5'Dil   Tilil'l  in   1.4a)  een
grote wind over de zee. De zeelieden 'gooien' even later de lading
overboord (750·7  in  1,5c). ze 'werpen' loten (150'1  in  1,71') en  'smij-
ten' uiteindelijk Jona in het water (1;150'7 in 1.15b).

Binnen de conceptuele ruimte fungeert het werkwoord blu als
een sleutel die in het conceptuele domein van beweging verwijst naar
een fysieke transitieve activiteit. Verschillende lexica bevestigen deze
betekenis. In de Hif'il duidt het verbum op 'gooien' of 'werpen' van

33mensen en dingen, of van fenomenen zoals de wind. Buiten de con-
text van Jona wijst hetzelfde werkwoord regelmatig op een bijzondere
handeling door God.'4

Op het moment dat de zeelieden loten gebruiken ter vaststelling
van de oorzaak van alle ellende. presenteert de tekst dit wederom met
een werkwoord van 'gooien'  (59] in 1.7cfg). Binnen het geactiveerde

" 17' als veelgebruikte term voor -atdalen in de Sheol' sluit hier goed bij aan. in 2.7a
zelfs heel direct vanwege de situatieschets van de diepte. Cf. NIDOTTE 3:402-404.
THAT 2: 272-290 en TWAT 6:84-105 onder de antoniemen van ilbll.
  Het zijn niet de enige lexemen in Jona met de betekenis 'gooien': 2.4a geeft 150 en
2.5b W-11. hetgeen wijst op een ver-weg-geworpen-zijn van en door JH\\'H. zoals in
Ps. 102.11. Cf. TWAT 8:84-93." BDB 376. KB 351, Ges 274-275.
34 Met hem als subject is de handeling een beslissend en gewelddadig oordeel tegen
officials en volkeren. zoals in Jer. 16.13: 22.26.28 en Ez.32.4. Cf NIDO-ITE 2:359.
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beeld van de tweede episode stimuleert het lexeem 59] de lezer tot een
representatie waarin mensen objecten op transitieve wijze in beweging
brengen. Vanuit een lexicale invalshoek wijst het verbum 59] over het
algemeen op onwillekeurig 'vallen' of 'neervallen'.35 In de Hif'il
verschuift de betekenis van vallen naar werpen. Beide vormen doen
zich voor in Jona (;15'217 en 152'1  in 1.7cf H(fil, 59'1  in  1.7g  Qal).
waarbij het object van het werpen een lot of lotsteen is (5111).36 De
toepassing van deze algemene aspecten resulteert voor een lezer in
meer specifieke betekenissen. In een context van goddelijke aanroe-
pen (1'ilbit-1/N   19'N   lp]JT'l in  1.5b en l'n'IN-bit   Nlp  in  1.6e) en
vanwege voorspellende activiteiten door het lot (1,7c) roept de alge-
mene handeling van 'gooien'en 'vallen' religieuze connotaties op.

De relatie met 'loren' die men gooit onderstreept een dergelijke
religieuze dimensie. Het zet aan tot beelden waarin mensen zielloze
objecten in beweging brengen. teneinde een beslissing in een vraag-
stuk te forceren. Vooral het culturele beeld waarin het lot afhankelijk
is van de godheid of van een onbekende grootheid, opent de weg naar
een religieuze betekenis. Een lexicale inventarisatie van het nomen
5771 bevestigt een dergelijke connotatie. Het nomen duidt op een
steen of stokje dat men werpt voor beslissingen in vraagstukken.37 De
gevraagde beslissing waarvoor men het lot werpt betreft meestal aard-
se aangelegenheden. de uitkomst daarentegen is van authentiek godde-
lijke oorsprong.4 Sasson geeft daarbij terecht aan dat ondanks de vele
vindplaatsen in de Hebreeuwse bijbel de specifieke vorm of het fysie-
ke materiaal van het lot onbekend is:  The biblical testimony on the

" BDB 656-658 noemi ook: toevallen aan. neerbuigen. in slaap vallen. Soortgelijke
betekenissen geven KB 624-626 en Get, 512-513.
't'  Ook  buiten  het  boek  Jona  een  vaker  voorkomende  combinatie. Cf. NIDOTTE
3:129-131. TWAT 5:521-531.
  BDB  174. KB  176- 177, Ges  135.
'. NIDOTTE 1:840-842:  door het gebruik van loten geeft  JHWH zelf richting  aan
bij\·oorbeeld de landverdeling (Num.26,55-56) of de keuze van een koning (I
Sam. 10.18-19).  THAT  1:412-415  wijst  op een breed gebruik  van  het  fysieke  lot  dat
men werpt. tot aan het doel van mensen C lot = fatum). TWAT 1:991-998 noemt in het
bijzonder het lotwerpen voor JHWH. waarvan het antwoord een vaststaande beslissing
is. Zo wijst Aaiders. G.C.. Obadja en  Jrma,  1958.79.  op  Spr. 16.33 waarin  God  via
het lot de schuldige aanwijst. Contra Person (1996.56): 'lrony is involved here in that
lot-casting was considered a pagan practice and. thus. forbidden to Jews. however,
the lot fall0 truly.' Person. F.. 1,1 Co,1,·er.sation „·ith Jo,wh. Con,·ersation Anal.,·sis.
Literan· Criticism, and the Book (4 Joilah (JSOT Supplement Series 220), Sheffield:
Sheffield Academic Press.  1996.
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way the Hebrews proceeded with lot casting is not very revealing, for
in the majority of cases in which the practice is cited in the Bible. we
are not told what Israel used for lots. Comparison with evidence from
neighboring lands, however. allows us to suppose the use of bones.
stones. sun-dried and fired clay. shafts of arrows, sticks of wood. and
the still mysterious Urim and Thummim:19

Op  basis  van de tekstuele informatie  in 1.7g stelt de lezer  zich
een situatie voor waarin het lot op Jona valt. waarmee zowel in de
ogen van de zeelieden als die van de lezer Jona als de schuldige van
het kwaad is aangewezen. Daarnaast krijgt de geactiveerde betekenis
van 'het lot dat valt' een onverwacht vervolg in de conceptuele ruimte.
Nadat een lezer zich eerst een innerlijke voorstelling heeft gevormd
over de zeelieden die het lot werpen, toont het vervolg van de tekst
een vergelijkbare situatie. De zeelieden gooien Jona als object over-
boord  (511)  in   1.15b). Ze gooien daarmee de personificatie  van  het
kwaad in de zee. Voor een lezer draagt deze tekstuele verandering bij
aan een nieuwe representatie waarin niet het lot maar Jona de passieve

4()deelnemer is in een goddelijke beslissing ( 1,12c. 15b).

Verloren gaan: de weg kwijt?

Binnen het domein van dynamische handelingen roept het verbum
13: de betekenis van een geheel andere beweging op. Binnen de
context van een dreigende schipbreuk hopen de mannen niet verloren
te gaan (1ZN]  Nbl in  1.6g). De dreiging van onschuldig bloed vergie-
ten leidt tot een soortgelijke oproep (;171N] N]-bN illil' il]N in
1.14c). Hieraan gespiegeld weerklinkt de angst voor een dreiz ende
ondergang in de oproep van de koning van Nineve (13:] N.71 in
3,9e).4' Elke van deze situaties toont een context van bedreiging waar-

19
Sasson. J.M.. Jonah, 1990,109. Voor uitgebreide informatie cf. Lindblom. J., "Lot-

Casting in the Old Testament". Vetits Testainentilm 11. Leiden. 1962.164-178. Toch
is er geen duidelijke beschrijving voor handen van de techniek of het materiaal waar-
mee het lotgooien werd vormgegeven.
4, Oevallend is de kortstondige. verticaal omhooggaande beweging van Jona Co.a.
O•71-5*   ']5'Dill   ']1Ntl in 1.12bc). De algemene  betekenis  van  het  verbum  Ntll
(654x) is optillen. verheffen of dragen. Het is een fysieke beweging die zich uitstrekt
van het materiele tot het emotionele en spirituele (TWAT 5:626-643). Cf. NIDOTTE
3: 160- 163 of THAT 2:109- 117.
4i

Uitgezonderd de Qiqajoon  in 4.1 Of gaat het steeds over een activiteit die men liever
niet heeft.
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in de betekenis van het verbum 17.N appelleert aan aspecten van 'onder-
gang: 'de weg kwijt raken' of 'verloren gaan'.

De meeste lexica geven het werkwoord 13: de betekenis

'vergaan', 'verloren gaan' of 'te gronde gaan' in de zin van verwoest
worden. Het wijst op een negatieve gebeurtenis die zowel mensen,
dieren. dingen. bezit of abstracte zaken kan overkomen.42 De beteke-
nis 'verloren gaan' heeft haar wortels in een concrete bewegingsactivi-
teit: het is gebaseerd op het conceptuele model van 'verdwalen' of 'de
weg kwijt raken'.43 en 'verloren gaan' is het gevolg van 'verdwalen'.
Deze betekenisaspecten van -1)N dragen bij aan een ruimtelijke di-
mensie van de verschillende dreigingen.

In de toepassing door een lezer blijft het concrete beeld van 'de
weg kwijt raken' verbonden aan het abstracte beeld van 'vergaan' of
'verloren gaan'. temeer wanneer in de conceptuele ruimte beelden zijn
opgebouwd van varen op een woeste zee. Wanneer een storm de zee
heftig maakt en het de zeelieden niet lukt terug te keren naar het droge
land (1.13).dan dreigen ze verloren te raken. in de zin van omkomen.
Wanneer de koning de inwoners van Nineve oproept tot een terugkeer
van een weg van slechtheid (7117771 11-11 in 3.8c) en dit gecombineerd
staat met de uitroep 1:lk] Nbi in 3.9e. klinkt in zijn woorden de angst
door om verloren te raken.

Omkeren: een verandering in de status quo

Evenals het werkwoord 12£ activeert de presentie van het lexeem

73;1 in Jona's oproep aan Nineve (rIDDil] 711] ]7 01- 0'171-1N 11P in
3.4de) dubbele betekenisaspecten. De 'omkering' van Nineve kan in
de conceptuele ruimte namelijk wijzen op 'ondersteboven kering', in
de zin van destructie. Anderzijds appelleert het aan een 'innerlijke
verandering'. in de zin van terugkeren. In een lexicale inventarisatie
komen beide betekenisaspecten van het verbum 73;1 naar voren. In de
Oal refereert het werkwoord aan 'ondersteboven gekeerd' of 'ver-
woest worden'.44 In de Nif'al wijst het op 'zich omkeren' of 'verande-
ren'. Vreemd genoeg geven de meeste lexica het participium in Jona

453.4e de betekenis van de Qal. hoewel nDOM] tot de Nif'al behoort.

4' BDB  1-2. KB 2-3. Ges 2.
4' O.a. NIDOTTE 1 :223-225 en TWAT 1 :20-24.
44 BDB 245. KB 240. Ges  186.
" Cf. Bolin. T.M. Freedom Beyond Forgit·eness. 1997. 125: 'Although 1Dil is used
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Daar komt bij dat het geactiveerde conceptuele netwerk van dynami-
sche bewegingen een betekenis van 'innerlijke verandering' niet in de
weg staat.

De 94 vindplaatsen van het verbum 13;1 wijzen in de Hebreeuwse

bijbel over het algemeen op een verandering in de StuBs qt,0.46 Het
meest frequent zijn de passages over algemene verandering (42x).47
Binnen een context van beweging refereert het lexeem meer specifiek
aan een verandering in richting ( 1 1 x).48 In de betekenis van een 'onder-
steboven kering' komt 19;1 25 keer voor. In deze groep is het beeld
van Sodom en Gomorra (Gen. 19.2 1.25.29) voor veel lexica een bepa-
lende factor.49 temeer daar het weinig voorkomende nomen rl DD;10

(6x) exclusief wijst op de destructie van deze steden.<1 Hoewel een
fysieke omkering in de zin van verwoesting doorslaggevend lijkt voor
de betekenis van het verbum. zijn er slechts vier passages buiten Ge-
nesis die eveneens over de verwoesting van een stad spreken.51 Er zijn
meer passages die duiden op een letterlijke omkering. maar deze refe-
reren niet altijd aan een verwoesting. Zo heeft het boek Job de bergen

often in the Old Testament to speak of cities' destruction. it is for this sense always in
the qal. in the niphal. 12;1 can mean. 'to change oneself'. and is used to denote any
radical change from one extreme to the other. including that of the heart or mind'.
·46 Even-Shoshan. A.. A New Conctirdance of the Bible. 1991.3\0.
4' In een aantal gevallen is dit toegespitst op een verandering in huid en haar

(Lev. 13.3.4.10.13.16.17.20.25.55). van de rivier de Nijl in bloed (Ex.7.15.17.20) of
van vloek in zegen  C Deut.23.5. Neh. 13.2).
4K De betekenis 'omwenden' loopt uiteen van algemene terugkeer (II Kron. 9.12, Klg
3.3) tot het bijzondere 'zich heen en weer wendende zwaard' in Gen.3.24.
44

NIDOTTE   1:1048-105()  spreekt  over  een  paradigmatische  omverwerping  in  de
Hebreeuwse bijbel: God die de slechten omkeert zoals hij hele bergen kan omkeren
(Job 9.5: Joel 3.4). TWAT 2:454-459 noemt als betekenis een verandering in tegen-
overgestelde richting en in het geval van JHWH het letterlijk en figuurlijk kunnen
onikeren van mensen en dingen. Ook TWAT noemI Sodom en Gomorra als voor-
beeld. evenals Hos. 11,8, Klg.4.6, Jes.34,9, Jer.20.16 of Jona 3,4.
"1  Golka.  F.W..  -Jonah".   1988.   105:  'Fifteen  occurences  of the verb haphak or the

noun mehe/,pekah have the meaning "to destroy". The noun is used exclusively for
the destruction of Sodom and Goniorrah (Deut.29:22: Isa. 13:19 [cf. 1:7]: Jer 49:18:
50:40.  Amos  4: 11 ).'  Cf.  Struppe.  U.. Die Biic·her Obadja. Jona. 1996.    119:     Im

Zusammenhang mit der Zerstorung einer Stadt kommt dieses Verb nur 9x im AT vor:
davon geht  is 7x  um die Zersttining dieser beiden Stlidte (vgl. Gen. 19,2 1.25.29 u.8. f" Over Sodom en Gomorra in Klg.4.6 en Amos 4.11. over de verwoesting van de stad
in 11 Sam. 10.3 en Jer.20.16. In indirecte zin is er sprake van 1Dil in relatie tot Sodom
en  Gomorra in Deut.29.22.  Jes. 1.7,   13,19 en Jer.49.18:  50.40. Cf. Zakovitch.  Y..
"Through the Looking Glass: Reflections/Inversions of Genesis Stories in the Bible".
Biblical Interpretation 1.2 ( 1993) 139-152. m.n. 147-149.
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en het land als object (Job 9.5: 28.5.9 en 12,15) en spreken Hosea 7.8
en Rechteren 7.13 van het omdraaien van koeken. De omkering van
een mens in de zin van ondergang. komt slechts twee maal expliciet
voor (II Kon.21.13 en Job 34,25).

De conclusie die getrokken kan worden is dat de centrale noemer
van het verbum 1DTI een verandering in de status quo aangeeft, waarin
verschillende betekenisaspecten naar voren komen. De veranderingen
kunnen mensen of dingen als object hebben. Voor mensen is dit een
verandering in richting (intransitief)  of van  het hart (transitief)  en
kunnen een mentale of fysieke gebeurtenis betreffen. Voor zaken is
het een omkering ondersteboven, zoals van bergen. steden. het land of
de troon (Hag.2.23).

De verschillende betekenisaspecten van 792 leiden binnen de concep-
tuele ruimte van Jona tot een duidelijke voorstelling. In de concrete
beeldvorming over de stad activeert het lexeem allereerst een situatie
waarin Nineve is 'ondersteboven gekeerd' of 'verwoest'. Vervolgens
leidt de combinatie met de taalgegevens over boetedoening of zelfs
het bewandelen van slechte wegen tot een betekenis van 'omdraaien'
of 'terugkeren'.52 Dit tweede en meer abstracte aspect refereert zo aan
een verandering in de stattls quo. Afhankelijk van de specifieke men-

tale representatie en at'hankelijk van de geactiveerde betekenisaspec-
ten binnen het conceptuele domein voor beweging, zal een lezer eerst
de betekenis 'verwoesting' en daarna 'terugkeer' activeren.53 Volgens
Stuart blijft deze dubbelheid in betekenis bestaan. zelfs wanneer Jo-
na's boodschap in Nineve in het Assyrisch zou zijn gesteld: 'In other
words, Jonah's words in Assyryan. just as in Hebrew, could mean
both -In forty more days Nineveh will be overtrown" and "In forty
more days Niniveh will have a change of heart".'54 Naarmate echter de
tekst nieuwe informatie aandraagt over activiteiten van (innerlijke)
verandering, zal een betekenis van (mentaal) 'omkeren' zich steeds

duidelijker doen gelden.

  Een dergelijke omkerende betekenis valt nog beter op zijn plaats door de vervolgin-
formatie iii Jona 3. in de woorden van de koning is er sprake van terugkeren van
foutieve wegen (3.8c) en Gods reactie op hun werkzaamheden presenteert de \erteller
als een 'terugkeer van' (7117771 0)1110 1JW--1 in 3.1Ob).
"   'The verb hi,k holds the opposite meanings of destruction and deliverance.' Trible.
P..   Rhet,„-ical   Critic·i.s,11.     1994.    180.    Voor   verwoesting   o.a.   Gen. 19.21.25.29:
Deut.29,22: Jer. 20,16. Klg.4,6. Voor r'erlossing o.a. Deut.23.5. Jer.31.13. Ps.66.6.
r4 Stuart. D.. Hosect-Jonah. 1987.489.
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Omkeren: van richting veranderen

Binnen het geactiveerde domein van dynamische bewegingen stimu-
leert het woord 110 eveneens betekenisaspecten van 'omkeer' en
'terugkeer'. De zeelieden willen terug naar het droge land (1.13a). de
koning roept op tot een terugkeer van Nineve En God (3,8c en 3,9bd),
en na Nineve's daden verandert God zijn oorspronkelijke intentie
(3.108-e). De mentale representaties waarin mensen En God 'omkeren
of 'terugkeren' lijkt ook in verschillende lexica de betekenis van het
frequent voorkomende verbum 31Uj te bepalen.55 Het wijst op een
zekere beweging. zowel binnen letterlijke als figuurlijke contexten. en
refereert aan fysieke handelingen of mentale activiteiten. 56

De toepassing van een algemene betekenis als 'verandering van

beweging' resulteert  in de conceptuele ruimte  van  Jona   1 -4  in  een
letterlijke terugkeer van de zeelieden. Ondanks dat ze weten dat Jona
de bron van het kwaad is en zelfs nadat hij hun heeft verteld hoe de
storm gestild kan worden. kiezen ze eerst voor eigen initiatief. Ze
beginnen met roeien teneinde terug te keren naar het droge land (Zlt:f

in 1.13a), ze willen weg van het kwaad. De bedreiging van het natuur-

geweld stuurt hun handelingen in de richting van de veilige kust. Ze
proberen op die manier het kwaad af te wenden. Het conceptuele
beeld van een concrete terugkeer naar het droge land gaat zo gelijk op
met een abstracte beweging weg van het kwaad. 57

In de vierde episode roept de koning van Nineve op tot een terug-

keer van de weg van slechtheid en geweld (3,8c). Letterlijke en fi-
guurlijke betekenisaspecten van het verbum Zle spelen een rol in een
specifieke voorstelling van de voorgestelde route.58 In de conceptuele

:. Het verbum 21Ut is een veel voorkomende stam in de Hebreeuwse bijbel. THAT
2:884-89 I  geeft 683x voor de Qa/, 360x voor de Hifil. NIDOTTE 4:55-59 geeft ook
683x QUI. maar 350x de Hif'il. TWAT 7:118-1176 geeft een wat meer algemene
hoeveelheid van nicer dan 1050x in totaal.
<" BDB 996-1000. KB 951-953. NIDOTTE 4:55-59 noemt: draaien. keren. omkeren.

van gedachten veranderen voor de Qal. terugbrengen of herstellen voor de Hifil. In
de context van boetedoening wijst het verbum op een religieuze omkeer. THAT
2:884-89 I vermeldt hierbij de omkeer in profetische literatuur. waarbij   het   doel
herstel van de oorspronkelijke relatie is. meestal die met JHWH. Paragraaf 6.3 behan-

delt het mentale/religieuze aspect van  119 in Jona.
" Jona 1.14cd geeft nog een andere reden waarom de mannen willen terugkeren: het
overboord zetten van Jona brengt namelijk het gevaar met zich mee dat onschuldig
bloed vergoten wordt (N'71  Cl).
5% ·The verb -turn" (st,h) calls for repentance. Its imagery plays on the verb "over-
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ruimte activeren de woorden van de koning een concreet beeld waarin
de weg van slechtheid (MP7) naar het uiterste van geweld (OD11) leidt.
Verbonden met het object van de verandering, de inwoners van Nine-
ve. wordt vooral de betekenis van innerlijke omkering geactiveerd.
Een 'terugkeren' op je schreden verandert zo in een 'afkeren' van al
wat slecht is.

De tekst van Jona presenteert de daadwerkelijke omkeer van Nineve
op twee manieren. Heel direct is de presentatie van Gods waarneming:
hij ziet wat ze doen (Crl'WPID-1-IN ('ilbNil N-1'1 in 3,10a) en dit han-
delen is niet langer gekoppeld aan slechtheid (ill,lil 01-1110 1lt/-'D
in 3.1Ob). De informatie sluit aan bij het concrete beeld van een terug-
keer van een slechte weg. Indirecter is de tekstuele presentatie van
Nineve's reactie met vasten en boetekleden. Deze daden geven invul-
ling aan hun vertrouwen in of op God (O·nbR= Al]-1  -ID]N  1]'ION'l
in 3.5a). Het gebruik van het verbum 1DN in de Hif' il is verantwoorde-
lijk voor een betekenis van gelovig vertrouwen'.59 Een dergelijke
invulling is op zich genomen bijzonder omdat de Hit"il van lON. zeker
in menselijke relaties. meestal negatief is ingekleurd. De combinatie
van het verbum met activiteiten van boetedoening toont echter een
positieve reactie van de inwoners. Jepsen merkt hierover op dat het
gebruik van lION in Jona 3.5 expliciet refereert aan een positieve bete-
kenis, temeer omdat Jona in zijn aankondiging God niet eens noemt. 60

De inwoners van Nineve doen wat Israel. zelfs Mozes en Aaron niet
lukte: ze vertrouwen op God zonder wonderen en tekens (Ex.4.31:
14.31).

Het positieve aspect van 'gelovig vertrouwen' resulteert in relatie
tot Nineve tot een specifieke betekenis. De Ninevieten begeven zich
op een andere weg dan voorheen en keren zich in positieve zin (inner-
lijk) om. Binnen het geactiveerde domein van dynamische handeling-
en contrasteert deze beweging van omkeer met de lineaire activiteiten

van Jona. Hoewel Jona's naam eveneens in combinatie met 1 N voor-

turn" (hpk 3:4).' Trible. P.. Rhet„rical Criticism. 1994.186.
..

Het verbum 1DN heeft in de Qal een meer algemene lexicale betekenis van be;esti-
gen. hestendig ot betrouwbaar zijn, Ge, 48, en BDB 52-53 noemen daarnaast onder-
steunen.  KB 60-61  bestendig zi.in. In combinatie met Z of 5 geeft de Hifil een activi-
teit van vertrouu'en aan. in reactie op w'at A gehoord (NIDOTTE 1:427-433).
* TWAT 1:313-348
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komt. vanwege zijn vader 'rlrON (1.la):1 resulteert dit niet in een over-
eenkomstige voorstelling. Als afgeleide vorm van het verbum lrON
wijst het nomen nON op 'geloof' of 'trouw'. Het is een term voor
zowel mensen als God. Wanneer het nomen nT:N is gerelateerd aan
God, wijst het op specifieke kenmerken: hij handelt betrouwbaar, zijn
woord is betrouwbaar en dientengevolge vraagt hij vertrouwen van de
mensen. Gezien de 'weggaande' en 'neergaande' activiteiten van Jona
doet hij eerder het tegenovergestelde van Nineve. Zijn bewegingen
gaan in Edn richting, zijn extern en tonen weinig vertrouwen in God.
De activiteiten van de inwoners van de stad keren om op hun weg, zij
bewegen intern en tonen in handel en wandel een gelovig vertrouwen.

6.3 Een innerlijke wereld: omkeer en betrokkenheid

Net zoals de koning de inwoners van Nineve oproept tot een terugkeer
van hun slechtheid, hoopt hij op een terugkeer door God (in 3,9bd
711:7' en 1DN 1171'ID 7101). De presentatie met hetzelfde lexeem voor
'verandering van beweging' plaatst de omkerende activiteiten van
Nineve parallel aan een omkerende activiteit van God. Of anders
gezegd, in de woorden van de koning vormt de omkering van Nineve
de voorwaarde voor Gods omkeer en daarmee voor de afwending van
zijn handelingsintentie: 'Wie weet. zal God terugkeren en spijt heb-
ben, zal hij terugkeren van zijn vlammende woede en zullen wij niet
verloren gaan' (3.9). Het beeld waarin God terugkeert op zijn schre-
den krijgt een nieuw betekenisaspect op het moment dat de tekst zijn
activiteiten presenteert met het verbum Ort] (3.100). De betekenis van
dit werkwoord wijst binnen de context van de conceptuele ruimte op
een zekere verandering, aangezien hij na deze activiteit afziet van zijn
plan (MiDP Nbl in 3 ,1 Oe). Er vindt een daadwerkelijke wijziging
plaats in de voorgenomen route van God. Deze nieuwe informatie zet
een lezer aan tot een verbinding tussen de 'terugkerende' of 'omkeren-
de' aspecten van het verbum 31Ul en de inhoud van ann. De combina-
tie van betekenisaspecten binnen de geactiveerde conceptuele domei-

hi Cf. TWAT 1:313-348.  THAT  ( 1: 177-209) noemt de eigennaam Amittat een afge-
leide  vorm van nION. welke  in de Hebreeuwse bijbel  alleen  hier in Jona  l.l a En  in  2
Kon. 14,25 voorkomt. Het maakt Jona tot een 'kind van trouw of geloof. Cf. Barnard.
W.J./Riet. P. van 't. Als een duif naar het land Assur. \988. \05: Woude, A.S. van
tier. Jona. Nahum. 1978.105.



180 Tekstsemantische analyse

nen voor ethisch-morele zaken en externe beweging dragen zo bij aan
een nieuw domein. waarin het verbum On) betekenissen activeert van
'innerlijke verandering'.

Gods omkeer

De lexicale inhoud van het verbum On] laat zich vaststellen met het
concept van 'spijt hebben' of 'medelijden hebben met'.62 Met God als
subject van de handeling gaat het in algemene bewoordingen om een
'verandering van gedachten' als reactie op de terugkeer van mensen.w
De Hebreeuwse bijbel  kent 108 vindplaatsen  voor de verschillende
verbale vormen van OIl].64 In de meeste teksten is het verbonden aan
de prepositie -5*, -531,-5 of '711*. In de helft van alie gevallen is
God het direct of indirect subject.

De meeste passages tonen een context van rouw en verdriet
(52x). Het verbum staat in dergelijke situaties voor het geven van

65troost in intermenselijke relaties of het geven van troost door God.
Een tweede groep in betekenis vormen de teksten over berouw. in de
zin van *spijt hebben over' (37x ). Daarin zijn mensen het object van
spijt. maar men kan ook spijt hebben over een gebeurtenis zoals 'ver-
woesting'. Een aantal passages is bijzonder omdat daarin dezelfde
lexemen naast 011] voorkomen als in Jona en deze meestal God als
subject hebben. Zo is er berouw over het kwaad (14x 297),66 over
omkering (MDM in Jer.20,16) en staat het verbum parallel aan omkeer
(6x 21W).67 Vier van deze passages zijn extra opvallend. vanwege de

2 Alleen in de Nifal en de Pi el. Zie: BDB 636-637. KB 608. Ges 497-498.
63 O.a.  NIDOTTE  3:8 1 -83. Het merendeel  van DIll heeft  God  als  subject  (THAT
2:59-66. TWAT 5:366-384). NIDOTTE noemt On] een sytioniem roor nlt:f, in het
bijzonder de terugkeer van God. TWAT merkt op dat het r aak m·oorkomt met r.IN.  In
theologische zin,taat het omkeren naar God gelijk aan de afl:eer van het slechte.
N Even-Shoshan. A.. A Ne,i· Cotic<,rdance  of tlie  Bible,  \997.154.
"'  Bi.ivocirbeeld door  Isaak (Gen.24.67), Rachel  (Jer.31.15) of David (II  Sam. 12,24.
13.39).   Vooral  in Jesaja treedt  God  op als trooster:  o.a.  Jes. 12.1.  40.1:  49.13.
51.3.12.19: 52.9. 61.2. 66.13. Opvallend is de tc,elichting op Noach's naam in
Gen.5.29. Door de iconische gelijkenis suggereert de tekst in de naamge\·ing (rIll)
een betekenisrelatie tot het verbum Dill. Zie: Wolde. E. van. "Noah and God in
Genesis 6-9". in: WoIde. E. van. 1'14„·ds beconie Worlds. Semiciitic· Studies (,f Ge,lesis
1-11 (Biblical Interpretation Series. Volume 6). Leiden: E.J. Brill. 1994,75-83.
'«' Ex.32.12.14. II Sam.24.16.1 Kion 21.15: Jer.8.6. 18.8. 26.3.13: 42.10: Ez. 14,22.
Joel 2.13. Jona 3.10.4.2.
h   Ex. 13.17. Jes. 1 2.1: Jer.4.28.31.19. Joel 2.14. Jona 3.9.
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verbinding aan een handelingsintentie: berouw door God over het
kwaad  dat  hij had gedacht of gesproken  te doen (Jer. 18.8:  26.3.13:
Ex.32,14). De lexicale overeenkoinsten zetten aan tot de herinnering
aan bekende verhaal-werelden die mogelijk meeklinken in de tekst
van Jona. Zo verhaalt de intertekstuele relatie met Jeremia over de
positieve reactie door God, wanneer het volk berouw heeft. In Jeremia
26.3 gaat het zelfs expliciet om een terugkeer van de weg van slecht-
heid.0 Op voorspraak van Mozes toont God in Exodus 32.14 berouw
over zijn aangekondigde daden, nadat eerder het volk is afgeweken
van de juiste weg (Ex.32.8). Spijt over zijn handelingen komt men
eveneens tegen in het vloedverhaal. Tot twee keer toe spreekt God
berouw uit over zijn schepsels (met nt)11 in Gen.6.6.7). In de derde

groep van overige passages beweegt de lexicale inhoud van 011] rond
de begrippen berouw en troost. 69

Een lexicale en concordantische inventarisatie van het verbum
Oil] resulteert in betekenissen die in algemene zin wijzen op een 'inner-
lijke verandering'. Dergelijke activiteiten   zijn niet alleen positief.
zoals het tonen van compassie, maar kennen ook negatieve varianten
zoals betreuren: men heeft spijt over iets. van iets, of is er vol van. Het
verbum wijst op teleurstelling en wrok wanneer men  'vol is van spijt'.
De min of meer positieve tegenhangers zijn medelijden, verdriet en
zelfs berouw in het geval van 'spijt over of van  iets'. Alle onderzochte
passages tonen activiteiten van innerlijke bewogenheid. waarvan de
verandering ten goede of ten kwade is.

Een lezer die de verschillende betekenisaspecten van Crl] toepast op

de gebeurtenissen in de conceptuele ruimte van Jona zal in eerste
instantie uitkomen bij een 'innerlijke verandering' door God. De com-
binatie van de betekenis 'terugkeren'. het aspect van 'voorgenomen
kwaad' en de activiteit 'verandering' leidt vooral tot een 'innerlijke
verandering'   of 'van gedachten veranderen':0 Thordarson  komt  tot
een overeenkomstige conclusie: 'The meaning of the verb in its con-
text is thus "to change ones mind" on the basis of freedom. openness.

6M O.a. Wolff. H.W.. Smdien im kmabuch. 1965.16-18.
69

Uitzonderingen zijn het wraak uitoefenen in Gen.27.42 en Jes. 1.24. het stillen van
grimmigheid in Ez.5.13 of Job's reactie  in  stof en as  in Job 42.6.
" Contra Aalders. G.C.. Obadia en Ji,lia, 1958.104: We hebben dan niet aan te
nemen een reele verandering van affect in God. maar op menselijke wijze wordt
getekend hoe plotseling het op zo korte termijn aangekondigde gericht niet ten uitvoer
wordt gelegd'
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acceptance. and forgiveness that defies logic.'71 Parallel aan de veran-
dering van gedachten door mensen (o.a. Ex. 13.17) benoemt Limburg
Gods On] op soortgelijke wijze: 'The sense here is to change one's
mind  in  a  way that leads  to a reversal of action':72  of in de beschrij-
ving door Wolff: 'Die Wurzel Crl] meint einen emotionalen Akt seeli-
scher Erleuchterung.'73 Een dergelijke innerlijke verandering door
God kent een intenser karakter dan het voorstel van Van der Woude.
die spreekt over 'van gedachten veranderen'.74 Gods Crl] is immers
gerelateerd aan een omkeer of terugkeer (llu). Het beeld van een
andere weg gaan of zelfs 'weggaan van' staat model voor Gods emo-
ties. Zijn innerlijke verandering maakt de omkeer in het voorgenomen
kwaad tot een afkeer van zijn handelingsintentie. In die zin heeft hij
berouw of spijt.

Vol van compassie

In zijn tweede gebed onischrijft Jona JHWH in een aaneenschakeling
van parallel gepresenteerde lexemen (4.2g). Hij typeert hem als een
God die genadig (11]11) en medelijdend is (01Ml). langzaam in woede
(9N),  rijk aan trouw  (lan) en spijt hebbend  (CM])  over het kwaad
(i.1123). Elk lexeem roept tot gelijkwaardige doch onderscheiden bete-
kenisaspecten op binnen een groter domein van affectieve kwaliteiten.
De combinatie hiervan draagt bij aan de beeldvorming van een lezer
in zijn of haar representatie van hoe God is: hij vergeeft en redt. treedt
vol medelijden en genade tegemoet. 75

Als eerste kent"nerk refereert het lexeem  11]11  aan Gods 'genade'.
Het adjectief is gerelateerd aan de stain van het werkwoord 1111 en het

' Thordarson. T.. "Note* on the Semiotic Context of the Verb nihimi in the Book of
Jonah : Srmisk E.regetisk Arsbok 54 ( 1989) 226-235.227.
71 Limburg. J.. Jonah.  1993.84.
' Wol ff. H.W.. Obadia i,id Jona.  1977.  128.
+ Woude. A.S. van der. Amu. Najiltin. 1978. 14. Idem. 1978.45: 'Dat God 'van

gedachten verandert' is logisch in strijd met zijn God-zijn, vgl. Num.23,19: I Sam
15.29. Hij is echter niet de gevangene van ziin besluiten. maar onveranderlijk in zijn
tr(,uw in de onigang met /ondige mensen'.
' Buiten de betekeniscontext K'an Jona zijn er meer passages met een dergelijke

formulering. waarvan iii  11  van de 13 het adjectief 07Mn een verbinding met 11]11 kent
(NIDOTTE 3:1094): Ex.34.6, Ps.86,15: 103,8. 145.8, Neh.9.17: Joel 2,13. Jona 4,2.
in verkorte vorm: Neh.9.31: Il Kron. 30,9. Ps. 111,4.112.4.
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nomen ln.76 De betekenis duidt op kwaliteiten van genade: hetgeen
in algemene zin aspecten heeft van conipassie'. 'erbarmen' of zelfs
'vriendelijkheid'. Het adjectief wijst zowel op esthetische aspecten
van schoonheid. als op een houding van welwillendheid.77 Ook het
tweede adjectief in Jona's woorden. 01rl-1 refereert aan een soortgelij-
ke betekenis en attendeert op 'compassie'. 'zachtheid' of 'tederheid'.
De verschillende aspecten van het adjectief 07117 zijn gerelateerd het
nomen CM-1. dat wijst op het 'moederlichaam' of de 'schoot'.78 In de
Hebreeuwse bijbel komt het adjectief overigens alleen voor in combi-
natie met God.79 De presentie van het nomen lOM opent binnen het-
zelfde domein van compassie en betrokkenheid weer andere betekeni-
saspecten. De betekenis van het nomen attendeert op een breed scala
aan positieve houdingen. uiteenlopend van goedheid tot barmhartig-
heid of loyaliteit. 8(j

Jona's lexicale karakterisering van God resulteert voor een lezer
in een uitgebreid conceptueel netwerk van gerelateerde betekenissen.
Binnen het conceptuele domein van innerlijke verandering activeren
deze lexemen een groot aantal nieuwe categorieen die wijzen op on-
derscheiden affectieve kwaliteiten. Wanneer een lezer het verbum Oil]
een brede betekenis heeft toegekend in de vorm van 'verandering door
compassie', dan stimuleert Jona's opsomming in 4.2g in een specifie-
ke invulling van Gods kenmerken. De nieuwe aspecten kleuren Gods

-6
BDB 335-337. KB 314-316. Ges 243-245.

77 TWAT 3:23-40. Bijvoorbeeld in het vioedverhaal.  ·aarin de houding van Noach
genade vindt in de ogen van JHWH (Gen.6.8) Het adjectief 11]11 komt buiten Jona
4.2% slechts  12x voor (NIDOTTE  2:203-206. THAT  1:587-597) en is met uitzonde-
ring van Ps. 112.4 een typering van God. Meestal is het verbonden aan 01117.
I.

KB 885-886. Als synoniemen voor 0111 noemt NIDOTTE 3: 1093-1097 en THAT
2:761-768 -1110 (ingewanden ) en 102 (buik) (Cti Jona 2.1 b.la.3d). Volgens NIDOTTE
zijn verschillende afgeleide vormen zoals Olnn gerelateerd aan de 'schoot' Vanuit
een  optiek op moederliefde'  of de  onderbuik aix  plaats  van emoties (Ges  755) staat
het adjectief voor 'compassie
'" BDB 933.
w Eveneens: 'goedheid' en vriendelijkheid' (BDB 338-339). liefde'. 'genade' of
'barmhartigheid'  (Gex  246-247),of een houding van verbondenheid en loyaliteit (KB
318).  Het  is  een relationeel ingekleurd concept tussen mensen onderling of tussen
mensen  en  God ( NIDOTTE 2:211-218). Goddelijke 10rl  staat tegenover zijn toorn  en
redt mensen van rampen en onderdrukking. Zijn trouw is van voortdurende aard.
bestendig en aanhoudend. lOrI staat vaak parallel aan DTON (THAT 1:600-621: TWAT
3:  48-71 ) waarbij 70rl  wijst op een houding van  mensen en God. rITON op een daad
van vertrouwen.
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handeling in 3.10 als een innerlijke verandering ten goede. Zijn com-
passie weet de ingezette weg van al het kwaad te keren. Deze positie-
ve attitude lijkt bevestigd te worden in het slot van de vijfde episode.
In zijn slotwoord tot Jona presenteert JHWH zijn houding tot Nineve
als een activiteit die gepaard gaat met 'waarneming' en 'innerlijke
betrokkenheid'  (01rl  in 4,lia). De betekeniselementen van zo'n attitu-
de hebben intussen veelvuldig geklonken: JHWH is een God van inner-
lijke verandering en compassie. hij is vol van genade, medelijden.
trouw en spijt

Een omkeer in houding: betrokken zijn met

In zijn slotwoord plaatst God zijn houding (aink Nb 'Ckl in 4.1 la)
tegenover de attitude van Jona (Ilan nI-IN in 4,1Ob). Het contrast
tussen beide personages wordt geaccentueerd door de nadruk op het
persoonlijk voornaamwoord en de betekenisaspecten van het verbum
0ln. Als synoniem van On] wijst het werkwoord 0111 op 'medelijden
hebben met'. 'compassie hebben' of zelfs 'betreuren'.8' Het refereert
aan betekenissen met een affectief bereik die duiden op een 'innerlijke
gemoedsbeweging:2 In tegenstelling tot het verbum Cll] komt het
verbum Dlrl veel minder vaak voor in de Hebreeuwse bijbel (24x
Qal).*3 Met een algemene betekenis van 'compassie' of 'dicht bij iets
zijn' toont het gelijkenis met de betekenissen van 51011. 1]11, 011] en
0117.Kl

Een concordantische inventarisatie van 0111 resulteert in vijftien
passages waarin het verbum wordt verbonden met het nomen l'P
Cooe.).Ms  Deze lexicale combinatie specificeert de betekenis  van  het

..

verbum 0111 in 'ontzien: in de zin van 'sparen' of 'begaan zijn met .86
Met uitzondering van Genesis 45.20 is in deze gevallen God steeds het
directe subject of spreekt hij over een uit te voeren handeling. Daar-
naast kennen de 6 passages in het boek Ezechiel een combinatie met

"1 BDB 299. KB 282.
" TWAT 2:811-819.
" Even-Shoshan. A.. A Net, Conc ,rdit,ice „f the  Bible.  \991.351.
'4 Behalve het beperkte voorkomen is ook de spreiding ok·er verschillende bijbelboe-
ken beperkt: alleen al Ezechiel kent 9 \·indplaatsen en Deuteronomium 5.
" Gen.45.20: Deut.7.16:13.8:19.13.21:25.12. Ez.5.11:7.4.9.8.18.9,5.10.16,5:20,17.
" Overigens zijn de uitdrukkingen met 1'11 meestal in negatie\·e vorm gesteld: over
God die niet ontziet of opdracht geeft niet te ontzien.
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het werkwoord 5DM. De betekenis van dit verbum wijst op deernis' of
meer  algemeen op 'betrokkenheid'.  In de overige passages duidt  de

betekenis van 01M op 'sparen', in Psalm 72.13 en Nehemia 13.22 meer

specifiek op 'ontferming' door God. Zowel het betekenisaspect 'spa-
ren' als 'ontferming' roept een houding van conipassie op. een attitude
waarin men iemand anders ziet staan'

Samenvattend resulteert een lexicale en concordantische inventa-
risatie van het verbum 0111 in een betekenis van 'compassievolle attitu-
de'.87 De afzonderlijke aspecten van 'ontzien', 'sparen' en 'betrokken-
heid' geven nader invulling aan deze houding.88 Vanwege de passages
waarin het verbum gecombineerd wordt met het nomen 1'17, vertegen-

woordigt de betekenis van het lexeem DIll vooral een bepaalde wijze
van kijken. Als kwalitatief kenmerk voor waarnemingen en attitude
komt deze betekenis het meest frequent in combinatie met God voor. 89

Wanneer men de verschillende aspecten van het verbum 0111 toepast
op  JHWH' S slotwoord  tot  Jona. dan staat beider attitude centraal.   In

algemene bewoordingen gaat het om houdingen van betrokkenheid en
de visuele grondslag van deze houdingen.'c  Een dergelijke betekenis
resulteert in een attitude van JHWH die 'compassievol' is. Gecombi-
neerd met zijn andere kenmerken van 'innerlijke verandering', 'gena-
de', 'medelijden'. 'trouw' en 'spijt', betekent een activiteit van 0111
ten opzichte van Nineve zoveel als: 'Ik heb hen gezien'. Het bena-
drukt de wijze waarop God met de stad en haar inwoners begaan is.

Hoewel in relatie tot Jona de tekst hetzelfde lexeem voor betrok-
kenheid presenteert, staat zijn houding in schril contrast met die van
JHWH. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van betekenisaspec-
ten die thuishoren binnen een domein van innerlijke verandering of

Zo ook: Stuart, D.. Hosea-Jonah. 1987, 507: 'The verb 0111 can mean both to be
worried about. to be concerned about. and also to show active concern for. i.e., even
 'to spare"  (usually  with br)  as  in   1   Sam  24: l  l   and  Ezek  24:14'
KM

Een invulling van 'wenen' (Naastepad. Th.J.M.. lona.  1975.81 ) is m.i. veel te sterk
en incorrect in de context van 4.10-11. Evenzo de verwijzing naar Gen.45.20: 'het
oog vergiet tranen om' (Woude. A.S. van der. J<,na. Nahum. 1978. 59).
X9 Cf. Sasson. J.M.. Jonah. 1990. 309: 'This word (- 0111) often supports a metaphor

in which the eye. as subject. "feels" favorably about C 'al) an object. It is about feeling
compassion and mercy and therefore easily associates with other verbs of similar
implication ( raliani and hamal)'
Y{) Gods innerlijke verandering van 011] wordt eveneens voorafgegaan door een activi-
teit van kijken (TIN7 in 3.10a).
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van affectieve kwaliteiten. Jona keert zich niet om, kent geen genade
voor Nineve. heeft geen medelijden met het lot van de stad en is niet
begaan met haar inwoners. Hij heeft alleen oog voor zijn eigen situa-
tie. Het maakt het contrast in JHWH's slotwoord vooral een discussie
over de wi.ize van waarnemen en het perspectief dat men hanteert.
Jona redeneert uitsluitend vanuit zijn eigen perspectief en schenkt
alleen aandacht aan de plant en haar schaduw. JHWH's houding van
compassie stuurt zijn wijze van kijken naar veel grotere zaken. zoals
Nineve met alles wat zich daarin voordoet.

Tussen angst en vrees

Behalve positieve betekenisaspecten binnen een domein voor innerlij-
ke betrokkenheid. appelleert de tekst van Jona eveneens aan negatieve
aspecten. Zo draagt in de conceptuele ruimte de aanwezigheid van het
kwaad in verschillende vormen bij aan het beeld van dreigende onder-
gang. en dienovereenkomstig aan gevoelens van angst en vrees. De
zeelieden bijvoorbeeld reageren met angst op de dreigende ondergang
door de storm (Nl' in  1,58). Dit resulteert in noodkreten ( PT in  1.5b)
en indringende vragen  of God aandacht zal schenken (nuP  in  1.6f).
Op Jona's antwoord dat hij JHWH vreest ( 1.9c). reageren de zeelieden
opnieuw met vrees ( 1.10a). De koning van Nineve reageert niet veel
anders. Met eenzelfde uitroep als de zeelieden schreeuwt hij om hulp
(pPT in 3.7a) en vreest hij de ondergang van Nineve en haar inwoners
(7:lk] Nbl in 3.9e):'

Een lexicale inventarisatie van het veelvoorkomende verbum 227'
wijst over het algemeen op een betekenis van 'vrezen' of 'bang zijn
voor'.91 In de Hebreeuwse bijbel is in het merendeel van de passages
waarin het werkwoord voor komt God het object: hij is degene die
men vreest of waarvoor men eerbied heeft." De betekenis van 'angst'
of 'vrees' kan zowel het letterlijke 'bang-zijn' beogen als het meer

91 Jona verwoordt Lijn benauwdheid in de vis op soortgelijke wijze met Ple (2.3d).
'1 De Qu/ staat voor  vrezen: de Nit 'al voor 'gevreesd worden'. de Pi'e/ koorbang
maken' (BDB 431: KB 399-400. Ges 315-316). Zow·el KB als Ges noemen kn' in
Jona  1.9 een verbaal-adjectief. in de betekenis van 'vrezend'  Er is echter geen reden
voor een dergelijke invulling. aange/.ien dezelfde vorm op een qcit(11 wijst. BDB
plaats  1.9 gewoon onder de Qal.
.' De 333 verbale vormen in de Hebreeuwse bijbel hebben in 809 van de gevallen
God als object (NIDOTTE 2:527-533. TWAT 3:869-893), de wortel N-1' kent 435
vindplaatsen.
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figuurlijke 'vol eerbied staan tegenover'.94 Daarmee wijst N-1' onder
andere op de angst voor lijf en leden. zoals zich dat voordoet in het
zicht van levensbedreigende situaties.

De tekstuele herhaling van het lexeem 127' in een betekenis van
'angst' of 'vrees'. intensiveert voor een lezer de mentale representatie
van een dreigende ondergang en destructie. Magonet ziet in deze

groeiende angst van de zeelieden zelfs een literair mechanisme: 'Howe-
ver. with the use of Nl' six times. one can say at least that there is a
strong undercurrent of "fear" that runs throughout this chapter. which
serves to underline, almost subliminally. the fearsome situation in
which the sailors find themselves. In toenemende mate draag het-

,9f

zelfde lexeem voor angst bij aan een intense voorstelling van de situa-
tie, waarin de betrokkenheid van de personages op de gebeurtenissen
van dat moment centraal staat.

De betekenis van het werkwoord pPT brengt het thema angst op
een geheel andere wijze naar voren.96 De algemene lexicale betekenis
wijst op 'roepen' of 'uitroepen' in een situatie van nood.97 Het verbum
wordt in een aantal studies geassocieerd met situaties van grootschali-
ge calamiteit. hetgeen resulteert in de betekenis van 'om hulp schreeu-
wen' of 'kreten van nood uiten'.98

Wanneer men de algemene betekenis van 'om hulp schreeuwen'
toepast op de gebeurtenissen in Jona, activeert het lexeem pPT op
soortgelijke wijze als Nn' aspecten van angstgevoelens of emoties die
thuishoren bij acute nood. Hoewel de meeste lexica de Hif'il van PPT
benoemen met het meer algemene 'uitschreeuwen' of 'omroepen', is
er in de dreigende context op zee of in de dreigende ondergang van
Nineve een duidelijke situatie van nood aanwezig. Dit resulteert onder
andere voor Jona 3.7a in een intensief betekenisaspect als 'uitschreeu-

94 Volgens THAT 1.765-778 wijst Nl' in een aantal gevallen op concrete angst: angst
voor dieren. dingen. dood ( Jona  1.5 !). vijanden  of de vrees  voor ouders. Het meren-
deel is echter verbonden aan een religieuze context: Godsvrees als geloofsverstaan.
zijn ingrijpen in natuurlijke fenomenen boezemt angst in (TWAT 3:869-893).
" Magonet, J., Fc,rni and Meaning. \ 976.16.
m De stam pPT kent volgens THAT 2:568-575 een variatie in 7117. Samen komen ze
in de Hebreeuwse bijbel 128x voor: 73x 7117 en 55x 7112.
97 BDB 277: KB 263. In de Oat spreekt Ges 203 zelfs van uitschreeuwen. in de Nif' al
'samengeroepen' of 'ontboden worden'. in de Hit 'il 'uitschreeuwen'
9 Cf. NIDOTTE 1:1 131-1132: vanwege de Hty'i/ in Jona 3.7 een roep om oordeel ter
verzameling van de stad.
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wen van nood' of 'doen roepen om hulp'.94 Na de oproep van Jona in
3.4de  is er immers een dreigende ondergang  voor de stad. 1 w Daarmee
lijkt in de lezersvoorstelling de oproep van de koning op de hulproep
door de zeelieden. In beide situaties schreeuwt men immers in een
situatie van acute nood om hulp. Het enige onderscheid is de adressant
van de oproep. De zeelieden raken bevreesd en roepen ieder tot zijn
God om hulp (7'ilbE-bE ID'N lpPT'l in 1.5b). de koning richt zijn
noodkreet tot Nineve (... ill]']2 -IDN'l 717'r'l in 3,7ab)

De  presentatie  van  Jona' s benarde positie  in  de vis toont een geheel
eigen context van angst. Met zijn hulproep ('n1172 51Nuf 1DJD in
2.3d) zet hij een uitgebreide beschrijving in gang van zijn benauwde
en reddeloze omgeving. Jona eindigt zijn gebed met de uitroep: 'Er is
redding bij JHWH' (illil'b ilr'111119' in 2,1 Od). De iconische gelijkenis
van de lexemen 17119 en Pt' appelleren aan overeenkomstige
betekenis-aspecten binnen een domein van 'angst' en 'vrees'. In de
Piel wijst de betekenis van het verbum 171Uj (2.3d) op 'roepen om

101hulp' in een context van negatieve ervaringen. De werkwoorden
PPT, N77 en PUf' tonen overeenkomstige betekenissen.1112 Het beteke-
nisveld van het verbum 17Uj' activeert echter een tegenovergestelde
beweging. Dit verbum wijst op het 'geven' en 'ontvangen van hulp'
en refereert aan positieve activiteiten van 'redding' en verlossing'.

1()3

De presentatie van Jona's emotionele gesteldheid met lexemen
voor 'roepen om hulp' en geven van redding' dragen bij aan een
specifiek beeld voor Jona's benaderde situatie in de vis. De iconische
gelijkenis tussen 111:f en PW' en hun 'tegengestelde' betekenisaspec-
ten van vragen om hulp en het ontvangen van redding. appelleren aan
een vorm van innerlijke omkering door Jona. Van een vraag ontwik-

.9 Dit in tegenstelling tot een aantal lexica die Jona 3.7a een voorbeeld noemen van
proclameren': O.a. BDB 277, KB 263, Ges 2()3. NIDOTTE 1:1131-1132.
. De reactie hierop met vertrouwen. boete en vasten Sillit daarnaast goed aan bij de

connotatie\'e betekenissen 5·an PPT. Zo komt het verbum in Jer.25.34 voor met  'rollen
in het stof' en in Ez.9,8,11,13. 27.29-32 staat het in een beschrijving met zak en as'
NIDOTTE  1:1131-1132. TWAT 2:628-639 spreekt  in theologische contexten  over
'gebed':  een ten hemel gerichte oproep aan God en een situatiegebonden hulproep in
acute nood.
/1

BDB 1002-1003. KB 956. Ges 814.
1 )2

TWAT (7: 1187-1191 ). meestal gericht tot JHWH in de setting van een aanklacht.

" ' In profetische literatuur is God het subject  van verlossing: bij hem is er redding. hij
i 3 een toevlucht. TWAT (3:1035-1059).
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kelt zijn gebed zich in een constatering. Met name de nominale vorm
Mnl/119' in 2,1Od. waarmee Jona zijn gebed beeindigt. attendeert in
positieve bewoordingen op JHWH'S redding: hij alleen is in staat om
Jona's ellendige situatie om te keren.

6.4 Een wereld binnenste buiten: vomeren of laxeren

Een niet nader gespecificeerde gebeurtenis in de tekst van Jona betreft
het ontlasten door de vis (71193'il-514 il]l'-nk Np'l in 2,1 lb). De
presentatie van deze intern gerelateerde handeling stimuleert de acti-
vering van een conceptueel domein voor fysieke en inwendige activi-
teiten. De tekst presenteert het namelijk als N'p. hetgeen meestal
wordt vertaald met 'uitspugen'. Vanwege de beperkte informatie lijkt
een nadere analyse echter op haar plaats, temeer omdat het werkwoord
slechts Edn maal in Jona staat vermeld. Daarenboven vertoont het
verbum een iconische gelijkenis met het nomen 11'2'P
(4,6a.c.7b.9b. 1Ob). Wellicht dat de eigenschappen van deze plant
inzicht verschaffen in de handeling door de vis.

De plant

Het nomen 11'7'7 komt slechts vijf maal voor in de Hebreeuwse bij-
bel,  alle  in het vierde hoofdstuk  van  het boek Jona.'04 Dit compliceert
het tekstsemantische onderzoek aanzienlijk, aangezien er geen paral-
lellen in een bredere context voor handen zijn. In de vierde en vijfde
episode van Jona verwijst de betekenis van het nomen naar een zaak
waarin God voorziet, net als de natuurlijke fenomenen van de vis, de
worm of de verschroeiende oostenwind (il]n in 2,la; 4,6a.7a.8b).
Vanwege de tekstuele combinatie met lexemen voor een 'klimmende
beweging' en 'schaduwrijke kwaliteiten' (n517 en 51: in 4.6b) lijkt een
betekenis  van een 'plant'  voor de hand te liggen:05 De tekstuele gege-
vens over een worm die steekt waarna verdroging volgt bevestigen
een dergelijke betekenis (4,7abc), evenals de informatie in JHWH's
slotwoord in 4,10. Hij spreekt van grootbrengen zonder menselijke
tussenkomst.

101 Even-Shoshan. A.. A New Concordance  of the  Bible. 1997. 1017.
M NIDOTTE 3:921-922 attendeert op het nomen nbP (blad. lover) als onderdee van
planten. Het verbum en het nomen behoren beiden tot dezelfde stam.
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Een lexicale inventarisatie van het nomen resulteert in een grote
onduidelijkheid over de determinatie van de 11.747. In de uiteenlopen-
de exegetische tradities vanaf de patristische tijd vertaalt men het
nomen meestal met kalebas. pompoen. klim-op of wilde druif.'c)6 Van-
af de moderne tijd. mede na herziening van Hieronymus' Vulgaat-
vertaling, denkt men aan een Ricinus of  'Wonderboom'.'07 De meeste
lexica houden het eveneens op een Ricinits, een eensoortig planten-
gewas behorende tot de Euphorbiaceae:08 De reden hiervoor is de
lexicale gelijkenis  met het Egyptische, Koptische en Griekse  K1Kt, die
alle  wijzen  op de Ricinus.'"  In zijn algemene verschijning  is  dit  een
snelgroeiende plant die in een sub-tropisch klimaat een hoogte bereikt
van zo'n 3 meter met bladeren tot 30 centimeter breed. "0 Het heester

1()6   · The Hebrew reads  kek« ·on  C a  gourd?), the Septuagint. ko/okunte  (a  pumpkin).
Jerome records that one Cantherius accused him of sacrilege - quod pro cucurbita
hederam transliterim (PL 25:1147C): but he defends his translation by stating that the
Latin language has no equivalent term since the plant involved is unknown to the
Latins: voluimus idipsum Hebraeae Linguae nomen exprimere quia sermo Latinus
hanc speciem arboris non habebat. Luther used eine Kurbis (pumpkin): the Wycliffite
Bible has "ivy": the ME Patime·e-poet  has  -wod-bynde. Cranmer's Bible  of  1540.
has "wylde vyne" .' Bowers. R.H.. The Legend *,f Jonah. Den Haag: Martinus Nij-
hoff. 1971. 17.
1(J. Cf. Robinson ( 1985. 390-392.400) :  'The oldest tradition identifies 11'7'2 as a type
of gourd. The Septuagint has KOAOKUV0a. The Vetus Itala cucurbita. the Peshitta
qar'a'. 'Symmachus translated the Hebrew word by KtaCOC and Jerome by hedera'
Jerome's description of the plant can be used. and has been. to support an argument

that he followed. or initiated. a third line of interpretation. that which identifies the
11'2'7 with the ricinus c<,Ilimunix. otherwise known as the Castor-oil plant or the
Palma Christi' '...in modern Hebrew 11'P'P means the castor-oil plant' Robinson.
B.P., -Jonah's Qiqayon Plant". Zeitschrift fiir die altiestanle,itliche Wissenscliaft 97
C 1985) 390- 403.
1,"

BDB 884. KB 838. Ges 713, NIDOTTE 3:921-922.
U. Cf. Robinson. B.P.. -Jonah's Qiqayon Plant" (1985) 401: 'Herodotus 2.94 speaks
of the Egyptians who live in the region of the marshes anointing themselves with kiki
oil derived from the fruit of the silli-opt ium
"m Brickell. C. led.). Atrium Titinplailte,i E,ze·.3·,·lopedie, Londen: Dorling Kindersley
Limited. 1997.585. (Oorspronkelijke titel: Gardeners' Encyclopedia of Plants and
Flo,i·ers. Londen. 1994). Sommige auteurs kennen de plant zelfs een groeihoogte van
12 meter toe. hetgeen in botanische zin erg onwaarschijnlijk lijkt. Het maakt van de
Ricinus eerder een boom dan een heester. O.a. Aaiders. G.C.. Obadja en Jona. 1958.

113-14: Woude. A.S. van der, Joiia. Nahuni. 1978.57. zich baserend op Dalman. G..
Arbeit und Sitte in Pfilastina l Band  II:  Der  Ackerbau).  Gutersioh,   1928-1942.  297.
Opvallend is echter dat Dalman de Ricinus Communis een boomachtig gewas noemt.
met een hoogte van 3-5 meter. Deurloo. K.A. Jona.  1995. 85. spreekt eveneens  van
een hoogte tot wel 12 meter. Dit verschil in opvatting laat zich waarschijnlijk verkla-
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achtige geslacht hoort thuis in het noordoosten van Afrika en zuidwes-
telijk Azie."' Vanwege de combinatie  van de schaduwrijke eigen-
schappen met de tekstuele informatie in Jona (4,6b). determineren
sommigen de 11'2-7 expliciet als een Ricinus Communis:"- Alle delen
van deze plant zijn overigens zeer giftig. hoewel na verhitting de olie
uit de zaden medicinaal toepasbaar is. Men maakt er de zogenaamde
wonder- of castorolie van. een sterk laxerend middel.

Een andere plantenfamilie komt in beeld door de vertaling in de
Septuagint.' 13 Deze geeft KOAOKUVOrl, hetgeen wijst  op een meloen  of

kalebas. Daarmee zou de 11'7'7 behoren tot de Cticurbitaceae. een
grote plantenfamilie waartoe men bijvoorbeeld de komkommer rekent.
Hoewel deze plantengroep grote bladeren kent, snel groeit en van
nature voorkomt in sub-tropische gebieden, roept de specifieke ver-
schijningsvorm problemen op binnen de context van Jona. Pompoen-
achtigen zijn kruip- of slingerplanten die niet omhoog groeien zonder
ondersteuning. Daar komt bij dat een aantal exegeten meer specifiek
uitgaan van een Cucurbita in de varieteit pepo of maxiina, hoewel
deze alleen inheems  zijn  aan het Amerikaanse continent."4 De exege-
tische aantrekkelijkheid van een klimplant lijkt vooral ingegeven door
de duplicatie van schaduw gevende elementen: Jona's hut (MDD in
4,5c) en JHWH's plant (11'7'2 in 4,68). Of zoals Simon hierover op-
merkt: 'The advantage of this identification with the pumpkin. a vine
with tendrals, is that imagining the plant as climbing on the booth
resolves the difficulty of the duplication of the shade of the booth and
the shade of the plant - a redundancy that has led many scholars to
rather far-fetched conclusions. 9115

ren door een omrekenfout van engelse 'voeten' naar decimale 'meters'. of door
gebruik van het exegetische commentaar van Wade (Wade. G.W.. The Books of the
Prophets Micah, Obadiah, Joel and Jonah. Westminster Commentaries. London.
1925) die spreekt van 30 tot 40 voet voor de ricillus.

"' Cheers. G. Ced.). Botanica. Keulen: Kdnemann. 1999, 769. (Oorspronkelijke titel:
Bot inica. Milsons Point, Australia, 1997).
"- 'its erect stem produces so many large palmate leaves that the plant may shade a
traveler from the burning sun.' Zohary. M.. Plants of the Bible. 1984,193.
113 Rahlfs. A. (ed.). Septuaginta. Id est Verus Testamentum gmece iuxta LXX interpre-
tes, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. 1979.
"+ Voor herkomst en groeiwijze van de Cticurbitaceae 7-\e o.a. Cheers.  G.  (ed.).
Botanica. 1999.271.
115 Simon. U.. Jonah. 1999.42.



192 Tekstsemantische analyse

Wanneer men de verschillende aspecten van de genoemde planten-
soorten naast elkaar legt, geeft de Ricinus Communis de meeste over-

eenkomsten met de 11'7'7 zoals die zich in Jona voordoet. De Ricintis
Communis heeft grote schaduw gevende bladeren, groeit snel zonder
ondersteuning en in tegenstelling tot de Cucurbitaceae is het een

opgaande en zich vertakkende plant. Een opvallende bijkomstigheid is
de kleur van de plant. Zo is de stam van de Ricinus Communis. net als
de jonge bladeren en de stekelige vruchten, vuurrood. Gezien Jona's
oververhitting buiten de stad Nineve. lijkt de groeiwijze van de plant
zijn benauwde situatie te weerspiegelen. Een andere reden om te kie-
zen voor de Ricinus  Communis. is gelegen in de medicinale en laxe-
rende kwaliteiten van de plant. Gestimuleerd door de iconische gelij-
kenis tussen de activiteit van de vis en de naam van de plant ontstaat
er voor de lezer een specifieke betekenisrelatie tussen het verbum N'7
en het nomen 11.P,P waarin het betekenisaspect van 'laxeren' een
centrale rol vervult. 116

Vomeren of laxeren

De stam N'p kent slechts 13 vindplaatsen in de Hebreeuwse bijbel, 4x
in  de  nominale  en  9x   in de verbale vorm.'17 Het refereert aan een

lichamelijke ontsnapping of uitscheiding van iets dat is ingeslikt. Dit
kan wijzen op uitwerpselen of op braaksel.

In teksten met het verbum is de betekenis afhankelijk van het
gebruikte subject en object. In Leviticus werkt het land de inwoners
naar buiten vanwege hun verontreiniging en ongerechtigheid: 18 De
overige passages wijzen op een of ander voedsel dat verorberd is en er
weer uit komt. Spreuken 25,16 noemt honing, Spreuken 23,8 bete. Job
20.15 schatten en Jona 2,11 de persoon van Jona zelf. Uitzondering is
Jeremia 25.27 waar in een setting van dronkenschap wordt uitge-
spuwd. zodat de betekenis van 'overgeven' voor de hand ligt. In de
andere passages blijft in het midden of er sprake is van 'braken' of
juist 'ontlasten'. De keuze voor vomeren of laxeren lijkt  in de meeste

!!6 Contra Robinson. B.P.. 'Jonah's Qiqayon Plant"  ( 1985) 402:  'If the choice  is
between the ricinus and the gourd (and there is not much to be said for the other
traditional candidates). the gourd has perhaps the stronger case'.
117 Even-Shoshan. A.. A Ne,t Concordance of the  Bible. 1997. 1016.
118

r-IN in Lev. 18,25: 18.28 (2x). 20,22.
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lexica echter vooral ingegeven door de setting van dronkenschap in
Jeremia en kiest men voor 'braken' als belangrijkste betekenis. 119

Van de vier passages met het nomen N'p geven er drie een set-

ting van dronkenschap. Jesaja 19,14 beschrijft de toestand  van  een
beschonkene die in zijn eigen braaksel tuimelt. Jesaja 28.8 spreekt van
tafels vol walgelijke N'p in een setting van wijn en drank. Jeremia
48.26 beschrijft de tuimeling van Moab in zijn braaksel. opnieuw in
dronkenschap. De tekst van Spreuken 26,11 daarentegen kent een
ander subject dan alle overige passages. Niet langer gaat het over
mensen of het land, zoals in Leviticus. maar over een dier. In de be-
schrijving 'als een hond die naar zijn N'p terugkeert' is het moeilijk
kiezen tussen 'braaksel' en 'uitwerpselen'. Honden doen immers
beide, aangezien de activiteit van snuffelen hen eigen is. Daarbij is het
irrelevant of het uitgeworpene van zichzelf of van andere honden is.

Een lexicale en concordantische inventarisatie van het nomen en
verbum N'p leidt vooralsnog tot een algemene betekenis van
'uitwerpen'. Deze uitscheidende activiteit is ofwel 'terugwaarts' ge-
richt naar boven, ofwel 'achter uitwaarts' naar beneden. Dit onder-
scheid is bepalend  voor de verdeling in 'vomeren' en 'laxeren:  Over-
geven gaat over voedsel of drank dat weer terug naar buiten komt.
Ontlasting wijst op voedsel dat via het binnenste aan de achterkant
naar buiten gaat.

Ingewanden

Wanneer Jona zich in de vis bevindt, gebruikt hij verschillende beel-
den voor zijn situatie. Hij roept vanuit benauwdheid (2,3b). spreekt
van Sheol (2,3d), schetst een omgeving van wateren (2,4.6) of een
diepe kuil (2,7c). Hoewel de beelden van elkaar verschillen duiden ze
op een overeenkomstige realiteit: een beklemmende omgeving van
dood en verderf. De bewegingen die hem tot deze positie hebben

gebracht zijn verticaal naar beneden gericht (o.a. 17' in 2.78).
In relatie tot de activiteiten van de vis vallen twee lexemen op.

Na de verzwelging zit Jona drie dagen en nachten in de 'PTO. het bin-
nenste waar de ingewanden zijn (2.1 b.2a).  Dit nomen. dat alleen in de
pluralis voorkomt, refereert aan de interne organen zoals de darmen of
de maag. 120 Eveneens wijst 'Pr: op de plaats van voortplanting en in

m BDB 883. KB 836-837. Ges 711-712. NIDOTTE 3:916-917. TWAT 7: 18-19.
12" BDB588-589, KB 547. Ges 442-443.
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figuurlijke zin op een plek van emoties. Parallel hieraan en tegelijker-
tijd synoniem voor 'PD is het lexeem 10=.12' Jona noemt dit als attri-
buut van de onderwereld in 2,3d: uit de buik van de Sheol schreeuwt
hij om hulp. Een lexicale inventarisatie van 1DZ geeft betekenissen als
buik. lichaam en schoot. Het is de plaats voor honger, voedsel en122

passie in een lichaamsbeschrijving van mens en dier.
De presentatie van de lexemen 'PD en 1DZ creeren voor een lezer

een duidelijk beeld. waarmee Jona midden in de spijsvertering zit. Hij
is opgeslokt zoals een vis voedsel tot zich neemt. Nu kan men zich
nog steeds afvragen of de vis Jona uitspuwt of zich van hem ontlast.
Zit hij namelijk 'hoog' in de ingewanden. dan lijkt een betekenis van
overgeven vanzelfsprekend. Zit hij daarentegen 'laag' in het darmka-
naal, dan is er sprake van ontlasting. Een dergelijke afdaling sluit het
best aan bij de geactiveerde neergaande bewegingslijn van Jona. Hij
gaat net zo lang omlaag totdat hij aan de achterkant uit de vis komt.

De iconische gelijkenis in de stamformatie van het verbum N'p
en het nomen 11'7  versterkt de betekenis van zo'n neergaande

123

activiteit.   Want indien de plant wijst op een Ricinus Conimunis. n'let

zijn bekende laxerende kwaliteiten in medicinaal gebruik, dan is de
activiteit van de vis eerder te vergelijken met 'ontlasting' dan met
'braken'. De ironie van deze iconische en semantische relatie is de

situatieschets die het een lezer geeft van Jona buiten Nineve. Hoewel
hij is gered uit het binnenste van de vis zit hij opnieuw in de rotzooi
onder de 'ontlast-plant: Het maakt zijn verblij f in zon en hitte bijzon-
der onaangenaam en drukkend.

" ' Zie ook: NIDOTTE 2: 1012-1013 en TWAT 4: 1036-1038.
rBDB 105-106. KB 119. Ges 93.
. Sommigen attenderen evenzeer op de iconische relatie tussen N-7 en 11-7'7. maar

\'erbinden beide lexemen op grond van de ,merige smaak van de 'castor- olie'. die
zou aanzetten tot braakneigingen. en laten het medicinaal laxerende effect buiten
beschouwing. O.a. Bolin. T.M., Freedom Bewnd Forgit·eness, 1997. 155: 'Baruch
Halpern and Richard E. Friedman offer a possible solution to the problem in the
observation that the name of Jonah's plant 'resembles nothing so much as the sound
of the words "the vomiting of Jonah".' Thus. the term can be understood as having
been coined by the biblical author in order to make a subtle reference to Jonah's
undignified exit from the fish in 2.11 (Rp'l). The relationship between Jonah's plant
and the Hebrew verb 'to vomit' allows a reconsideration of the ricinus as the plant in
question for. as botanists (and generations of schoolchildern) will attest. the ricinus
plant and its oil are nauseous to the taste.' Ct. Halpern. B./Friedman. R.E.. "Compo-
sition and Paronomosia in the Book of Jonah '. Hebrew  Annual  Review  4 (I980) 79-
92.85-86.
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Een ander aspect van Jona's situatie in de vis is de inhoudelijke
parallellie van '17TO en 1Dl met het adjectief 01Ml. Jona noemt deze

positieve kwaliteit van compassie (07117) namelijk een expliciet ken-
merk van God (4,2g). Zoals reeds eerder is aangegeven is het adjectief
01 11 een afgeleide vorm van het nomen Ort-1 en verschillende lexica
noemen het een synoniem voor '1/ZO en lul. Inhoudelijk refereert het
aan de 'moederschoot:124  Wanneer  men de opeenstapeling  van  bete-
kenissen voor 'inwendige zaken' toepast op Jona's situatie in de vis en
de directe omgeving buiten Nineve, ontstaat er voor een lezer een zeer
specifiek personagebeeld van Jona en JHWH. Terwijl in Jona's ogen
JHWH vol is van compassie en 01117, kan hij zijn eigen positie niet zo
waarderen. of dat nu in de schoot van de vis is of in de hitte buiten
Nineve. Het zet de discussie tussen Jona en God in een nieuw dag-
licht. Jona ziet met een beperkt blikveld alleen de menselijke kant van
'ingewanden', 'ontlasting' en de 'ontlastplant'. God daarentegen ziet
met en vanuit het binnenste, hij is vol van 0111-1. Hij kent daarmee een
andere houding en verhouding tot het binnenste van mens en dier.

114 NIDOTTE  1:650-652. TWAT  1:616-620. God vormt bijvoorbeeld de mens in de
moederschoot (Ps.139.13).



7 JONA IN WOORD EN BEELD

Op basis van de voorafgaande analyses presenteert dit zevende hoofd-
stuk de conceptuele structuur van Jona 1-4. Hiertoe behoren de speci-
fieke eigenheden  van deze verhaal-wereld  (7.1 ), enkele significante
intertekstuele relaties (7.2 - 7.4) en een doordenking van de interpre-
tatieve consequenties (7.5). Hoewel de conclusies zich baseren op de
tekstsyntactische en tekstsemantische onderzoeksresultaten. zijn een
aantal inzichten 'subject-gebonden'.  Dat wil zeggen, de gepresenteer-
de conceptuele structuur van Jona is de resultante van een dynamische
interactie tussen auteur. code, tekst en lezer (c.q. analist) en gerela-
teerd aan specifieke buiten-werelden.'

7.1 De wereld van Jona

Direct vanaf de eerste woorden is er in het boek Jona sprake van een
ongekende en vooral onbekende wereld. Na slechts 6dn clause veran-
dert de pas geopende narrative in een discourse. Syntactisch kenmerkt
deze zich door volitieven: N771  ... 15 017 (1.2abc). Iemand wil heel
duidelijk iemand anders iets laten doen. Tegelijkertijd stimuleren de
omringende lexemen tot de opbouw van een conceptuele ruimte, hoe-
wel de informatie vooralsnog verwarrend is: onbekende personages,
een onbekende tijdlijn, een nog niet ingevulde ruimte en alleen maar
woorden over iets dat gaat gebeuren. Het heeft een duizelend literair
effect van tasten in het donker. Je ziet nog niets. er gebeurt nog niets,
er klinken slechts woorden. Desalniettemin levert dit vreemde auditie-
ve begin een aantal interessante gegevens op voor de rest van het
verhaal. Er is een spreker die indirect via zijn woord opdrachten geeft:
JHWH. Er is iemand die het moet gaan doen: Jona. zoon van AmittaY.
zoon van iemand die in naam betrouwbaar is. En er is een stad met
slechtheid: Nineve. Als in een 'leader' van een krantenartikel of een
'pilot' van een film reikt de tekst snel en prikkelend de belangrijkste
informatie aan.

'Cf.  Craig  ( 1990. 105): 'Whenever the reader's curiosity is tapped. the author  may
provide the conditions for establishing causal connections. This ever changing net-
work does allow for a certain free play of interpretation. but should not be equated
with randomness or chance since the play is regulated in a variety of ways by the
narrator. the characters. and the plot as perceived by the reader.' Craig. K.M.. -Jonah
and the Reading Process". Jc,urnal for the Study of the Old Testament 41 (1 990) 103-
114.
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De Verteller

Wat het begin van het boek direct duidelijk maakt. is de sturende
kracht van de verteller.2 Een lezer die de verhaal-wereld van Jona
betreedt. ergens op een neutraal nulpunt in tijd en ruimte. krijgt min-
der neutrale informatie  dan het lijkt.'  Men  ziet en hoort enkel datgene
wat de verteller wil tonen. Hij bepaalt de voor- en achtergrond. legt
nadruk of laat achterwege.

Zo presenteert de verteller JHWH's activiteit van een wind over de
zee als achtergrondinformatie   ( 1.4a), terwijl   op de voorgrond   Jona
afdaalt naar Jafo en afdaalt in het schip (1,3a-e). Met een aaneenscha-

keling van narratieve wan,iqtols gaat eerst alle aandacht naar Jona en
zijn handelingen. Wat hij doet en laat, hoe hij opstaat en vlucht ont-
spint zich voor het conceptuele oog van een lezer. Hij staat midden in
het zoeklicht. De grote wind over de zee lijkt bijna bijkomstig. De
tekstuele informatie valt niet direct op, vanwege de constructie met x-
qatal. Toch zijn het juist dit soort narratieve mededelingen die de
gebeurtenissen drastisch beinvloeden. JHWH's handeling zet immers
een complex van activiteiten in gang: van een wind naar een storm,
naar het bijna breken van het schip en de uiteenlopende (re)acties van
de zeelieden.

In tegenstelling tot Jona lijkt JHWH in deze fase van het verhaal
minder in het zoeklicht te staan, hoewel de tekstuele aandacht voor
hem minstens even groot is: het verhaal start met zijn woorden, de
plaatsbepalingen zijn aan zijn positie gerelateerd en hij gooit de grote
wind over de zee. Het maakt hem vooralsnog tot een bijzonder perso-

nage in de verhaal-wereld, op een bijzondere positie en met bijzondere
krachten.

2 Wierenga (1999. 129-133) wijst op een heterodiegetische vertelvorm in Jona. De
ingebedde discourses van Jona en JHWH noemt hij homodiegetisch. alsof de woorden
van de personages indirect door de verteller worden gezegd. M.i. verwart Wierenga
de terminologie voor verteller en auteur. aangezien zijn argumentatie steunt op de
inbreng van de eigen achtergronden en kennis van een auteur in de woorden van
personages in de tekst. Wierenga. L.. Jona, een psychodrama. 1999.
' Cf. Sasson. J.M., Jonah. 1990.328: 'As we read the story of Jonah, we are impres-

sed by how much relevant information the narrator controls. The teller not only
recounts wat goes on aboard ship and in downtown Nineveh, hears what Jonah utters
under water. and reports every word exchanged between God and Jonah, he is also
aware of evereyone's feeling as well as knowing what God thinks of the Ninevite's
repentance'
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Minder dwingend laat de verteller zich gelden in de structurering van
de verhaal-wereld. De syntactische markeringssignalen verdelen de
tekst in vijf episodes of vertelmomenten. Door het gebruik van ';1'1
geeft   1.la-4a  een  beeld  van de omgeving  bij  en  in Jafo. 1,4b-2.la
presenteert een situatie op zee, 2.lb-llb in zee, 3,la-4,7c bij en in
Nineve en 4.8a-11 c buiten Nineve. Deze syntactische en ruimtelijke
verdeling vergroot de weerspiegelde werkelijkheid. in die zin dat er
niet den enkele statische plek is voor de origo van de lezer. maar ver-
schillende. Vanuit het onbepaalde zwarte gat van de eerste episode.
met slechts enkele plaatsen als Jafo en Tarsis, is er een tweedeling in
de wereld tussen nat en droog. tussen zee en land. Deze twee uitersten
zijn in meerdere opzichten elkaars spiegelbeelden.4

Het totale ruimtelijke kader van de zee en daarop het schip toont
in de tweede episode een contrastrijke setting voor horizontale en
verticale bewegingen. Op zee stormt het heftig en dreigt de ondergang
door  schipbreuk.  Het  is een omgeving van werpen ( 1,5c. 12c. 15b),
afdalen    ( 1.5e). neerliggen (1.5f), opstaan    ( 1.6d), verloren    gaan
(1.6g. 14c). lotwerpen (1.7c.f.g). te keer gaan (1.1 ld. 13c) en optillen
(1.12b. 15a). In dit netwerk van kolkende activiteit gaat de grootste
dreiging uit van het kwaad ( 317). Het presenteert zich als extern
natuurgeweld in de vorm van een woedende zee. waarvan de gevolgen
tot op het schip merkbaar zijn.

De dynamiek van een heftige storm op zee komt tot rust in de
ingewanden van de vis. Van een buiten-wereld verplaatst de origo van
een lezer zich naar een binnen-wereld. In het binnenste van de vis
schakelt Jona over naar zijn beknellende omgeving van water en blikt
omhoog naar de hoge wereld van JHWH. Het conceptuele beeld wisselt
aldus van buiten naar binnen naar boven. Aan het einde van deze
derde episode hervat de vis de stilgelegde dynamiek van beweging.
Vanuit de benauwde en verstikkende ingewanden ontlast deze zich

van Jona op het droge (N'7 in 2,1 lb).

4 Vanwege het reddingsmotief en een congruente literaire opbouw. noemt Wierenga
( 1999.  99)  Jona 1-2 zelts  een  spiegeltekst  poor  Jona  3-4. een predicatieve sequens
welke sooraf weerspiegelt wat achteraf zal blijken. Wierenga. L.. JC)71(1. eeti psycll()-
dra„ta. 1999. Simon ( 1999.27) serbindt de tweedeling vooral  aan de kenmerken van
God: 'Thus the synimetrical structure of the book unites two seemingly contradictory
aspects of the character of God. the con.joining of which is the paradoxical theme of
the book: the God who exploits His might to impose His will on his recalcitrant
prophet and hi3 traveling compagnons is the same merciful and compassionate God
who forgives the vicious and wicked Niniveh for its crimes.' Simon. U.. ./(mah. 1999.
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Op het land gelden andere condities dan op zee. Het water en de
nattigheid maken plaats voor stof en zonneschijn. Binnen deze nieuwe
omgeving zijn de daden van Nineve in handel en wandel reden tot
omkeer en is de hitte in zon en wind levensbedreigend voor Jona. De
dynamiek van horizontale en verticale externe bewegingen wordt
ingewisseld voor interne patronen van inkeer en omkeer: Nineve keert
om en God verandert van gedachten. Tegelijkertijd is het conceptuele
domein voor ethisch-morele zaken uitgegroeid tot een netwerk, waarin
het kwaad van Nineve vaste en concrete vorm aanneemt. Hun daden
van slechtheid gaan over geweld en daarmee over mogelijk bloedver-
gieten (Onll in 3,8c). Dit crescendo van slechtheid kent een onver-
wachte kentering, vanwege de verschillende vormen van omkeer. Jona
wil een omkering ondersteboven (1Dil in 3,4e), de koning roept op tot
een terugkeer (110 in 3,8c), Nineve keert zich om (31Uf in 3,1 Ob)
waarna God reageert met innerlijke verandering (OM] in 3.10c). De
ene omkeer leidt tot de andere, in een context van toenemende inner-
lijke activiteit. Naarmate het kwaad groeit in kracht. verplaatsen de
reacties zich meer en meer naar binnen.

Binnen een dergelijke complexe realiteit van wisselende concep-
ten en lexicale inhouden moet een lezer voortdurend een nieuwe con-
ceptuele omgeving creeren. De personages zijn continu in beweging
en met hun veranderingen moet een lezer meetrekken. teneinde het
spoor te kunnen blijven volgen. Want na alle omkeringen uit de vierde
episode volgt nog een staartje in de vijfde. In een welhaast verstilde
setting buiten de stad Nineve lijkt de dynamiek nog slechts marginaal
aanwezig. Toch wijst de statische context van zon en hitte op een
andersoortige dynamiek. die met terugwerkende kracht de verhaal-
wereld herziet.  Jona' s verhitte houding ontwikkelt  zich  tot  een  over-
verhitting, zichtbaar in zijn kwaadheid, doodswens en flauwvallen
vanwege de stekende zon. Deze gebeurtenissen dragen nieuwe gege-
vens aan voor de invulling van ;1117. Slechtheid is niet alleen iets wat
je doet of overkomt, zoals Nineve en de zeelieden, en ook niet alleen
een voorgenomen handeling, zoals door God, het is eveneens een
mentale houding die leidt tot oververhitting.

Daarnaast blijkt de dynamiek van innerlijke omkering en veran-
dering door God (3,10) geen eenmalige gebeurtenis. De tekstuele
presentatie toont een voortdurende mentale houding van betrokken-
heid. Langs de verschillende conceptuele domeinen voor beweging en
ethische categorieen werkt de verhaal-wereld toe naar de presentatie
van een ethische attitude van Jona en JHWH. Beide houdingen zijn
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gestoeld op beweging van het innerlijk. Jona's attitude is verbonden
aan zijn betrokkenheid op de 177'7. Wanneer de plant verdroogt na
het  steken  door  een worm, steekt  de  zon op Jona's hoofd, hetgeen
resulteert in flauwvallen en de wens om te sterven. De lexicale presen-
tatie van deze uitzonderlijke plant appelleert aan de ontlastende activi-
teiten van de vis. Vanuit de ingewanden werkt de vis Jona naar buiten
(2,1lb). De iconische relatie tussen het verbum N'p en het nomen
11'7'7 situeert Jona' s attitude in een inwendige context van mens, dier
en plant. van ingewanden en ontlasting. Gods houding en activiteiten
daarentegen zijn gebaseerd op innerlijke verandering en emotionele
gesteldheden. Hij kent kwaliteiten van spijt en erbarming, van mentale
betrokkenheid, affectie en compassie. Hoewel in de laatste episode de
uiterlijke facetten van de verhaal-wereld tot rust zijn gekomen, is het
innerlijk gaan bewegen.

Modale werkelijkheid

Naast de concrete omgeving van zon. zee en land zijn er in Jona vele
modale realiteiten aanwijsbaar. De tekst stelt ze present met de ge-
sproken woorden van personages.5 Voor een lezer heeft dit een cogni-
tief effect. In de mentale representatie lijken dergelijke sub-werelden
namelijk sterk op datgene wat reeds is. Ze bieden kortstondig een
ander perspectief op de narratieve werkelijkheid, zonder dat de gepre-
senteerde gebeurtenissen een vaststaande realiteit vormen.

Zo stimuleert 1,2a-d de mentale representatie van een sub-wereld,
waarin iemand opstaat. naar Nineve gaat en daar iets uitroept. Vanwe-
ge het modale karakter van de imperativi toont het echter een ongerea-
liseerde werkelijkheid binnen de verhaal-wereld van Jona. Hij kan de
opdrachten uitvoeren of nalaten. Evenzo toont  Jona' s oproep  in  Nine-
ve een modale realiteit: 'Nog veertig dagen en Nineve wordt anders-
om gekeerd' (3,4de). Zijn woorden weerspiegelen een beeld van ver-
woesting en omkering, zonder dat dit al heeft plaats gevonden. Zelfs
JHWH' s slotbetoog in 4.1 Ob - 11 c roept een modale werkelijkheid  op.
Hij spreekt niet van een realiteit die is, maar van eentje die kan of zal
zijn. Dergelijke modale perspectieven dragen bij aan de spanning in
de verhaal-wereld en continueren de verwachting van een lezer of
deze uitgesproken situaties zich daadwerkelijk zullen voltrekken.

' Van de 20 spreekmomenten in Jona zijn er 16 modaal georienteerd.
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Binnen de aaneenschakeling van afwisselende realiteiten is de kort-
stondige  blik  van de verteller in 1,1 Od-f opvallend. De syntactische
informatie van deze narrator' s discourse plaatst de verteller in een
directe communicatieve relatie tot de lezer. Vanwege deze extra infor-
matie neemt de betrouwbaarheid van de tekstuele presentatie toe. In
de anonieme stroom van narratieve gegevens is er een afzender die
borg  staat  voor de inhoud.  Jona' s eerdere actie  voor  JHWH' s aange-
zicht is nu definitief een vlucht (1,1 Oe). De vrees van de mannen is
niet alleen ingegeven  door  Jona' s woorden   over  JHWH   ( 1.9b-d).   De
vrees is intens omdat ze op de hoogte zijn van zijn vlucht (1,1 Od), hij
heeft het hun immers verteld (1,1 Of). Jona is op de vlucht voor de God
van hemel, zee en droge land. In combinatie met een woedende zee
boezemen zulke woorden angst in.

Omwille van een terugkeer ten goede. dat wil zeggen weg van het
natuurgeweld, moeten de zeelui zich ontdoen van Jona. Hoewel ze
zich flink verzetten wegens het onschuldige bloed (1,14d) gooien ze
hem in het water. Het onmogelijke lijkt mogelijk: de zee stopt met
woeden. Ze kennen ondertussen de ware naam en aard van JHWH en
na passende offers en geloftes verlaten ze in een gestage afname van
woorden het toneel van de verhaal-wereld.6

Jona

Vanaf het begin van de vertelling krijgt Jona alle aandacht van de
verteller. Een lezer kan haast niet anders dan zijn of haar blik op hem
richten. Bijna alle spreekbeurten zijn op Edn of andere wijze op hem
betrokken. JHWH's woord en de baas van de zeelui spreken tdt hem, de
zeelieden dver en mdt hem. Daarbij is de vrij late introductie van Jo-
na's eigen woorden minstens frappant (1,9b-d). De kennismaking
verloopt voornamelijk via de informatie van anderen. Pas nadat de
verteller, JHWH, de baas van de zeelui en de zeelieden hebben gespro-
ken, is het Jona's beurt. De uitzondering op alle communicatieve
aandacht voor hem vormt de koning van Nineve. Hij spreekt niet
direct tot Jona.

Een en ander leidt ertoe dat de verteller Jona presenteert in het
centrum van de verhaal-wereld. Ook in de presentatie van zijn gods-
beeld (1,9b-d) richt Jona alle aandacht op zichzelf. Hij vreest welis-

6 'The clauses shrink from five to three to two words. So the sailors fade'.Trible. P..
Rhetorical Criticism. \994. \51.
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waar JHWH, maar zet zijn eigen persoon voorop: 'D]N  '7217 ( 1.9b).
Wie hij is staat als eerste. Pas in tweede instantie gaat het Om JHWH.
Een dergelijke presentatie stuurt de blik van een lezer. Jona voorop.
dan JHWH en op de achtergrond de schepping van hemel, zee en droge
land. Deze aandacht geldt des te sterker tijdens zijn lange monoloog in
de vis. In een groots opgezet gebed tot JHWH roept Jona een indruk-
wekkende modale werkelijkheid op van bedreigend water. fundamen-
ten van de aarde en Gods heilige tempel ergens in de hoogte. Ondanks
deze imponerende omgeving vraagt Jona vooral aandacht voor zijn
eigen situatie. In een aaneenschakeling van eerste persoonssuffixen en
vervoegingen richt hij alle focus op zichzelf. Zelfs wanneer hij zich in
de tweede persoon tot JHWH wendt, is het een blik die van hem uit
omhoog gaat.

In zijn tweede gebed richt Jona wederom alle aandacht op zich-
zelf. Hoewel JHWH als eerste in de oproep wordt genoemd, weet Jona
het gelijk aan zijn kant: 'Was dit niet mijn woord, nog zijnde op mijn
grond?' (4.2cd). Hij stelt zijn eigen weten centraal en toont zijn kennis
over wie en hoe JHWH is. Na een uitgebreid betoog eindigt hij met een
nogal onbeschaamde opdracht zijn leven weg te nemen (4.3a).

De uitvoerige aandacht voor het personage Jona maakt hem tot een
vertrouwde en bekende verschijning in de verhaal-wereld. De lezer
krijgt langs verschillende invalshoeken informatie over hem. Dit bete-
kent echter niet dat hij voor de andere personages net zo bekend is. De
ontmoeting met de zeelieden en het contact met de inwoners van
Nineve zijn slechts kort en vluchtig. Voor hen blijft Jona een naamlo-
ze wiens taak en functie onbekend zijn. Want ondanks de indringende
vragen van de zeelieden ( 1,Nd-g) onthult Jona enkel zijn afkomst als
Hebreeer. Tegenover de Ninevieten onthult Jona zijn herkomst hele-
maal niet. De vragen over Wie, Wat. Waar en Hoe blijven onbeant-
woord.

JHWH

Met Jona als protagonist van de verhaal-wereld treedt JHWH als anta-
gonist op. Of is het juist andersom? Het is maar welke van deze twee
men als lezer vooraan zet in de conceptuele ruimte. Voor de overige
personages is het in ieder geval overduidelijk. Allen hebben een nau-
were band met JHWH dan met Jona. Zo hebben de zeelieden met hun
oproep tot JHWH in 1.14c-g hun oude goden ingewisseld en kennen ze
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de juiste naam voor God. Ze tonen een intense eerbied, slachtofferen
en leggen ernstige geloften af (1.16). Van aanbidders tot afzonderlijke
goden en 'beproefers' van het lot groeien de zeelieden uit tot oprechte
JHWH-gelovigen. Ze spreken en doen zoals men mag verwachten van
JHWH-aanhangers.

Ook de Ninevieten en hun koning staan nauwer in relatie tot God
dan tot Jona. Deze laatste is slechts een passant in de stad, een anonie-
me ddn-dag-reiziger met een ongekende oproep. In tegenstelling tot de
zeelieden vernemen de Ninevieten de toepasselijke naam voor JHWH
niet. Zowel de verteller als de koning spreken van DinAN. In zijn
oproep van omkering heeft Jona dan ook niet de juiste naam onthuld.
Hij noemt alleen het ultimatum en de sanctie, niet de executeur. In hun
activiteiten en werkzaamheden ondergaan de Ninevieten wel een
soortgelijke ontwikkeling als de zeelieden. Zij doen allerlei zaken die
goed passen bij JHWH-gelovigen en de oproep van de koning sluit hier
evenzeer bij aan. Ze vertrouwen op God, vasten, trekken boetekleren
aan en God ziet hun daden van terugkeer. Hoe slecht Nineve ook
moge hebben gehandeld of hoe fout ook hun wegen zijn geweest, hun
omkeer is voldoende. Nineve's weg van slechtheid en geweld veran-
dert door omkering en maakt de inwoners minstens in daad tot oprech-
te JHWH-aanhangers.

Hoe anders is de houding van Jona. In allerlei opzichten presenteert
hij zichzelf als een vrome JHWH-gelovige. Hij kent JHWH's naam en
weet van zijn schepping. Hij weet daarnaast dat de grote storm over de
zeelieden  door hem  is ( 1,12d).7 Zijn kennis is daarmee  van een andere
orde dan het weten van de mannen (1,1 Od). De tekstuele presentatie
suggereert dat Jona een zelfde alwetende achtergrond heeft als de
verteller.

Tijdens zijn gebed in de vis presenteert Jona een opeenstapeling
van vrome uitingen tot JHWH. Hij kent niet alleen diens naam, hij
beheerst  ook het jargon.   Hij   weet   van de onderwereld,   van  JHWH' s
heilige tempel of van de fundamenten van de bergen. Alsof dit nog
niet voldoende is, beschikt hij volgens zichzelf over de juiste religieu-
ze houding. Niet als een behoeder van waardeloze leegheid moet men
zijn trouw loslaten (2.9a) maar je moet met een lofzang offeren
(2.10a) en je beloftes nakomen (2,10bc). Op die manier is er hulp bij

i Cf. Trible. P., Rhetorical Criticism. 1994. 14\: 'Jonah makes a confession of faith in
a noncultic setting to non-Yhwhistic sailors'.
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JHWH (2,1 Od). Volgens zijn tweede gebed (4.2c-3b) weet Jona even-
eens hoe JHWH zelf is. Hij kent Gods innerlijke en affectieve kenmer-
ken en weet hoe men zich tot hem moet verhouden. Hij kan zelfs
meekijken tot in de gedachten Van JHWH zelf, getuige zijn reactie met
kwaadheid in 4.1.

Maar is Jona's kennis van JHWH wel accuraat en correct? Los van wat
de andere personages  over hem laten  zien, zijn vooral  JHWH' s eigen
woorden en daden van belang in de verhaal-wereld. Uiteraard zijn
deze in handen van een vertellende instantie, maar voor een lezer
klinken ze op zijn of haar origo authentiek. De belangrijkste kenmer-
ken gaan over JHWH's betrokkenheid: over zijn relatie tot mensen, zee,
land, dier en plant. Zijn attitude ten opzichte van mensen voert de
boventoon. hetgeen vooral zichtbaar is in zijn houding tot Nineve en
tot Jona. Daarin blijkt dat zijn goddelijke visie op de werkelijkheid de
beperkte menselijke blik overstijgt.

Ten aanzien van Nineve voert God zijn handelingsintentie niet
uit. Hoewel Jona het kwaad publiekelijk moet melden en God iets
slechts met Nineve voor had. ziet hij van de uitvoering af. Hij doet het
niet. Ten aanzien van Jona volgt een soortgelijke onvoorspelbaarheid
in het gedrag van JHWH. Hij voorziet in een plant ter verkoeling en
schaduw. waarover Jona zich verblijdt. Net zo gemakkelijk voorziet
hij in een worm en een verschroeiende oostenwind die alles weer
teniet doen. Simon spreekt in dit verband over de les in genade die
Jona krijgt: 'Only when the proponent (= Jona) of strict justice reali-
zes his own humanity can he understand the fundamental dependance
of mortals on human and divine mercy.'8 Niet zozeer JHWH's almacht
ten opzichte van de schepping staat voorop, maar het onvoorspelbare
karakter van zijn daden. Het zijn de eigen keuzes die hem uniek ma-
ken. De zeelieden lijke,1 Gods keuze te beYnvloeden door het lotwer-
pen en hun geloof, Jona lijkt JHWH te beinvloeden tijdens zijn gebed in
de vis. Nineve lilkt hem te beYnvloeden door een omkeer, maar dit
hoeft allemaal niet per se van invloed te zijn. God lijkt gevoelig voor
de woorden en daden van mensen, maar zijn acties en reacties staan op
zich.  Ze staan los van de verwachtingspatronen in de verhaal-wereld,

H Simon, U., Jonah. 1999. XII.

" Dit in tegenstelling tot de harmoniserende interpretatie door van der Zee ( 1984.32)
die stelt dat in Jona niet het dogma geldt van onveranderlijkheid voor God. maar het
geloof dat God zo onveranderlijk is in zijn liefde en zijn trouw aan de mensen, dat hij
zich veranderen laat. Zee. W.R. van der. Verhalen van hoop. Over Jona en over Ruth.
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los van de geldende wetten in het religieuze wereld-beeld van Jona of
de andere personages.

Wat zijn houding dan wel is blijkt uit zijn relatie tot Nineve en zijn
slotwoord tot Jona. God is in staat tot innerlijke verandering. Zijn
terugkeer van het aangezegde kwaad voor Nineve toont de verteller
met de lexicale presentatie van het verbum Crl]  (3,10c). Ook volgens
Jona is JHWH in staat tot verandering (4,2g). Maar het verschil tussen
Jona' s woorden  en de mededeling  van de verteller is de context  waar-
in  ze JHWH' s verandering te berde brengen. Zijn houding tot Nineve  is
volgens de verteller gebaseerd op zijn manier van waarnemen. Zijn
'begaan  zijn  met'  (0111  in  4,11 a) is gerelateerd  aan zijn kijken  (MN-1  in
3,10a). Dit is een geheel ander perspectief dan dat van Jona. Deze
bezit slechts statische kennis over JHWH en spreekt van Gods innerlij-
ke verandering in een vaststaande liturgische formulering (4,2g).
Daarnaast bevestigt  Jona' s 'statische' uitspraak  over  JHWH zijn eigen
manier van waarnemen. Jona heeft slechts een beperkt blikveld dat is
gericht op de aanwezigheid van een plant. JHWH heeft daarentegen een
allesomvattende blik, die Jona in zijn belijdenis al aangaf met de type-
ring van JHWH als de God van de schepping. Zo'n wereldwijd perspec-
tief impliceert betrokkenheid op alles. op geheel Nineve met alles
erop, erin en eraan. Het impliceert oog hebben voor alle land, alle zee,
alle mensen en dieren waar dan ook. Het is een universele blik die
vanuit het binnenste ontstaat, daar waar compassie of olr17 zetelt. 10

Dergelijke emotionele gesteldheden zorgen voor de veranderingen van
God en staan aan de basis van zijn innerlijke omkering of OIl]. Jona's
omkering, verandering of betrokkenheid komt maar niet verder dan
die beperkte blik op zijn onmiddellijke en directe context. Hij komt
niet verder dan de ingewanden en onderbuik van de vis waarin hij zich
bevindt en beperkt zich tot het beeld van de ontlastplant waaronder hij
zit. Het vertroebelt zijn blik op de werkelijkheid en daarmee zijn per-
spectief op JHWH.

's-Gravenhage. 1984.
m Cf. Robinson. Th.H./Horst, F.. Die z,i·('ilf kleinen Propheten. 1954.   126:   'Das  also
ist die SchluBlektion. das Gottes Gerechtigkeit wahre Gerechtigkeit nur darum ist.
weil sie aufs innigste verflochten ist mit Barmherzigkeit, Mitleid und Liebe'.
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7.2 Jona en Genesis: Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde

In  de tekstuele presentatie  van Jona  1 -4 zijn er verschillende woorden
die andere tekstuele contexten activeren." Het meest opvallend   is
misschien weI Jona's belijdenis in  1,9b-d. Hij vreest JHWH de God van
de hemel, die de zee en het droge land gemaakt heeft. De lexemen
O'DIDil. 0-Tl en ilrfl'M presenteren zowel een ruimtelijke omgeving
als een bijbehorend godsbeeld en appelleren aan het begin der tijden.
De mentale representatie van de hemel als uitspansel. met daaronder
het samengevloeide water van de zee en het drooggevallen land, in
combinatie met de maker van dit alles, stimuleert een conceptuele
relatie met het scheppingsverhaal. Mits een lezer hierover enige ken-
nis heeft. activeert de tekstuele input van Jona's belijdenis de verhaal-
wereld van Genesis 1,1-2,4a:2

Behalve Jona's woorden in  1,9b-d zijn er meer lexemen die een inter-
tekstuele relatie met Genesis oproepen. Er is een grote vis die lijkt op
de grote gedrochten  van  de zee (0'71171   0]']nil  in  Gen. 1,21 ).  Er  zijn
landdieren en kruipers in de vorm van een worm. Jona's naam stimu-
leert zelfs de aanwezigheid van vogels. Behalve dieren zijn er mensen
en er is een plant.

De activiteiten van God spelen eveneens een rol. In Jona 1,4a is
er sprake van een grote wind (M17) die JHWH over de zee welpt. Dit

1 I Gezien de vele intertekstuele referenties lijkt de lijst oneindig. Er zijn parallellen
naar profetenverhalen van Mozes, Elia. Elisa. Jesaja. Jeremia of Daniel. Vanuit de
'Traditions-Geschichte'  zou Jona  1-4 zich voor haar theologie met name baseren op
Jeremia 18. 26 of het boek Joel (zie o.a. het overzicht van Lux, R., Jona, 1994. 30).
Naast de vele Psalmovereenkomsten in Jona 2.3-10 herkent men Psalm  139 in Jona's
afdaling en vlucht (o.a. Naastepad. Th.J.M.. Jona. 1975. 12. Zandbelt. A.. Jolia.
1987. 17). Meer specifiek zijn er o.a. parallellen met: Gen. 1.1-2.4a; 4.1-16,6-9.18-
19: Ex. 14: 32.12-14: I Kon. 19.4: Ez.26.16: 26-28. Jer. 18.7-8, 25.5, 26.3. 36.3.7.
Ps.18.5-17: 107.25.116,3. Klg.3. Job 7.9-12: Joel. O.a. Aalders. 1958,63: Deurloo.
K.A.. Jona. 1995: Simon. U.. Jonah. 1999. XXXVI. Feuillet, A.. Le Iii·re de Jonas,

1966.16: Vanoni, G.. Das Buch Jona. 1978.142. Er zijn overigens enkele opvallende
buitenbijbelse parallellen. zoals de mythe van Perseus en Andromeda. Andromeda
wordt na een godentwist geketend en geofferd aan een zeemonster. en gered door
Perseus. Haar ketenen zouden bewaard zijn gebleven in Jafo. O.a. Barnard. W.J./Riet.
P.  van  't. Als een duif naar het land Assu,·. 1988.96.111.
2 Voor de conceptuele structuur zijn intertekstuele relaties niet zonder gevolgen. De
conceptuele domeinen in de arche-tekst of zelfs zijn totale conceptuele structuur,
kunnen. afhankelijk van de tekstuele signalen en de cognitieve verwerking door een
lezer. een rol spelen in de betekenisverlening van de pheno-tekst.
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roept wederom associaties op over de creatie. Hoewel Genesis  1,2 in
een genitief-constructie spreekt van Gods geest (C'nbN 1177). deze niet
over de zee gaat (0'M) maar over wateren (0'Dil) en er een andere
godsnaam staat vermeldt dan het tetragrammaton. is de ruimtelijke
overeenkomst frappant. Beide verhalen openen met gelijksoortige
lexemen een overeenkomstige omgeving van water, waar Gods wind
of geest overheen gaat.

Gedurende zijn verblijf in de vis spreekt Jona over een modale
werkelijkheid die aansluit bij het scheppingsverhaal. Hij is in wateren
gehuld. Zijn context is het hart van de zee en hij is omgeven door
stromen en golven. Het water is bedreigend en staat tot aan zijn keel
(WD] in 2,68). Met een wereld vol water en diepte (01;'Ill in 2,6b), zet
Jona het geactiveerde beeld van Genesis voort: een omgeving van
chaos, duisternis, diepte en water.

Vanuit een thematische invalshoek ten slotte, vervult het lexeem
21D in beide teksten een opvallende rol. Het betreft de constatering dat
het nieuwe goed is. Na verschillende scheppingsdaden geeft God in
Genesis een positieve waardering aan het resultaat (111) 'D o.a. in
Gen. 1,4). Jona's opmerkingen  over  de  dood  en Gods vragen hierover
gaan eveneens over een positieve inschatting van de situatie (Z)'TI o.a.
in 4.4b).

Een wereld van verschil

In de verhaal-wereld van Genesis brengt God met korte volitieven al
sprekend natuurlijke fenomenen tot leven (o.a. 'il- in Gen. 1.3.6.14).
Daarmee cretert hij het verschil tussen dag en nacht (Gen. 1.3-5). de
verdeling tussen de wateren (Gen. 1.6-8) en maakt hij onderscheid
tussen de zee en het droge land met daarop het groene gewas
(Gen. 1,9-13). Hij maakt een scheiding tussen dag en nacht met behulp
van de lichten aan het hemelgewelf (Gen. 1.14-19), maakt de waterdie-
ren en vogels (Gen. 1,20-23), vee en kruipende dieren (Gen. 1.24-25)
en uiteindelijk de mens (Gen. 1,26-31). Vanuit een woeste, lege aarde
en een ononderscheiden watermassa in duisternis ontwikkelt zich
onderscheiding en orde. De opbouw van de conceptuele ruimte is
gefaseerd, met een duidelijke temporele en spatiale ordening en afzon-
derlijke entiteiten. De modale en volitieve uitspraken van God breng-
en orde in deze chaos.
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Het is opvallend dat in Jona 1-4 bijna alle onderdelen van de zes
scheppingsdagen terugkeren. Wanneer men het totaal uit Genesis
naast de wereld van Jona legt. ontbreken van de hemellichten alleen
de maan en de sterren (dag vier in Gen.1,14) en van alle dieren de
wilde beesten (dag zes in Gen. 1.24). Daarnaast staan JHWH's activitei-
ten in de verhaal-wereld van Jona op een zelfde niveau als de schep-
pingsdaden uit Genesis. Hij voorziet in natuurlijke fenomenen door ze
te werpen (1.4a) of ze te beschikken (M]D in 2. la: 4.6a.7a.8b). In
plaats van volitieven in een directe discourse. presenteert de tekst zijn
activiteiten met narratieve werkwoordsvormen. HU gooit een wind (x-
qatalj. voorziet in de grote vis, de Qiqajoon, de worm en een
verschroeiende oostenwind (wayyiqtol). Vanwege zijn causatieve
optreden veroorzaakt JHWH net als in Genesis de invulling van de
verhaal-wereld en zetten zijn activiteiten de gebeurtenissen in gang.

De intertekstuele relaties tussen beide teksten hebben tot gevolg
dat de lezer God opnieuw, als schepper en veroorzaker, aan de basis
ziet staan van dynamische ontwikkelingen. Hij is de maker van totaal
nieuwe fenomenen. De relaties benadrukken zijn scheppende kwalitei-
ten en roepen zijn specifieke manier van creeren in herinnering. Gods
schepping ontstaat door het maken van onderscheid. Hij werkt van
chaos naar orde, onderscheidt licht en donker, dag en nacht en ver-
deelt de wateren. In Jona is God eveneens de oorzaak van nieuwe
situaties. Hij is het startpunt van een storm op zee. van een vis ter
voorkoming van verdrinking, van een plant voor schaduw. van een
worm voor verdroging of van een verschroeiende wind bij verhitting.
Zijn inbreng in de dynamiek van de verhaal-wereld maakt een wereld
van verschil.

Een verschil van dag en nacht

Door de tekstuele relaties tussen Jona en Genesis lijkt de zesdaagse
scheppingsorde zich opnieuw te voltrekken. Maar het eigen karakter
van de verhaal-wereld in Jona toont veranderingen in samenhang en
omvang. Het toont een oud decor in een nieuwe constellatie. In Jona
ontbreekt bijvoorbeeld een opeenvolging van afzonderlijke schep-
pingsdagen en de daarbij horende scheppingsactiviteiten en schepsels.
Na een onbestemd en ontijdig begin in de eerste twee episodes zijn er
drie dagen in de vis, drie dagen voor de stad en een periode van drie
dagen buiten de stad. Of het daarmee een uitbreiding van 'scheppings-
tijd' kent, lijkt niet waarschijnlijk. In plaats van zes plus Edn presen-
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teert de tekst van Jona een temporeel kader van drie maal drie dagen

en deze zijn niet direct verbonden aan scheppingsdaden.
Een geheel eigen functie in de intertekstuele relatie vervult de

waardering voor de gecreeerde fenomenen. Tegen de achtergrond van
duisternis en water creeert God in Genesis onderscheid met licht en
land. Het duister en het water zijn de gegeven componenten, het licht
en het land vormen de nieuwe informatie. Na de verschillende schep-
pingsdaden vermeldt de verteller steevast. met uitzonderin4 van de
hemel in Gen. 1,6, dat God zag dat het goed was (110 '1 0';1722 N-1'1
in Gen. 1,4.10.12.18.21.25.31). Na elke creatie geeft hij zijn goedkeu-
ring aan het resultaat. Het duidt op een positieve relatie tussen de
maker en het gemaakte, tussen het subject van handelen en de objec-
ten van gevolg.

In Jona doet zich een soortgelijke relatie voor tussen oorzaak en
gevolg. Op een aantal nieuwe situaties volgt de waardering dat het
goed is. De positieve uitdrukking ('het is goed') is echter verbonden
aan een negatieve conclusie. De afwending van Nineve's ondergang
bijvoorbeeld leidt  bij  Jona tot kwaadheid en verhitting  (4. lab).  Deze
nieuwe situatie evalueert hij negatief: de dood is hem beter dan het
leven ("Ilm 'rllm 311) 'D in 4,3b). In reactie op Jona's waardering
reageert JHWH met de vraag 'Vind je het goed dat je verhit raakt?' (15
;Inn  IlD'TITI in 4.4b). Beiden gebruiken het lexeem llD voor evaluatie-
ve uitspraken. Evenzo is Jona opgetogen over de Qiqajoon die hem
overschaduwt. De abrupte overgang van aangename schaduw naar een
stekende hitte leidt opnieuw tot de wens van sterven: de dood is hem
beter dan het leven ("nD 'rllD 110 in 4.8g). Gods tweede reactie in
4,9b is identiek aan de eerste. met een toevoeging van de reden:
17'p'pri-511 15-nill JD'iln. Hij confronteert Jona's waardering voor
de nieuwe situatie wederom met de vraag of dit terecht is.

Nadat Jona zijn standpunt heeft bevestigd (lD';1 in 4.9d) geeft
JHWH zijn finale reactie (4.10-11). Hierin onderscheidt hij Jona's
betrokkenheid op de Qiqajoon van zijn eigen betrokkenheid op Nine-
ve. Hij beschrijft hoe de plant in de ene nacht is geworden en in de
andere nacht is verdwenen. Jona heeft er niet voor gewerkt en heeft de
plant niet grootgebracht. Oftewel, Jona heeft geen oorzakelijke in-
vloed uitgeoefend op de wording en groei van de Qiqajoon. Net als in
het scheppingsverhaal is deze tot leven gekomen door Gods optreden.
Evenmin staat Jona aan de basis van de gebeurtenissen in Nineve.
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Gods innerlijke verandering is de oorzaak voor het behoud van de stad
en haar inwoners.

In een context van intertekstuele relaties spitst de discussie tussen
Jona en JHWH zich toe op de goedkeuring van de nieuwe situatie. Het
referentiekader van Genesis toont een God die subject en oorzaak is
van de gebeurtenissen. Wanneer zijn innerlijke verandering daarnaast
de oorzaak is van de nieuwe situatie omtrent Nineve, relativeert dit
Jona's attitude. Deze staat niet op de positie van de oorzaak. maar
ondervindt slechts het gevolg. Evenzo ondervindt hij het gevolg van
de verdorde Qiqajoon. die hij niet heeft gemaakt of grootgebracht.

JHWH daarentegen stelt zijn vragen vanuit een tegenovergestelde
positie. Zijn waardering voor nieuwe situaties ontstaat vanuit het
perspectief van oorzaak. Hij bevindt zich aan de andere kant van cau-
sale relaties. Het geeft hem een andere blik op de werkelijkheid. waar-
bij een ander soort betrokkenheid hoort. De intertekstuele relatie met
Genesis vergroot daarenboven het contrast tussen JHWH en Jona. Het
presenteert God als oorzaak van het leven lijnrecht tegenover Jona. die
de gevolgen in zijn omgeving voldoende reden vindt voor kwaadheid
tot de dood er op vout.

7.3 Jona en Noach: omkering en verandering

In de verhaal-wereld van Jona vervullen de conceptuele domeinen
voor ethisch-morele zaken en innerlijke verandering een belangrijke
functie. De tekstuele presentatie van kwaad en geweld (iIP-1  en 01:In)
in een dynamisch netwerk van omkeer en verandering (n119 en Crl])
appelleert daarbij aan een overeenkomstige context in Genesis 6,5-
9.29. Het vloedverhaal presenteert namelijk met dezelfde lexemen
onderwerpen van slechtheid. foute wegen en geweld. Waarop JHWH
reageert met verandering. Ten tijde van Noach doen de mensen kwaad
(M117 in Gen.6.5). bewandelen verkeerde wegen (1-11 in Gen.6.12) en
de aarde is vol van geweld (DIOn in Gen.6.11.13). Na het zien van deze
activiteiten  (TIN3 in Gen.6.5.12)  verandert  God van gedachten  (CM])
over de mens op aarde (Gen.6,6). De mens, het vee. de kruipende
dieren en de vogels gaat hij vernietigen. omdat hij spijt heeft (On]) ze
te hebben gemaakt (MIDP in Gen.6.7).



Jona in Woord en Beeld 211

De tekst van Jona toont significante overeenkomsten met het
vloedverhaal. Het menselijk kwaad spitst zich toe op de inwoners van
Nineve. Hun slechtheid (i'Illl) is opgegaan voor JHWH's aangezicht en
zij moeten terugkeren van hun weg van slechtheid en het geweld dat
in hun handen is (3,8c). God ziet hun daden van omkeer (nre-1 in
3,10a), waarna een innerlijke verandering volgt (011] in 3.10c)

Ondanks de lexicale overeenkomsten zijn er een aantal verschil-
len tussen beide teksten. 13 Allereerst keren   in het vloedverhaal   de
mensen zich niet om. Ten tweede ziet God weliswaar hun slechtheid
en  heeft hij 'spijt',  maar  zijn 011] leidt er juist tot destructie.  In  Jona
bekeren mensen zich wel. God ziet de omkeer van Nineve, verandert
van gedachten en de destructie blijft uit. Hij krijgt spijt over wat hij
gesproken had te gaan doen (nittlpb in Jona 3,1 Od). niet over wat hij
heeft gedaan (nuP in Gen.6.6.7).

Een ander verschilpunt is de introductie van de hoofdpersonages
in beide teksten. Ten opzichte van de protagonist Noach is Jona een
antagonist. Noach wandelt met God en hij is de rust zelf. In woord en
daad staat hij dicht bij JHWH. In zijn naamgeving klinkt Cnn (Gen.5,-
29) en hij vindt genade in JHWH's ogen (ln in Gen.6,8). Daarmee kent
Noach dezelfde kwaliteiten als God: kenmerken van innerlijke veran-
dering en compassie. Jona daarentegen is een stuk minder rustig dan
Noach. Hij is overvloedig aan het woord en kent een turbulente le-
vensgang, gezien zijn vlucht, afdaling en neerwerping tot in de vis. Hij
gaat eerder de andere kant op dan dat hij meewandelt met JHWH. Dit
maakt zijn introductie  als  zoon van AmittaY,  'zoon  van een getrouwe',
welhaast ironisch. Want anders dan Noach maakt Jona zijn naam niet

14waar.

In de lijn van Noach

Een aantal lexemen versterken de intertekstuele relatie met het vloed-
verhaal. Onder de afstammelingen van Noach' s zonen bevinden  zich

1 Ct. Magonet. J.. Form and Meaning. 1976.65: 'Thus one can say that the reminis-
cence of the "generation of the Flood" and of "Sodom and Gomorrah" fills out for us
the significance of the evil of Nineveh by giving it these "historical" associations.
Conversely the description of the fate of Nineveh forces us to reconsider our attitudes
Cor at least God's attitudes) to these aforementioned events'.
14 ' Coming from the root 'mn. this verb puns on the name of Jonah's father. Amittai
(1:1) .  . The unstable "calling" of the son of Belief (Amittai) elicits belief in God.'
Trible. P.. Rhet<,rical  Criticism. 1994. \81.
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namelijk de namen voor Nineve. Tarsis en Hebreeers. Noach verwekt
drie kinderen: Sem. Cham en Jafet (Gen.5.32). Hoewel ze in het ver-
haal een enigszins ondergeschikte rol spelen, zijn hun kenmerken
minder onaanzienlijk. De drie staan aan de basis van de wereldbevol-
king (Gen.9,19) en hun nageslacht kent een bepaalde onderlinge orde.
De reden voor deze hierarchie is gelegen in hun relatie tot Noach.
Daarnaast appelleren de drie namen rechtstreeks aan de plaatsen in
Jona. Het verbindt de grote ruimtelijke gebieden van de verhaal-we-
reid aan de zonen van Noach. Dit resulteert in een netwerk van relaties
tussen Jona, de zeelieden en de inwoners van Nineve, vanwege hun
gemeenschappelijk gedeelde stamboom.

Wanneer de aarde eenmaal droog is en het verbond met God een
feit, plant Noach een wijngaard. Hij raakt dronken van de wijn, waar-
na hij naakt in zijn tent ligt (Gen.9,20-21). Vanwege het zien van zijn
vaders naaktheid en de melding ervan aan zijn broers, wordt Cham
door Noach vervloekt tot minste knecht van zijn broers (Gen.9,25).
Het bijzondere aan deze vervloeking is het indirecte karakter: niet
Cham zelf maar zijn zoon Kanaan is gedoemd. In dezelfde context
zegent Noach JHWH de God van Sem (Gen.9,26) en verzoekt hij God
ruimte te geven aan Jafet (Gen.9.27).15 Deze laatste moge wonen  in  de
tenten van Sem.

De woorden van Noach zetten Sem in een positieve relatie tot
JHWH, Jafet in een positieve relatie tot Sem en Cham in een negatieve
relatie tot zijn twee broers. Noach noemt O*nbk nln' als naam voor de
God van Sem, O'75N voor die van Jafet en bij Cham's zoon Kanaiin
ontbreekt een godsnaam. Deze typeringen lijken op het eerste gezicht
van minder belang voor de verhaal-wereld van Jona. Gezien de af-
stammingslijnen in Genesis 10 spelen hun onderlinge kenmerken
echter een cruciale rol in de conceptuele structuur. De drie stamvaders
staan namelijk aan de basis staan van de Hebreeers. Tarsis en Nineve.

I 5 Het is overigens opvallend dat het verbum 'ruinite geven identiek is aan Jafet's
naam: 113'5 0';15N nD' (Gen.9.27).
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Noach

1 -1-     1
U Sell_  Cham -Jafet

1- -1
Arpaksad U Kus 1

Jawan I

It 1 1   jSelach Nimrod Tarsis I

Eber Ninive Kustbewoners

In  de  lijn  van Sem noemt  Gen. 10.24  in de vierde generatie na Noach
Eber. wiens naam de basis wordt voor Hebreeers of 0'7111.16 In de

vervolggeschiedenis van Genesis zal blijken dat de eerste Hebreeers
nomaden zijn die zonder vaste woonplaats rondzwerven door de we-
reld en de afstammelingen van Sem hebben JHWH tot God (Gen.9.26).
Tot deze bevolkingsgroep rekent Jona zichzelf: -D]N   '7:117 (1,9b).17 Voort

1« Volgens Loretz (1984. 190) is de taalkundige ontwikkeling van het nomen '7311

waarschijnlijk ouder dan de geschiedenis van de persoonsnaam Eber en zijn beide
terug te voeren tot de na-exilische tijd: 'Wenn wir annehmen, daB Eber am ehesten
'ibri zur grundlage hat, dan erweist sich auch 'br <<Eber>> als Zeugnis fur das
Gentilizium  'ibri und dessen Verwurzelung im nachexilischen Sprachgebrauch.'
Loretz. 0.. Habirit-Hebraer. 1984.
" Behalve zijn Semitische afstamming stimuleert ook Jona's eigennaam een relatie
met het vloedverhaal. Het nomen T'1]1' of 'duif' komt 5 maal voor in Genesis 8,8-12.
Noach gebruikt deze vogel als de verspieder van het droge land. Na een tweede
poging komt deze met het bewijs in de vorm van een blad. Net als de duif krijgt Jona
twee zendingsopdrachten, maar dan van JHWH (1,28-d en 3.28-d). Pas daarna klinkt
op het droge land Jona's oproep aan Nineve (3,4de). Het versterkt het beeld van een
profeet met een opdracht van JHWH. Cf. Holbert. J.C.. "Deliverance Belongs to
Yahweh! Satire in the Book of Jonah". Journal for the Study of the Old Testament 21
( 1981) 59-81. 63-64: 'He is "Dove, the son of faithfulness or fidelity". By choosing
this name. the author establishes the expectation in the mind of the reader that God
has gotten the right man  for the job. Like the dove of Noah (Genesis 8:8-12) this dove
will perform his duty. And because he is the "son of faithfulness". we can expect
nothing but obedience to the call of God. But, astoundingly, that is just what we not
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komend vanuit de traditie van Eber is voor de wegvluchtende He-
breefir Jona JHwH vanzelfsprekend de God die hij vreest.

In de  lijn van Noach's tweede zoon Cham noemt Genesis  10.8  in
de derde generatie Nimrod. Deze jager bouwt in Assur de grote stad
Nineve (;11]'] in Gen.10,11-12). Net als Eber staat de stad op de vierde
plaats na Noach. De stedelijke omgeving vertegenwoordigt het seden-
taire leven. Vanwege de vervloeking van Cham zijn diens nakome-
lingen verdoemd. Cham zelf komt overigens in de vervloeking niet
voor. Hij ontbreekt in Noach' s woorden, evenals een toepasselijke
godsnaam voor hem of zijn kinderen. In Jona's Nineve is JHWH als de
god van Nimrod. Kus of Cham niet (meer) bekend. Toch tonen de
verdoemde inwoners vertrouwen en handelen ze in overeenstemming
met het verbond tussen Noach en JHWH. In hun roepen en daden van
omkeer vindt God genade. waardoor hij terugkeert van zijn kwade
intentie.

Noach's derde zoon Jafet is de vader van Jawan (Gen. 10,2). Zijn
afstamming gaat verder met Elisa. Ul'Urlrl. Kittiers en Rodanieten,
wiens kinderen de eilanden of kustgebieden bevolken. Bij deze lijn
hoort de meer algemene godsnaam O'ilbN en de kinderen van Jafet
krijgen de ruimte op zee en langs de kusten. De naam Tarsis activeert
zo in de verhaal-wereld van Jona een relatie met de afstammelingen
van Jafet. Naar Tarsis varen betekent zo veel als naar de kinderen in
de kustgebieden gaan. Net als in de stad Nineve is hun de naam JHWH
niet (meer) bekend. De zeelieden zijn polytheYstisch. elk met een eigen
God:M Maar in hun vrees voor de storm op zee, en nog meer in hun
vrees voor de bijpassende God. gaan zij op de juiste manier met JHWH
om. Binnen de regels van het noachitische verbond (o.a. Gen.9,6)
willen zij zich onthouden van onschuldig bloedvergieten (Jona  1,14d).

Wanneer men de opmerking van Barnard en van 't Riet tevens in
ogenschouw neemt. is er in de verhaal-wereld van Jona nog een twee-

do get.' Meer specifiek: Hauser. A., "Jonah: In Pursuit of the Dove", Journal of
Biblical Literature 104 (1985) 21-37.
18 Contra Kaiser  ( 1978,  95 )  die  in  de polytheistische houding  van de zeelieden  een
voorafspiegeling ziet van de inwoners van Nineve: 'Kaum geht der Sturm los. rufen
sie ihre verschiedenen Gotter an. So eine bunt zusammengewurfelte Mannschaft
verkOrpert gleichsam ein Stilkchen Menschheit und priifiguriert darin eben die Welt-
stadt. die ja ebenfalls nichts anderes als Symbol der aus vielen VOlkern zusammeng-
esetzten heidnischen Bevolkerung ist.' Kaiser. 0.. "Wirklichkeit. Moglichkeit und
Vururteil: Ein Beitrag zum Verstiindnis des Buches Jona". Evangelische Theologie 33
(1973)91-103.
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de  relatie naar Jafet. "'  De  plaatsnaam  Jafo  (10')  is  volgens  hen  name-
lijk afgeleid van dezelfde woordstani ilD' ('schoon worden') als de
naani Jafet (rID' in Genesis 10.1-2). Vanuit de ene kustplaats gaat Jona
op weg naar andere kusten.

Van vloed tot verbond

In het vloedverhaal gaat de hele wereld behalve Noach en zijn gezin
ten onder. In reactie op het kwaad voert JHWH de destructie van mens
en dier uit door het zenden van vernietigende wateren. De bronnen
van de diepte breken los (077;1 in Gen.7,11) en veertig dagen en nach-
ten valt de regen op aarde (Gen.7.4.12.17). Het water bedekt de ber-
gen en daaronder vergaat het leven (1117) van alle levende wezens op
aarde (Gen.7.22). Met dezelfde 111-1 wekt God de aarde weer tot leven:
een wind gaat over de aarde waarna het water zakt (Gen.8.1). Eenmaal
op het droge offert Noach voor JHWH (MnT in Gen.8.20).

Hoewel het in de verhaal-wereld van Jona heftig stormt en de
zeelieden bijna ten onder gaan. is er geen totale destructie. De zeelie-
den blijven leven en zelfs Jona wordt gered voor de verdrinkingsdood.
Nineve blijft eveneens gespaard voor een ondergang. De stad over-
komt zelfs niet een letterlijke omkering ondersteboven zoals Sodom
en Gomorra (19;1 in Gen. 19,21.25.29). In die steden had het kwaad
van de mensen immers ook Gods aangezicht bereikt.2" Ondanks een
uitvoerige introductie van bedreigend water en een ultimatum van
veertig dagen (Jona 3.4d), leidt JHWH's reactie dit maal niet tot de-
structie.

De dreiging die uitgaat van de intertekstuele achtergrond van
Genesis 6-9 draagt wei bij aan de verrassende omkering in de wereld
van Jona. De opgebouwde spanning van vernietigende vloedbeelden
zet je als lezer op het verkeerde been. De ontlading of ontknoping
vindt namelijk op een heel andere wijze plaats. De destructie blijft
onverwachts uit. want God krijgt spijt in reactie op de terugkeer van
mensen. Zijn innerlijke verandering  (011]  in  3. 10c) resulteert  in  het

"' Barnard. W.J./Riet. P. ,·an 't. A/1 eeti ditif itaar het la,id Assur. 1988. 38: Zich
baserend op Weinreb. F.. Das Bitch J licili. De,· Sitin des Btic'lies J ,Iiah nilch Liltesten
jitdischen Uherlieferung. Zurich 1970,165.
-" Zakovitch. Y.. -Through the Looking Glass" ( 1993)  139- 152. Wanneer Abraham
voldoende onschuldigen zou vinden in Sodom en Gomorra. Lou God de vernietiging
of omkering (1DTI) niet uitvoeren: TliDPN  Nb in Gen. 18.29.30.
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behoud van Nineve. Gods gemoedstoestand heeft niet het resultaat dat
men vanuit het intertekstuele referentiekader zou verwachten. Zijn
innerlijke verandering in het vloedverhaal (CM] in Gen.6,6.7) leidde
immers tot destructieve wateren.

Na afloop van de vernietigende wateren sluiten God en Noach een
verbond. In eerste instantie worden op aarde zowel de mens (07*) als
het vee (ilDill). als de kruipers en de vogels weggevaagd (Gen.6,7).
De mensen en dieren op de ark daarentegen blijven gespaard voor de
vernietiging van het water. Eenmaal op het droge krijgen ze de in-
structie tot vermenigvuldiging: opdat ze de aarde weer bevolken.
vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde (rnkn-5* 1377 in
Gen.8.17). Na het offer zegent God tot twee maal toe Noach met zijn
zonen. 'wees vruchtbaar. wordt talrijk (17) en bevolk de aarde'
(Gen.9.1). De tweede zegening in Gen.9,7 spreekt zelfs twee maal van
talrijk (rl).21

In de wereld van Jona spreekt JHWH op soortgelijke wijze zijn
betrokkenheid  uit  over de grote stad Nineve,  met  meer dan 120.000
mensen en vele dieren (4.11). Tot drie maal toe presenteert zijn dis-

I.

course het nomen :17.-- Er ziln erg veel mensen (Clk ) En veel dieren

(TIOn]). In zij n oproep aan Nineve gebruikt de koning eveneens een

dergelijke invulling van de inwoners van de stad. Zowel mensen
(Clit ) als dieren (il Toil J ), grootvee en kleinvee worden opgeroepen tot
een vasten (Jona 3.7c.8a).

Binnen het geactiveerde intertekstuele kader lijkt het inwonertal
van Nineve een vervolg op de zegeningen uit Gen.9.1.7: haar popula-
tie is enorm talrijk geworden. Nineve kent daarbij een uitbreiding naar
soort. De mensen zijn met velen en de dieren evenzo (3x 1-1 in 4.10-
11). Het conceptuele beeld van de vele mensen en de vele dieren roept
zo het verbond met Noach in herinnering en Gods zegening van zijn

 ' In Gen. 1.18.28 klonk ook al de oproep tot groei. Het betekent dat twee verschillen-
de intertekstuele rel:tries een overeenkomstige thematiek aan de orde htellen. De
inhoud van de zegeningen krijgt daarmee extra nadruk. In beide situaties. van voor en
nii de \·loed wordt de zegening ,·an mens en dier gekoppeld aan vruchtbaarheid en
tc,ename.
-- Ct. Simon. L. Mmu. 1994. 43: 'In der siebten Scenen (4.11 ) wird durch die dreit-
ache Betonung der GrOBe der Bevtilkerung Ninives in einem Wortspiel ;13-11 ("viel').
13-1 ("Myriade") und M:]-1 ("groB") und durch eine stilistische Rahmenstruktur das
Ende der ganzen Erzlihlung an den Anfang angebunden'
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schepping.23 JHWH's betrokkenheid op het vele vee van Nineve lijkt
daarmee een vanzelfsprekende voortzetting van de belofte in het
vioedverhaal.24 Het altijddurende verbond van Genesis 9.16. tussen
God en alle levende wezens, wordt in de verhaal-wereld van Jona
bevestigd en toont Gods universele betrokkenheid.

JHWH Universeel

Met de namen, het achtergrond-decor en het verbond uit Genesis 6-9
opent het boek Jona wederom het venster op een veel grotere werke-
lijkheid dan de eigen conceptuele ruimte. Alle zonen van Noach zijn
weer terug in een nieuwe setting. De zeevarende Jafet-volkeren zijn
present in een wereld vol water. Nimrod's Nineve is een grote stad op
het droog gevallen land en de Hebreeer Jona zwerft van de ene naar de
andere kant. De zeelieden moeten opnieuw JHWH's naam leren en de
inwoners van Nineve handelen als JHWH-gelovigen. Vanwege zijn
Semitische afstamming lijkt Jona's kennis over JHWH vanzelfspre-
kend. Maar bekend zijn met de juiste weg of in het bezit van de juiste
Hebreeuwse geboorte-papieren leidt niet tot exclusief godsgeloof. God
en zijn wereldbeeld zijn groter dan het perspectief van Jona. In de
verhaal-wereld is JHWH dezelfde God voor alle afstammelingen van
Noach. Het maakt niet uit of je voortkomt uit Sem, Cham of Jafet.
Leef je op zee, dan gooi je loten en aanbid je verschillende goden. Het
is echter geen belemmering om bij JHWH uit te komen. Woon je in een
grote stad. ben je verdoemd vanwege het kwaad of je afstamming en
ken je Gods naam niet (meer), dan kun je nog wel de juiste weg gaan.
Kennis over JHWH en de juiste religieuze houding is daarentegen niet

genoeg. Zelfs wanneer je zoals Jona de juiste woorden vindt en de taal
van JHWH spreekt. blijft de persoonlijke attitude de maatstaf.

Een en ander heeft tot gevolg dat God niet is vastgesteld in rigide

patronen. Het maakt de conceptuele structuur in Jona dan ook niet tot
een tweestrijd tussen 'heidenen' en 'JHWH-gelovigen'.15 Veel eerder is

-" In het verlengde van het vloedverhaal houdt JHR'H zijn woord. Nooit meer zou hij
de aardbodem vervioeken vanwege de mensen, of andere levende wezens treffen
(Gen.8,21).
14 Limburg ( 1993.34) noemt verschillende facetten van het gepresenteerde godsbeeld:
het traditionele beeld van schepper ( 1.9 en 4,2), die begaan is met dieren (4.11 ). een
redder voor bidders  in  nood  (Jona  2),  voor alle  mensen op aarde. en  een  God  die  van

gedachten kan veranderen over straf (3.10). Limburg. J., Jonah. 1993.
':- Deze tegenstelling komt men vooral tegen in (vroeg) christelijke commentaren. Cf.
Bolin ( 1997,18):  'In sum. pre-modern Jewish traditions about Jonah exhibit the same
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het een verhaal dat in het jargon van een 'JHWH-gelovige' aanzet tot
herziening van het oude perspectief ten gunste van een breed perspec-
tief zoals God betoont. JHWH is een universele God die vanaf de
schepping en de vloed betrokken is op alle mensen en alle dieren.-6
Hij is niet subject-gebonden aan Edn individu of aan dEn bepaalde
groepering. JHWH is zelfs niet object-gebonden. Hij is een God voor
de totale schepping. voor mensen En dieren. In alle opzichten is hij
universeel.

7.4 Jona en Joal: Een profeet incognito

De openingsverzen van de verhaal-wereld in Jona stimuleren vanwege
hun vormgeving en inhoud de activering van een profetische context.
De imperativi van JHWH's woord presenteren een goddelijke opdracht-
gever die spreekt tot een menselijke gezant.27 Jona's introductie als
zoon van AmittaY onderstreept deze functie. De intertekstuele verwij-
zing naar II Kon. 14.25 appelleert namelijk aan een voorgeschiedenis
van profeetschap. Het vertelt over een zekere Jona. een dienaar van
JHWH en zoon van de profeet AmittaY. Afgezien van de historische
connotaties attendeert deze familieband op een zeker profeetschap van
Jona. ook al is het indirect. 38

variety that typifies modern exegesis of the book. The book is seen to deal with the

nature of prophecy (both true and false).the efficacy of repentance. and the tate ot
non-jews'. ( 1997. 29): 'In examining the early Christian interpretations of Jonah
several feature3 are discernible. First, Christian art differs from Chri,tian literature in
its interpretation of Jonah. No typological understanding in relation to Jesus is found
in the non-literary evidence. Secondly. among Christian writings. two recurring ideas
about Jonah see in him a type of the resurrection and interpret the book in such a wa>'
as to make it a divine rejection of Judaism'. Bolin. T.M.. Freed(mi Bey(ind Fo,·give-
ness. 1997.
I   . The book of Jonah. however. has a special concern to show Gods love f'(ir the

outsiders. the people of the world and even for their cattle'.' Limburg. J.. Jonah.
1993.98.
r De  imperativ i (lp en 15 wijzen  in de Hebreeuwse bijbel regelmatig op een godde-
lijke opdracht tot een profeet: o.a. 1 Kon.17.9.21.18: II Kon. 1.3. Jer. 13.4-6.49.28.
Ez.3,22. Zie ook: Trible. P.. Rliet(,ric·cil Criticism. \994.125.
1. De conclusies van Person c 1996, 66) lijken me echter te drastisch:  'Together. these
strategies characterize Jonah as a nationalistic Israelite prophet. who has great diffi-
cult les getting along with othen, when the topic of non-Israelites comes up. Hi:,
disobedient behaviour. his petty complaints and his nationalism all characterize him
as a false prophet.' Person. F.. h; Coni·er.,·atic,/1 1,·ith ./cutah.  1996.
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Het boek Joel toont een soortgelijke profetische context als Jona en
kent opvallend veel lexicale overeenkomsten.-" Er is sprake van een
oproep tot omkeer van de mensen (:111:9 in Joel 2.12) en van een terug-
keer en verandering door JHWH (2119 en 011] in Joel 2.14). Daarnaast

spreekt Joel over Gods betrokkenheid op mensen (0111 in Joel 2.17).
over omverwerping (1Dil in Joel 3.4) en geweld (OD11 in Joel 4.19).

De gelijksoortige opening van de verhaal-werelden in Joel en
Jona benadrukt de intertekstuele relatie tussen beide teksten. In de
tekst van Joel 1.1 klinkt het woord van JHWH tot Joel. de zoon van
Petuel: bkinD-17 5*7' il'n -luilt rili'l'-7=17. Aansluitend volgen
twee volitivi die zijn gericht tot de ouderlingen en de bewoners van
het land. Het maakt Joel tot intermediair: hij staat midden tussen de
opdrachtgever JHWH en de geadresseerde mensen. Hij is de spreekbuis
van God en de woorden zijn gericht tot de overige deelnemers in de
verhaal-wereld.

De opening van de verhaal-wereld in Jona wijst eveneens op het
kenmerk 'woord  van'  en  'zoon  van', en  zet de geYntroduceerde perso-
nages in een soortgelijke relatie: 'rITON-11 il]7'-ble nin'--117 'il-7
(1.la). Langs indirecte weg spreekt JHWH met zijn woord en de voliti-
vi maken van Jona een uitvoerder of dienaar. Maar in tegenstelling tot
Joel is Jona vooralsnog geen intermediair voor JHWH'S woord. Hij is
enkel de geadresseerde.3(1 Slechts in zijn oproep tot Nineve vertoont

hij intermediaire kenmerken. Dat wil zeggen in de waarneming van
een lezer, want de inwoners van Nineve krijgen de afzender van de
woorden niet geopenbaard.

3I

29 Zo ook Stuart, D.. H ,sect-Jonah. 1987.494:  'At any rate. Joel  2:12-14  is closely
related to the Jonah story through its emphasis on the possibility of repentance on the
part of a truly sinful people. if the repentance is genuine. and its portrayal of God as
patient and merciful (Jonah 4:2)'.
1{1 Keller  ( 1965. 337) concludeert daarentegen  dat Jona juist  wei als intermediair
optreedt omdat hij de enige is tot wie God spreekt. Dit laatste geldt echter ook voor
de vis in 2.11. 'Jonas seul peut entendre Dieu. Jonas seul est initd aux mystares de
l'amour divin: Jonas est l'unique intermddiaire entre Dieu et les hommes.' Keller
( 1965.335) merkt overigens terecht op dat een profeet twee functie-aspecten kent, die
hem midden tussen de mensen en God plaatsen: 'Le ministbre du prophbte a deux
faces: lune tournee i·ers les hommes. l'autre tournde i·ers Dieti.' Keller. C.A.. "Jonas.
Le portait d'un prophbte". Thec,logische Zeitschrift 11 C 1965) 329-340.
11 Jona'S profetische achtergrond is niet vanzelfsprekend. Tot de zeelieden spreekt
Jona weliswaar over JHWH als zijn God (1.9b-d). maar dezen vormen niet de eigenlij-
ke doelgroep. In Nineve spreekt Jona wei over een ultimatum en een omkering
(3.4de), echter zonder onthulling van de atzender. Hij spreekt niet uitvoerig naniens
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Boete en vasten

Als een ware profeet roept Joel op tot rouw en vasten voor alle bewo-
ners van het land. Men moet weeklagen als een jonge vrouw die het
rouwkleed draagt  (piD  in  Joel  1,8), de nacht in rouwkleding  door-
brengen (0'ptl in Joel 1.13). om hulp schreeuwen (pl,T in Joel 1,14).
een heilige vasten afroepen (02 Nlp in Joel 1.14: 2.15) en terugkeren
tot JHWH met vasten (310 en Ollf in Joel 2.12). De reden hiervoor is
de dreiging van een hongersnood en de verwoesting van het land door
een machtig volk (Joel 1.6). Met de woorden van de profeet staat
JHWH aan het hoofd van de binnenvallende legerschare en zijn krijgers
zullen de stad zullen bestormen (1.19-2.11).

Het dreigende beeld van Joel stimuleert tot herkenning en verge-
lijking met de verhaal-wereld van Jona. Er is bijvoorbeeld de dreiging
van een ondergang voor een stad. Vasten. boetekleden en oprechte
hulproepen tot JHWH kunnen de vernietiging afwenden. Het zijn pre-
cies die handelingen die de Ninevieten uitvoeren of waartoe hun ko-
ning oproept. De inwoners roepen op tot een vasten (0111 Nnp in 3.5a)
en trekken boetekleden aan (0'71:7 in 3.5c). De koning trekt een boete-

kleed aan (plf in 3.6d). schreeuwt om hulp (7177 in 3.78) en roept op
tot vasten. boetekleden (0' ID in 3.8a) en terugkeer van hun foutieve
wegen (llu in 3.8c). De omkeer van mensen kan leiden tot de omkeer
van JHWH: 'Wie weet keert hij om en verandert van gedachten' (Ort]1
7119' 1711' 'D in Joel 2.15 en Jona 3.9a-c). In een identieke formule-
ring hopen de koning van Nineve en de profeet Joel op een omkeer
door God. In beide teksten is het mogelijk dat God terugkeert van het
kwaad en innerlijk verandert indien de mensen zelf omkeren.

De overeenkomsten tussen Joel en Jona maken beide contexten
echter niet identiek. Joel spreekt vanuit een intermediaire positie en
namens God. Jona daarentegen is nauwelijks aan het woord en staat
zeker niet aan de kant van JHWH of van het volk. Hij probeert juist te
ontkomen aan zijn goddelijke opdracht. De eigenlijke oproep tot vas-
ten. boete en ornkeer komt van Nineve's inwoners en hun koning. Hun
woorden en daden liggen in de lijn van God.

God. gebruikt geen profetische inleiding voor zijn oproep en geeft geen uitgebreide
richtlijnen.
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Spreken over JHWH

Joels oproep gaat vergezeld van een uitgebreide formulering voor
JHWH's kwaliteiten (2.13). Deze is identiek aan Jona's tweede gebed
tot JHWH: APin-511 on]1 -lon-2-11 O'DN 73* Oln-11 pin-5,;
(Jona 4,2g). De formulering stimuleert de activering van een inter-
tekstueel netwerk van overeenkomstige passages. welke men elf maal
tegen komt in de Hebreeuwse bijbel in contexten van gebed en lofprij-
zing.3. Hiervan is de meest opvallende passage Exodus 34,6, aan-
gezien JHWH er in een ingebedde discourse zelf zijn kenmerken
noemt.33

Op het moment dat Mozes voor de tweede maal de berg Sinai
afdaalt, met de stenen platen van het verbond in zijn handen. open-
baart JHWH zich in een wolk. Deze noemt zichzelf een barmhartige en
medelijdende God, lankmoedig. groot in liefde en trouw (Ex.34,6).
Hij bewijst goedheid tot in het duizendste geslacht, vergeeft misdaden.
overtredingen en zonden, en straft schuldigen tot in het vierde geslacht
(Ex.34,7).34 Na deze openbaring valt Mozes op zijn knieen en buigt
zich neer. Hij rekent zichzelf tot het volk en vraagt om vergeving van
hun misdaden en zonden (Ex.34.8-9). Mozes handelt als een oprechte
intermediair tussen God en het volk. Hij is vol eerbied voor Gods
woord En begaan met het lot van zijn mensen.

In zijn verhitte reactie op het behoud van Nineve prijst Jona in
eerste instantie eveneens de vergevingsgezinde kant Van JHWH (4,2g).
Even later hoopt hij echter  op een vernietigende straf  (4,5).  Hij  gaat
immers buiten Nineve zitten om te zien wat er met de stad gaat gebeu-
ren. Daarmee volgt Jona een ander reactiepatroon dan de profeet Joel
of Mozes. Sasson noemt zijn reactie zelfs de opmaat voor een con-
frontatie met JHWH: 'In Joel. the vocabulary is assigned to the prophet
and is intergrated within a section that explores the same issue from

- Alleen Jona 4.2 en Joel 2,13 hebben dezelfde formulering. In de overige 9 passages
ontbreekt rip-1-59 Crl]- Neh.9.17. Ps. 145.8: met een omkering van de eerste twee

adjectieven in Ex.34.6, Ps.86.15: 103,8 en in verkorte vorm in Neh.9,31.II Kron.30.-
9. Ps. 111.4 en Ps. 112,4. Zie ook: NIDOTTE 3:1094.
,, Zo ook: Sasson, J.M.. Jonah. 1990.279: 'The language that this testimony contains
proves to be much loved in ancient Israel: so much so. in fact. that Hebrew historiog-
raphers have ascribed its "original" articulation to God himself (Exod 34:6-7)'
# Met de ven·locking van Cham door Noach in Genesis 9.26. voldoet Nineve aan de
kwalificatie in Ex.34.7 dat JHH'H de misdaden van hun vaders straft in hun kinderen
en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Het kan ook anders uitpakken.
Er blijft immers vergeving van misdaden. overtredingen en zonden mogelijk.
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diverse angles. But by setting the testimony within a complaint. by
playing on language that is assigned first to the king of Niniveh. Jonah
intensifies the dramatic potential of the material, raising the stakes in
the confrontation that is about to occur. Jona's reactie in woord en,35

daad steekt daarmee schril af tegen de intertekstuele referenties die
zijn gebed oproepen. Na de formulering van JHWH's compassievolle
kenmerken spreekt Joel namelijk de hoop uit tot terugkeer en spijt van
God (3119 en Crll in Joel 2,14). Net als Mozes legt hij de nadruk op het
vergevingsgezinde karakter van JHWH. Dergelijke kenmerken geven
ruimte aan een keuze voor vloek of zegen, straf of beloning. Vanwege
de intertekstuele referentie naar Exodus 34 lijkt Nineve's toekomst in
het boek Jona vooral afhankelijk  van JHWH' s eigen oordeel.

Realiteit of modale werkelijkheid

Joel' s oproep tot vasten en omkeer is verbonden  aan een toekomstige
dreiging van ondergang. Hij schetst zo een modale werkelijkheid
waarin de realisatie van een omkeer door het volk ontbreekt. Enkel de
profeet is aan het woord. waardoor een lezer alleen Joels visie krijgt
gepresenteerd en via hem het modale perspectief van JHWH. Daarmee
is het onduidelijk of het volk daadwerkelijk boetekleden aantrekt, een
vastenti.id aanhoudt of omkeert tot God. Binnen dit ongerealiseerde

perspectief presenteert Joel in 2,13 een positief godsbeeld, dat als
alternatief de dreigende ondergang van hongersnood en binnenvallen-
de legertroepen kan afwenden. Indien men terugkeert met vasten.
geween en rouwklacht is er hoop. Want JHWH is genadig. kent mede-
lijden. is traag in woede. vol van trouw en heeft spijt over het kwaad.

Na deze informatie komt JHWH op voor zijn land en spaart zijn
volk (51:Il als synoniem voor 0111 in Joel 2.18). De indicatieve gege-
vens over Gods betrokkenheid volgen op Joels modale aansporing om
hem aan te roepen en het volk te sparen (0111 in Joel 2.17). Hierna
spreekt JHWH opnieuw in een modale discourse tot zijn volk. Hij pre-
senteert een toekomst waarin de dreiging van hongersnood en onder-
gang verdwenen zijn. Hij zendt most en koren. belemmert de heidenen

in hun spot en jaagt de oorlogsdreiging uit het noorden weg (1021
2,19-20). JHWH presenteert zichzelf als de enige God van Israel en
belooft dat zijn volk nooit meer te schande zal raken (Joel 2,27; 3.17).

" Sasson. J.M.. Jonah. 1990.283.
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In een afwisselend patroon van modale en indicatieve uitspraken,
toont het boek Joel een betrokken God, die begaan is met zijn volk.
Tussen de modale werkelijkheden van een dreigende ondergang en
een hoopvolle toekomst. presenteren de indicatieve clauses een emoti-
onele en innerlijk bewogen God (Joel 2.13.18). De presentatie van de
verhaal-wereld in Jona volgt een andere route. Over het geheet geno-
men presenteren indicatieve constructies een reele verhaal-wereld. De
modale werkwoordsvormen behoren tot de verschillende ingebedde
discourse-gedeeltes. Zo roept de koning van Nineve in een modale
bewoording op tot omkeer. De narrative toont echter vddr en nd deze
oproep op indicatieve wijze de daadwerkelijke omkeer van Nineve.
De inwoners van de grote stad doen eigenlijk al die zaken waartoe de
profeet Joel oproept. Ondanks het gebrek aan uitvoerige profetische
instructies kiezen ze. wellicht onbewust, voor de goede weg.

De verhaal-werelden van Jona en Joel kennen eenzelfde patroon
van wisselende werkelijkheden. maar dan in een omgekeerde volgor-
de.  Jona  1 -4 presenteert een indicatieve werkelijkheid waarin Nineve
fout heeft gehandeld en er is een indicatief beeld waarin Nineve en
God terugkeren van hun kwaad. Het goddelijke perspectief van be-
trokkenheid is in Jona al werkelijkheid. Het boek Joel daarentegen
stimuleert de beeldvorming van een mogelijke toekomst die afhank-
elijk is van het handelen door de geadresseerden van de tekst. Het
appelleert aan een directe communicatieve context. waarbij JHWH. de
profeet en het publiek ook buiten de tekst een zekere positie innemen.
In zo'n context is Gods betrokkenheid een buitentekstuele realiteit en
afhankelijk van menselijk handelen zijn er 'modale' toekomstscena-
rio's van straf of beloning.

JHWH: universeel of exclusief?

Het boek Joel schetst in een modale omgeving de situatie van een
profeet die als intermediair tussen God en het volk in staat. Hij spreekt
namens God. instrueert het volk en houdt verschillende toekomstper-
spectieven voor. Met een omkeer ten goede en met behulp van vasten
en rouw kan men zich verzekeren van Gods trouw en steun. Daarbij is
JHWH een exclusieve God voor het volk Israel (Joel 2.27). Het bete-
kent dat hij in Joel een etnische God is, die zich richt op de houding
van het volk in doen en laten. Het boek presenteert zo een verhaal-
wereld v:in JHWH-gelovigen. mEt JHWH-gelovigen en voor JHWH-ge|0-

vigen.
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Jona treedt allesbehalve als intermediair op tussen God en het
volk.36 Als Jona al een profeet is, dan is hij het ten overstaan van ande-
re volkeren. De zeelieden en Ninevieten behoren immers niet tot de
Hebreeers. waartoe hij zichzelf rekent.  Daar komt bij  dat Jona' s profe-
tische oproep van 'ondersteboven keren' (3.4de) geen begeleidende
instructies geeft tot afwending hiervan.

De conceptuele structuur in Jona geeft voor het godsbeeld een
veel breder perspectief dan het boek Joel. Binnen Jona is JHWH een
universele God die betrokken is op de verschillende afstammingslij-
nen van Noach en op alle onderdelen van de schepping. God trekt zich
het lot van de zeelieden aan, is begaan met Nineve en treedt in com-
municatie met Jona. Hij is zelfs begaan met de vele dieren in de grote
stad. JHWH is daarmee geen exclusieve of etnische God en er is geen
bevoorrechte positie, zoals voor het volk Israel in Joel.

7.5 De dynamiek van verandering

De conceptuele structuur van de verhaal-wereld in Jona toont een
werkelijkheid waarin het kwaad een prominente plaats inneemt. Alle
personages zijn op de een of andere wijze betrokken op verschillende
vormen van slechtheid. De uiteenlopende gebeurtenissen rondom
natuurgeweld. foutief handelen. slechte intenties en kwaadheid profi-
leren tegelijkerti.id de onderlinge verhoudingen tussen de personages.
Want welk kwaad zich ook voor doet. elke situatie kent een geheel
eigen perspectief waarin God en mensen zich op bepaalde wijze tot
elkaar verhouden. 37

in een communicatieve context waarin een lezer de tekst van
Jona tot zich neemt. blijft een dergelijke relationele dynamiek niet
beperkt tot de grenzen van de verhaal-wereld. Elke situatie. relatie of
persoonlijke uitspraak in de tekst biedt een uitgebreide keuzemogelijk-

I. Het volk Israel speelt geen rol in Jona. Dit in tegenstelling tot sommigen. die vanaf
Jona  1.1-2.  Jona zien  als prototypische vertegenwoordiger van Israel. O.a. Fretheim.
T.E.. The Messcige <,f J<incih. A Tliec,ic,gical Cominentary. Minneapolis: Augsburg
Publishing House.  1977,30:  'Thu3. the typical Israelite would have immediatly
identified himself with Jonah'.
'-  De  stelling  door  van der Woude  ( 1978.14)  'Het allesbeheersende thema  van  het
boek is de relatie tussen God en zijn profeet' lijkt me dan ciok minder correct. Want
hoewel de relatie tussen JHH'H en Jona prominent aanw·ezig is. zijn de overige deelne-
mers cruciaal \·oor de ,·erhaal-ontwikkeling. Woude. A.S. van der. Jonci. Nahm,i.
1978.
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heid in standpunten en wereldvisies. Sterker nog. de verschillende
posities in de verhaal-wereld dwingen mij als lezer bewust of onbe-
wust tot een keuze.38 Verkies ik het wereldbeeld van de zeelieden.
Jona, Nineve of zelfs van God? In de chronologie van verteltijd en
vertelde tijd beweeg ik me van de ene visie naar de andere. van gods-
beeld naar godsbeeld, waarbij mijn innerlijke categorieen continu
verrijkt worden met nieuwe opties en inzichten. Maar in hoeverre is de
tekstuele presentatie hierarchisch dwingend, zodanig dat het mijn
conceptuele structuur over Jona in een bepaalde richting stuurt?

Het bijzondere aan de relationele dynamiek in de verhaal-wereld
van Jona is misschien wel de alternatieve optie van een goddelijk
perspectief. Inzage in de unieke wereldvisie van God en de wijze
waarop hij naar mens en dier kijkt. haalt minstens de zekerheid van
alle gepresenteerde menselijke standpunten onderuit. De tekst stimu-
leert daarmee tot een voortdurende afweging van de weerspiegelde

conceptuele structuur. De presentatie van het goddelijke perspectief is
namelijk dermate dwingend. dat de duidelijk omlijnde wereldvisies
aan het begin van het verhaal niet meer passen bij het einde.

Posities

Vanaf het begin presenteert de tekst  van Jona  1 -4 heldere onderschei-
dingen tussen enerzijds personages en anderzijds thematieken: God is
goed. Nineve is slecht, Jona wil niet en de zeelieden zijn bang. Een-
voudiger kan haast niet. De lexicale gegevens sturen mijn gedachten
via duidelijke patronen. De verteller presenteert informatie over

3% De verschillende standpunten zijn niet te verwarren met de ideologi Kche posities
die Levine (1984.243) voorstelt. Hij benadert Jona als een filosofische verhandeling
over de essentie van rechtvaardigheid. Vooral het achterwege laten van de standpun-
ten van de zeelieden en de Ninevieten alsook de toevoeging van de auteur en diens
intentie met het boek. beperkt het zicht op de dynamische ontwikkelingen en de
religieuze dimensies. 'What has been universally overlooked by students of Jonah. is
that the book contains thi-ee ideological positions. There is Jonah's position that the
evil must be punished. And there is God'+ position that repentance itself (without
righting >balance< through suffering. an equal measuring of good deeds. or ritual
expiation) warrants forgiveness: that a change of heart itself suffices. And there is
also the position of the author himself. The thinker who composed the book was more
disturbed by the philosophical problem than he was convinced of the concrete ans-
wer. And that is why he composed the treatise: to present the moral dilemma.' Levi-
ne.  E.,  -Jonah  as  a  Philosophical  Book". Zeitschrift.fur die  aittestamentliche  Wissen-
schaft 96 { 1984) 235-245.
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JHWH's woord dat spreekt. en in die eerste discourse is Nineve
Alecht. "

Vooralsnog ben ik bereid de verteller te geloven op zijn of haar
woord. Daarmee vertrouw ik in eerste instantie op de woorden van
JHWH. Doe ik dat niet. dan stokt vanaf de eerste verzen de communi-
catie en krijgt de verhaal-wereld een hoog onbetrouwbaarheidsgehalte.
Wil ik meegaan in de pas geopende modale realiteit, dan is de vertel-
lersinformatie indicatief. Hiermee krijgt mijn conceptuele ruimte
vorm. hierin ontstaat de origo voor mijn narratieve waarneming. Ten
behoeve van de vooitgang in de communicatie zijn de gegevens van
de verteller indicatief en betrouwbaar. zelfs wanneer in de presentatie
van de verhaal-wereld het tegendeel mocht blijken.

De overduidelijke verdeling in posities en standpunten brengt mijn
lezersvertrouwen tegelijkertijd aan het wankelen. Want wanneer God
goed is en de rest middelmatig tot slecht. wat moet ik dan met die
storm over de zee? De zeelieden zijn hiervan de dupe en kunnen Jo-
na's handeling van vluchten immers niet helpen. De gegevens over
een grote wind confronteren mijn vast omlijnde denkraster met een
probleem. Is God dan toch niet goed?

De wind maakt in ieder geval duidelijk dat God invloed heeft op
de gang van zaken in de verhaal-wereld. Zijn omnipotente ingreep
geeft inzage in het reactiepatroon van de zeelieden en Jona: het verhel-
dert hun sectiliere en religieuze visies. God kan en mag een wind over
het water gooien. Hij ih immers de God van de hemel. de zee en het
land. getuige Jona's woorden ( 1.9b-d).

De zeelieden zijn polytheYsten. of minstens divers theYstisch. die
na Jona's onthulling en belijdenis nogal pragmatisch overstappen naar
Edn gemeenschappelijke God. Niet zozeer een interne motivatie. niaar
de externe dreiging op zee zet ze hiertoe aan. Het aanstormende
kwaad maakt de keuze roor een god die aan de basis staat van hemel.
zee en land niet meer zo moeilijk. De zeelieden bevaren daarmee een
koers die wegvoert van het natuurgeweld. Zelfs de nobele weigering
om Jona overboord te gooien is gemotiveerd vanuit een externe drei-

" 'Based solely upon the narration of Yahwehs words. the central conflict appean to
be an ideological conflict between the goodness of Yahweh and the wickedness of the
city of Nines·eh.  Crouch. W.B.. "To Que+tion an End. To End a Question: Opening
the Closure of the Book of Jonah . Jounicil ftir the Stud\· (if the Old Testament 61
(1994)101-112,103.
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ging: 'Ach JHWH. geef geen onschuldig bloed over ons' ( 1.14). In hun
woorden en daden varen de zeelieden bij het moment.

JHWH's reactie op dit alles toont een hoopvolle gedachte: zelfs
voor zeevarende polytheYsten is er hoop. Ook al geloof je in andere
goden. de daadwerkelijke overstap naar de god met de naam JHWH
maakt alles goed. Hoop doet leven en doet de storm liggen.

Het meest verwarrende aan deze episode op het water is de aaneen-
schakeling van wisselende standpunten. De statische posities uit de
eerste episode. van goed en slecht. van God en mensen. blijken dyna-
mische concepten. De goedheid van God is geen belemmering voor
het werpen van een wind. De polytheistische geloofshouding van de
zeelieden staat een hernieuwde religieuze keuze niet in de weg. Alleen
Jona's kennis over God is tot nu toe ambivalent. In zijn belijdenis zijn
JHWH's goddelijke kwaliteiten van de schepping tot statische concep-

ten geworden. De dynamiek van de goddelijke oorsprong is in Jona's
visie een vaststaande realiteit. Zijn woorden van religieus zelfvertrou-
wen zetten echter vraagtekens bij zijn daden. Want vluchten voor een
alom aanwezige god van de hemel, de zee en het droge land lijkt ini-
mers weinig zinvol.

Geen woorden maar daden

In  de derde episode presenteren  Jona' s woorden een uitvoerig  gods-
vertrouwen in prachtige poetisch geformuleerde taalstructuren. Het
maakt zijn wereldbeeld. religieuze visie en zelfs zijn persoonlijk ver-
houden tot JHWH inzichtelijk. Het opent tegelijkertijd een nieuwe
categorie in de posities van de verhaal-wereld. Jona spreekt namelijk
over behoeders van waardeloze leegheden. Dit zijn mensen die hun
trouw loslaten (2.9). Hij refereert aan leegte en ijlheid, hetgeen letter-
lijk niets is. De introductie van deze behoeders activeert zo een nul-
optie in de relatie tot God. waarin het spreken van woorden geen
garantie is voor het doen van daden. Het toont een andere attitude dan
waarover Jona spreekt. Zijn woorden gaan immers over lofzang. het
nakomen van beloftes en over het vertrouwen in JHWH'S redding
(2.10).

De relatie tlissen woorden en daden lijkt tot nu toe de crux in het
netwerk van godsbeelden en onderlinge verhoudingen. Jona doet
immers anders dan hij zegt. Hij spreekt van vrees voor JHWH en ver-
trouwen in God. terwijl hij ondertussen de andere kant op vlucht. De
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zeelieden zijn weliswaar doeners en vrezers van JHWH, maar zij varen
op de golven van het moment. God heeft nog maar 6dn keer gespro-
ken. zonder dat daarmee duidelijk is of dit in directe relatie staat tot
zijn doen.

De verhaal-wereld stimuleert in het doen en laten van de persona-
ges vooralsnog verschillende betekenisrelaties tussen godsbeelden en
handelen. Jona's woorden staan pas vermeld nd zijn handelen. Hij
vlucht eerst, daalt af en gaat slapen, voordat zijn uitgesproken vrees
voor God blijkt. In zijn religieuze visie is God vooraf kenbaar en
benoembaar in vaststaande categorieen. Zijn woorden komen echter
slechts ten dele overeen met zijn doen. Dat maakt hem minder be-
trouwbaar en voorlopig verdacht. De zeelieden laten spreken en doen
gelijktijdig opgaan. Het onderstreept hun pragmatische karakter van
handelen bij het moment. Zo de wind waait. waait hun jasje. In hun
visie is God vooral reactief en retributief: als je maar in hem gelooft
vergaat het je goed. JHWH daarentegen spreekt vddr hij doet en hij
maakt voorafgaand aan zijn handelen duidelijk hoe hij over Nineve
denkt. Maar is wat hij doet wel conform zijn woord? Het antwoord
hierop blijft in de tekst voorlopig achterwege en zijn eigen visie blijft
vooralsnog onbekend. Zijn daden tonen enkel het gooien van een
grote wind en de voorziening van een grote vis. Zijn niet menselijke
positie is tot nu toe alleen ingevuld met menselijk jargon en menselijk
denken.

Nineve

Vanaf de vierde episode lopen  Jona' s woorden en daden nog steeds
niet parallel. Voorzover JHWH spreekt van een oproep aan Nineve
(3,2d), kan dat niet veel meer zijn dan de eerste oproep tot Jona ( 1,2d):
Jona moet gaan zeggen dat JHWH hun kwaad heeft waargenomen. Als
een recalcitrante profeet spreekt hij echter over een ultimatum en een
sanctie. zonder enige vermelding van een afzender (3,4de). Jona trekt
daarnaast slechts dEn dag de stad in. terwijl deze toch drie dagen groot
is. Daarmee zijn zijn daden niet conform zijn woorden. Zijn belofte in
de vis (2,1 Ob) krijgt zo een geheel eigen invulling.

Voor het eerst geeft de tekst nu ook inzicht in de positie van de
inwoners van Nineve. En alles wat ik als lezer tot nu toe over hen heb
vernomen staat in schril contrast met de daden die ze verrichten. De
inwoners vertrouwen direct op God en reageren op passende wijze
met boete en vasten. Zelfs hun koning sluit zich bij deze acties aan.
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Eerst de daad, dan pas het woord. In tegenstelling tot Jona vluchten ze
niet weg van de woorden die tot daden aanzetten.

Nineve is weliswaar slecht, zelfs de woorden van de koning be-
vestigen dit, maar de reactie in expliciete daden toont hun goede kant.
In de dreiging van Jona's woorden schuilt blijkbaar een immanent
gevaar van destructie dat voldoende reden tot verandering is: opdat ze
maar niet verloren gaan. Het pragmatisme van Nineve lijkt hiermee
nog sterker dan dat van de zeelieden, aangezien ze niet eens de afzen-
der van de boodschap krijgen geopenbaard, of weten van de juiste
naam voor JHWH. Dit keer geen passende offers of godsvrees voor
JHWH, maar de juiste daden van boete en vasten die zorgen voor de
omkeer van het moment.

Gods doen en laten verandert mee met Nineve' s daden. De voorgepro-
grammeerde verwachting van een statisch godsbeeld krijgt definitief
een dynamische invulling. Na het zien van hun werkzaamheden volgt
een innerlijke verandering waarna een negatieve intentie van kwaad
voor Nineve uitblijft.40 Zijn innerlijke gemoedstoestand is tot verande-
ring in staat na acties van mensen en hij kan vaststaande patronen van
reactie omkeren.

In zijn relatie tot Nineve is God blijkbaar reactief en
beYnvloedbaar door de handelingen van mensen. Daarenboven blijkt
dat hij niet gekoppeld is aan 6dn vaste groep van gelovigen. Andere
bevolkingsgroepen die zelfs zijn naam of de passende religieuze ui-
tingsvormen niet kennen, komen in aanmerking voor zijn betrokken-
heid. Aan het einde van het derde hoofdstuk toont de tekst een goede
God, mens- en geschiedenisbetrokken, vol compassie voor ieder van
goede wil. Zelfs wanneer men afdwaalt naar slechtheid en geweld is er
vergeving mogelijk. Gods positieve verandering vormt zo een fraaie

40 Clements ( 1975, 21.28) noemt deze verandering het centrale thema van het boek:
'It (= Jona 1-4) is first and formost a tale which demonstrates the possibility of a
change of heart both for men and for God ..... Thus it is a story about God and his
relationship with men. rather than about the relationship of Jews with Gentiles'. 'The
theme of Jonah is the possibility of men's repentance. and its purpose is to show that
where this occurs among men then it elicits a related change of purpose on the part of
God. Clements beeld van een reactieve God is m.i. een terechte reactie tegen een
rigide exegetische benadering van het boek Jona waarin Joden contra Heidenen
worden geplaatst. Zijn voorstel verdisconteert echter niet de onverwachte ingrepen
door God. zoals de storm voor de zeelieden of de worm die Jona's vreugde over de
Qiqajoon tempert. Clements. R.E.. "The Purpose of the Book of Jonah". in: Emerton.
J.A. (ed.). Congres Volume (Supplements to Vetus Testamentum 28). 1975.16-28.
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afronding voor de verhaal-wereld van Jona.4' Het sluit mooi aan bij
een westerse visie aan het einde van de twintigste eeuw, waarbij in een
christelijk gefundeerd en geinspireerd ideaalbeeld God liefde is en in
een multiculturele samenleving de fundamentele gelijkheid van iedere
mens de norm. Maar het verhaal is nog niet afgesloten en laat het niet
bij een dergelijke conclusie. In de slotcommunicatie tussen Jona en
JHWH wordt duidelijk dat vanwege zijn specifieke houding en kenmer-
ken. Gods visie op de werkelijkheid minder romantisch en meer com-
plex is.

42

Innerlijke werelden

De onverwachte en onvoorziene verandering van God resulteert in een
interne slechtheid bij Jona: hij wordt kwaad en raakt verhit. Het lijkt
welhaast of Jona in zijn tweede gebed JHWH beschuldigt een behoeder
van een waardeloze leegheid te zijn (4.2c-3b). Hoewel Jona Gods
compassie prijst. is het uitblijven van Nineve's destructie anders dan
verwacht.4: Zoals Fretheim terecht opmerkt. past Gods reactie niet in
het voorspelbare gedragspatroon van de traditie: 'For Jonah. God. if
he is to be truly God and if Israel's faith is to be meaningful, must
conform the canons of righteousness that relate divine response to
human conduct in ways that are consistent. if not predictable:44 Cohn
komt met een vergelijkbare opmerking. waarin Gods genadevolle

+1  .The end of ch.3 presents a comfortable conclusion. No clues are present at this
point in the narrative to indicate to the reader that the story should continue.' Crouch.

W.B.. "To Question an End. To End a Question: Opening the Closure of the Book of
Jonah" (1994) 105.
42 Crouch ( 1994.  106)  komt  tot een  soortgelijke conclusie. hoewel  ik  niet zijn stand-
punt deel dat de tekst alleen aanstuurt op het conflict in wereld-visie tussen JHWH en
Jona. De totale verhaal-wereld, met daarin alle posities van alle personages zijn van
belang. 'For the narrator, the rest of the story must be told. even if it does not end
satisfactorily. The primary. central conflict has been. from the beginning and un-
known to the reader. between the world-view of Yahweh and the world-view of the
other main character - Jonah.' Crouch. W.B.. "To Question an End. To End a Questi-
on: Opening the Closure of the Book of Jonah" ( 1994) 106.
43 .Jonah's theological problem is the reverse of Jobs. Whereas suffering had Job to
probe the caprice of divine sovereignity. the sparing of Niniveh causes Jonah to
express the same concern,  For both protagonists  YHWH's  rule must be expressed
through a well-ordered universe. Ackerman. J.S.. ' Satire and Symbolism in the Song
of Jonah". 1981.245.
4 Fretheim. T.E.. "Jonah and Theodicy-. Zeitschi-ift fur die alttestamentliche Wissen-
sc·haft 90( 1978) 227-237.228.
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houding indruist tegen Jona's wereldbeeld van recht en orde: 'Jona
will eine Welt der Reclite. da eine Welt der Gnade kaillii zu einer
W elt- O rd i l 11 11 g fuhren kann. in der Gottes Wort allein herrscht. /45

In zijn kwaadheid spreekt Jona zich zelf tegen.46 Enerzijds had hij
het wel verwacht en benoemt God met een aaneenschakeling van
positieve en compassionele kenmerken. Zo'n God is tot positieve
verandering in staat en geneigd tot afwending van al het kwaad. An-
derzijds resulteert zijn gedachtegang in een onlogische gevolgtrek-
king. Hij concludeert in al zijn kwaadheid en oververhitting. dat de
dood beter is dan het leven. Vanwege zijn traditionele godsbeeld is het
moeilijk te vet-kroppen dat anders-gelovigen. die nota bene slechtheid
en geweld als kenmerk hebben. in de ogen van JHWH in aanmerking
komen voor compassie en mededogen. Of zoals Simon het zegt: 'The
gentiles in the story love life: their fear of death spurs both the sailors
and the Ninivites to obey the Lord. But the prophet loves justice: his
death wish prevents him from identifying with his fellow human
beings and from making his peace with the ways of the compassionate
and forgiving God'.47

In de discussie over Jona's kwaadheid en doodswens geeft de verhaal-
wereld inzage in de visie van JHWH zelf. De gebeurtenissen in de hitte
buiten de stad en onder de Qiqajoon zorgen voor een cruciale verande-
ring in de stilte rond JHWH. De schaduw van de plant vormt de opmaat
en het vergelijkingsmateriaal waarmee hij zijn eigen standpunt verhel-
dert.

Jona kijkt op een bepaalde wijze naar de opkomst en ondergang
van de plant. hetgeen bepaalde emoties bij hem bewerkstelligt. Jona
krijgt externe input uit zijn omgeving. en zijn houding is reactief. in
die zin dat hij emotioneel verbonden raakt met de aan- of afwezigheid
van de plant. Zijn attitude ten opzichte van Nineve en de Qiqajoon
toont tegelijkertijd een tegenstelling binnen zijn wereldvisie. Gods

45 Cohn. G.H.. Das Buck Jona im Lichte cler biblischen Er:fililkunst. 1969.99.
46 In de wijze waarop de tekst een lezer continu verschillende posities laat innemen.
vooral  in de identificatie  met  Jona, ziet Magonet (1976.  87) een afspiegeling  van  de
inhoudelijke  les  \·an  Jona  1 -4:  'We  find  ourselve5  continually switching between
identifying with. and then rejecting. the prophet. and then sympathising with him
again. and so on. We are thus being taught the lesson of tolerance. of seeing the world
through the eyes of others and accepting their right to exist. implicit in the message of
the book. through the very form in which it is written.' Magonet. J.. F<ir,11 Lind Meu-

ilillg, 1976.

r Simon. U., ./,mah. 1999.34.
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positieve bemoeienis met het een. waardeert Jona niet gelijk aan Gods
bemoeienis met het ander. Cohn geeft m.i. een zeer treffende beschrij-

ving van deze innerlijke paradox: 'Wiihrend fur Jona vorher eine Welt
der Gnade (4,1): ;15111 ;1117 war, so war spater die durch gOttliche
Gnade aufgesprossenen Rizinus-staude eine (4,6): 11577 i nnlOiD.
Wahrend Jona vorher sterben will, weil er nicht langer in eine Welt
der Gnade leben zu konnen meint (4,3 "nr0  'nlD llD), so will er nun
sterben. weil er nicht Ibinger in einer Welt ohne Gnade leben zu
konnen meint (4.8 -nD 'i-111:1 710). Und um dieses Paradox ganz
deutlich werden zu lassen. fragt Gott das erste Mal nur (4.5): ZD';liT
15 il 711. das zweite Mal jedoch genauer (4.9): 59 15 nin nu·i'in
17.7 7,1.·48

Jona's kijken bevindt zich op een niveau dat geldt voor iedere
mens. Hij staat midden in de wereld en als participant in zijn eigen
werkelijkheid neemt hij de gebeurtenissen waar en handelt naarge-
lang. Het geeft hem een nabij deelnemers-perspectief, zoals op de
plant die over hem heen groeit of op de ingewanden van de vis die
hem omgeven. De ironie wil dat juist deze benauwende en drukkende
context Jona's visie beperken.

JHWH's visie kent geheel andere uitgangspunten.49 In zijn slotwoord
geeft hij allereerst aan dat zijn kijken zowel mens als dier betreft. Zijn
voornaamste conclusie op Jona's meervoudige doodswens. blijkt
gebaseerd op een specifieke wijze van kijken naar de wereld. Gods
waarneming van de werkelijkheid is niet extern bepaald of object
gericht, zoals dat bij mensen het geval is.5' Zijn perceptie is intern
aangestuurd. dat wil zeggen. gebaseerd op een attitude van compassie.
Het betekent dat het goddelijke perspectief voortkomt vanuit innerlij-

4' Cohn. G.H.. Das Bitt·It J ,ia int Liclite der biblisclien E,-Sihlkimst. \969.100-101.
44 Cf. Sasson. J.M.. ./miah,  1990.351:  'it is not enough for Jonah to walk away from
Nineveh having learned nothing that he did not know before (4:2): rather, Jonah's
eyes must be opened to another dimesion of God's mercy: whether people repent
from sin is not the only criterion that God evaluates when granting forgiveness. God
refuses to rehearse the  , ocabulary of mercy with which Jonah is armed and delibera-
tely trivializes the cause that swayed him to pardon Nineveh's crime. As in Job. the
relevant lesson is about the incapacity of mortals to understand. let alone to judge.
their God.'
" Ct. Cooper. A.. '*In Praise of Divine Caprice: The Significance of the Book of
Jonah: 1993. 148: 'When God accounts for his behaviour. however. he refers nei-
ther to the Nineviteh repentance. nor to Jonah'A characterization of him (Jonah
411)'
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ke kenmerken van betrokkenheid en niet wordt gestuurd door de ex-
terne input van waarnemingen. JHWH spreekt over zijn (goddelijke)
wijze van kijken, als een waarnemingsvorm waarin het innerlijk be-
trokken is (0111). Dit overstijgt Jona's waarneming. die niet verder
komt dan zijn eigen nabije menselijke blikveld.

Ten tweede is JHWH's kijken niet een zien vanuit eigenbelang,
omdat hij anders dan mensen kan ingrijpen in een wereld waarvan
hijzelf de maker is. Hij is een ander soort deelnemer.51 Zo zijn de
voorzieningen van een storm, een vis, een plant. een worm of een
oostenwind, handelingsopties die mensen moeten ontberen. Versterkt
door de intertekstuele relatie met Genesis presenteert de tekst JHWH
als een schepper-God, die de maker is van natuurlijke fenomenen en
entiteiten. Hij staat aan het begin van de kosmos, brengt orde in chaos
en maakt de planten, vissen, dieren en mensen. Hij bepaalt zelf of wat
hij gemaakt heeft en voor zich ziet, goed is. Aan zijn aanwezigheid en
handelen gaat geen oorzaak. actie of reactie vooraf.

Behalve zijn eigen visie op de werkelijkheid, laten de verschillen-
de personages en de verteller doorklinken op welke specifieke wijze
God zich onderscheidt van mensen. In verschillende bewoordingen
relateren ze JHWH steevast aan innerlijke kenmerken van compassie en
betrokkenheid. De zeelieden benadrukken de almacht van JHWH, na-
melijk, wat hij zich (innerlijk) voorstelt wordt werkelijkheid: 'wat jij
wenst maak je' (1,140-g). De koning van Nineve zet in op het vermo-
gen van God tot innerlijke verandering: dat God spijt krijgt en om-
keert (3,9). Jona introduceert een heel scala aan interne en dynamische
kenmerken. die uiteenlopen van innerlijke verandering tot aan intense
compassie. De verteller toont vooral een God wiens centrale eigen-
schappen zich afspelen in het domein voor innerlijke zaken. Hij ziet
immers af van zijn negatieve intentie ten aanzien van Nineve. Al deze
kenmerken maken Gods positie in de verhaal-wereld bijzonder. Zijn
waarneming van plant, mens en dier wordt aangestuurd vanuit inner-
lijke kwaliteiten van betrokkenheid. Daarmee kijkt hij met en vanuit
het binnenste naar de wereld, waarin de mogelijkheid tot verandering.
compassie en trouw inherent is aan zijn wezen en zijn.

52

"   Cf.  Fretheim. T.E., "Jonah and Theodicy".  ( 1978)  235:  'God  has the right  to  do
what pleases him regarding Nineveh because he is Creator. Jonah cannot bring God
into court on the question of justice or injustice, mercy or condemnation.  He  is crea-
ture. Thus. the argument of the .final question of Jonah mores not from creation to
redemption. but from creation to sovereignty' Citalics Fretheim)
4' Cf. Marti, K.. Das Dodekapropheton C KHC). Tubingen. 1904,457: 'Es ist beach-
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Het goddelijk perspectief

JHWH's slotoffensief over perceptie en betrokkenheid is nogal schok-
kend voor de keuzes die mij als lezer worden aangereikt. Zijn woor-
den maken de uitkomst van de relationele verhoudingen en posities in
Jona niet vanzelfsprekend of vaststaand. Integendeel. Met terugwer-
kende kracht moet ik alle beeldvorming over de verhaal-wereld her-
zien. vooral waar het Gods woorden en daden betreft.

Vanaf het begin noemt JHWH Nineve in relatie tot slechtheid. Dit
betekent aan het einde van Jona 4 dat het vooral om Gods eigen per-
spectief op Nineve gaat en de wijze waarop in zijn ogen de stad slecht
is. Dit hoeft niet samen te vallen met wat ik vanuit een menselijk
perspectief op de werkelijkheid slecht noem. Het innerlijk aangestuur-
de goddelijke perspectief is zo anders dan het menselijke. dat het
moeilijk is vooraf een inschatting te maken hoe God zal reageren of
handelen.53 Zijn universele karakter, naar mens en dier betrokken.
maakt dat de zeelieden of Nineve niet echt in gevaar zijn, voorzover
het hun onkunde of onwetendheid over JHWH betreft. Temeer wanneer
de tekst intertekstueel appelleert aan het vioedverhaal. is God vanaf
het begin betrokken op alle loten aan de stam van Noach. Zelfs de
afstammelingen van de verdoemde Cham (= Nineve), zijn niet redde-

loos verloren. Want de vervloeking van Cham en de zegening van
Sem en Jafet zijn in Genesis gekoppeld aan Noach. Noach in zijn
menselijke perspectief spreekt de vervloeking Uit. niet JHWH. Zoals de
intertekstuele relatie naar Ex.34.6-7 al aangaf staat Gods oordeel niet
bij voorbaat vast. Hij bepaalt zelf straf of beloning. zegen of vloek. tot
in het derde. vierde of duizendste geslacht.

Wat God doet. wie hij  is of hoe hij handelt.  is na lezing van Jona  1 -4
volledig opengebroken. Zijn goddelijke perspectief roept hernieuwde
vragen op binnen mijn buitentekstuele lezerswerkelijkheid en vraagt
minstens om een herijking van mijn eigen visie.

tenswert. dass hier die Barmherzigkeit Gottes als die oberste Instanz hingestellt wird.
das Herz. das Liebe und Erbarmen spurt. nicht der Kopf. der kalte Linien zieht. fuhrt
den Priinat'.
"  Aan  een  soortgelijke  conclusie verbindt Magonet  ( 1976.   1 1 2) het thema  van  het
boek: 'If nevertheles, we may extract a theme which seems to have become clarified
through our analysis. it is precisely the freedom of God to be beyond any definition
by which man would limit Him.' Magonet, J.. Fc,rin and Meaning. 1916.
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Als gelovige confronteert het verhaal me met mijn eigen Gods-
beeld. Is dat wei zo open en universeel als het beeld van God zelf'? Het
bevraagt mijn persoonlijke betrokkenheid op mens &n dier. en stimu-
leert een breed religieuze attitude. JHWH is toegankelijk voor alles en
iedereen en kent geen exclusieve of uitsluitende claim door wie of wat
dan ook.

Als theoloog confronteert het verhaal me met een zeer liberale

opvatting over God, waarin verklaringsmodellen voor de werkelijk-
heid niet bij voorbaat zijn vastgelegd in rigide denkpatronen, religieu-
ze stellingen of dogmatische uitgangspunten. Kennis over God is niet
statisch. zelfs niet wanneer men dynamische bewoordingen gebruikt.
Het wezen van God is juist de capaciteit tot interne verandering. Deze
interne dynamiek maakt hem voor mensen intrinsiek onkenbaar, het-
geen overigens niet overeenkomt met onervaarbaar of afwezig.

Als lezer ten slotte, biedt de verhaal-wereld van Jona inziclit in
een totaal nieuwe werkelijkheid in woord en beeld. Niet zozeer het
wonderkarakter van grote vissen. snelgroeiende planten of stekende
wormen. maar een andere wereldvisie dan gebruikelijk prikkelt de
verbeelding. Het biedt langs narratieve weg een goddelijk perspectief
op de werkelijkheid. als contrast voor mijn menselijke wijze van
waarnemen. Het laat na lezing een structureel gewijzigde visie op God
en de wereld achter. Dit inzicht stimuleert tevens een voortdurende
heroverweging van de weerspiegelde conceptuele structuur, aangezien
de vaste posities, stellingnames en wereldvisies van het begin niet
meer passen bij het einde van het verhaal.
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1,1 a Het woord van JHWH kwam tot Jona. zoon van Amittai, zeggende:

1.2a Sta op.

1,2b Ga naar de grote stad Nineve.

1.2c Roep over haar uit

1.2d dat hun slechtheid is opgegaan voor mijn aangezicht.
1.3a Jona stond op om te vluchten naar Tarsis. weg van JHWH's aangezicht.

1.3b    hij daalde af naar Jafo.
1,3c    vond een schip dat naar Tarsis ging.
1,3d   betaalde de overtocht

1.3e en daalde in haar af om samen met hen naar Tarsis te gaan, weg van

JHWH's aangezicht.

1,4a En JHWH had een grote wind over de zee gegooid.

1,4b   Er was een grote storm op de zee
1,4c en het schip stond op het punt te breken.

1,5a De zeelieden vreesden,

1.5b schreeuwden ieder tot zijn God om hulp

1,5c en wierpen de uitrusting
1.5d die in het schip was
1,5c    in de zee. om (haar) lichter te maken voor hen.

1,5e En Jona was afgedaald naar het meest afgelegen van de boot.

1,5f   Hij legde zich neer
1.5g    en was in een diepe slaap.

1,6a   De baas van de zeelui benaderde hem

1,6b   en zei tot hem:

1,6c Wat lig je daar te slapen?

1.6d Sta op.
1,6e Roep tot jouw God.
1.6f Misschien dat die God ons aandacht zal schenken

1.6g en wij niet verloren zullen gaan.
1.7a    leder tot zijn makker zei:
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1.7b Kom.

1.7c Laten we loten werpen
1.7d en te weten komen

1,7e door wie dit kwaad over ons is.

1,7f Zij wierpen de loten

1,7g    en het lot viel op Jona.
1.8a Zij zeiden tot hem:

1.8b Vertel ons toch

1.8c door wie dit kwaad over ons is.

1,8d Wat is jouw bestemming
1.8e en waar kom jij vandaan?

1,8f Wat is je land

1,8g en  uit welk volk ben jij?
1,9a   Hij zei tot hen:

1,9b Ik ben een Hebreeer

1.9C en JHWH de God van de hemel vrees ik,

1,9d die gemaakt heeft de zee en het droge land.
1,1 Oa De mannen vreesden met grote vrees

1,1 Ob en zeiden tot hem:

1,10c Wat heb je gedaan?

L\Od   Waarlijk,  de mannen wisten,
1,1 Oe dat hij vluchtte voor JHWH's aangericht,
1,1Of onidat hij Chet) hun licid verteld.

1.1 la Zij zeiden tot hem:

1,1 lb Wat moeten wij met jou doen
1.llc en de zee zal rustig worden voor ons?

1,Ild Want de zee stormt nog steeds.

1,12a  Hij zei tot hen:

1.12b Til me op.

1.12c Gooi me in de zee.

1,12d en de zee zal rustig worden voor jullie.
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1.12e Want ik weet
1.12f dat door mij deze grote storm over jullie is.

1.13a De mannen roeiden zich een weg om terug te keren naar het droge

land,

1,13b en zij waren er niet toe in staat.

1.13c want de zee stormde nog steeds voor hen.

1.143 Zij riepen tot JHWH

1.14b en zeiden:

1,14c Ach JHWH. Laten wij toch niet verloren gaan door het leven

van deze rnan.

1.14d en geef niet onschuidig bloed over ons.

1.14e Want Jij bent JHWH,

1,14f zoals Jij hebt gewenst

1,14g doe Je.

1.15a Zij tilden Jona op,

1,15b gooiden hem in de zee
1.150  en de zee stopte met woeden.

1,16a De mannen vreesden met grole vrees JHWH,

1.16b  brachten een offer voor JHWH

1,16c en legden ernstige geloften voor hem af.
2,la JHWH voorzag in een grote vis om Jona te verzwelgen.

2. lb   Jona was in de ingewanden van de vis, drie dagen en drie nachten.

2.Za    Jona bad tot JHWH zijn God vanuit de ingewanden van de vis

2.3a en  zei:

2.3b Ik roep vanuit mijn benauwdheid tot JHWH

2.3c en hij antwoordt mij.
2,3d Uit de buik van de Sheol schreeuw ik om hulp
2.3e Jij hoort mijn stem.
2.4a Jij gooit mij neer in de diepte, in het hart van de zee
2.4b en een waterstroom zal mij omstromen.

2.4c Al jouw brekers en golven zijn over mij gegaan.
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2.5a En ik spreek:
2.5b Ik ben verworpen. weg van jouw ogen.
2.5c Ach. kon ik nog maar Edn keer uitkijken naar

jouw heilige tempel.
2,6a Wateren onisluiten me tot aan de keel.
2.6b de vloed zal me oinstromen.
2.6c wier is om mijn hoofd gebonden.

2.7a tot aan de fundamenten van de bergen ben ik afgedaald.
2.7b de grendels van de aarde zijn achter me \'c)or eeuwig.
2.7c Breng jij mijn leven uit de kuil omhoog. JHWH. mijn God.

2.8a In het zwak voelen van miin levensadem in mij heb ik
me JHWH herrinnerd.

2.8b Laat mijn gebed tot jou komen naarjouw heilige tempel.
2.9a Behoeders van waardeloze leegheden zullen hun trouw

loslaten.

2,1 Oa Maar ik. laat ik met een lofzang offeren aan jou.
2,1 Ob wat ik beloofd heb

2.10c zal ik volbrengen.
2,1 Od Redding is er bij JHWH

2.lia JHWH sprak tot devis
2.lib endeze ontlastte zich van Jona op het droge land.
3.la Het woord van JHWH kwam voor de tweede maal tot Jona, zeggende:

3,2a Sta op.
3.2b Ga naar de grote stad Nineve.

3.2c Roep over haar de oproep uit

3.2d die ik tot je spreek.

3.3a Jona stond op.

3.3b   ging naar Nineve volgens het woord van JHWH

3.3c en Nineve was een grote stad voor God. drie dagen groot.
3.4a Jona begon de grootte van dEn dag de stad binnen te gaan.
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3,4b    hij riep uit
3.4c en zei:

3.4d Nog veertig dagen

3.4e en Nineve wordt andersom gekeerd.
3,5a    Maar de mensen van Nineve vertrouwden op God.

3,5b   riepen tot een vasten op
3,5c en trokken boetekleden aan van groot tot klein.

3,6a Het woord bereikte de koning van Nineve,

3,6b hij stond op uit zijn zetel,

3,6c   deed zich zijn gewaad uit.
3,6d   kleedde zich met een boetekleed

3.6e   en ging zitten in de as.

3,7a   Hij liet uitschreeuwen

3,7b   en zei in Nineve op order van de koning en zijn grootten, zeggende:

3,7c de mensen en de dieren, het grootvee en het kleinvee zij

mogen niets eten.

3,7d mogen niet grazen
3,7e en zij mogen geen water drinken.

3,8a Zij zullen zich bekleden met boetekleden. de mensen en de

dieren.

3,8b zij moeten met kracht roepen tot God

3,8c en ieder zal terugkeren van zijn weg van slechtheid en weg

van het geweld.
3,8d dat in hun handen is.

3,9a Wie weet.

3,9b zal God terugkeren

3,9c en spijt hebben.

3.9d zal hij terugkeren van zijn vlammende woede

3,9e en zullen wij niet verloren gaan.

3,10a  God zag hun daden

3.1Ob want zij keerden terug van hun weg van slechtheid.
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11.TZPO-nE 181 4.7b
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3,10c God kreeg spijt over het kwaad,

3.1 Od dat hij had gesproken over hen te doen

3.10e en hij deed het niet.

4, la     Jona werd enorm kwaad

4. I b en raakte verhit.

4.2a   Hij bad tot JHWH

4.2b   en zei:
4.2c Ach JHWH. Was dit niet mijn woord

4,2d nog zijnde op mijn grond?
4.2e Daarom ben ik eerst naar Tarsis gevlucht.

4,2f Waarlijk, ik weet
4.2g dat jij een genadige en medelijdende God bent. lang-

zaam in woede. rijk aan trouw en spijt hebbend over het

kwaad.

4,3a Welnu JHWH. neem me toch mijn levensadem weg.
4,3b want mijn dood is beter dan mijn leven.

4.4a   JHWH zei:

4.4b Vind je het goed dat je verhit raakt?

4.5a    Jona ging de stad uit,
4,5b ging zitten ten oosten van de stad.

4.5c maakte zich daar een hut

4.5d   en ging onder haar in de schaduw zitten,
4.5e totdat hij zou zien

4,5f wat er zou gebeuren met de stad.
4,6a JHWH-God voorzag in een Qiqajoon.
4.6b   Het klom op over Jona om zijn hoofd te overschaduwen om hem zijn

kwaadheid weg te nemen.

4.6c    Jona was opgetogen over de Qiqajoon met grote blijdschap.
4,7a God voorzag in een worm bij de opkomst van het morgenrood op de

volgende dag.
4,7b    Het stak de Qiqajoon
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:WT-7- 4,7c

Wrlwo 031) .0.7 4.8a

n7tio 0-72 017 0-;156 110:1   4,8b
31,14 Wrel-1/p rjr:Wo 781   4.8c

9 Vn.,1 4,8d
m105 7Wpl-nk 580'1   4,8e

nON'l 4,8f

:-,1-ID '070 270 4,8g
3114-5* 0.05* -110Nbl  4.9a

17+ '/3-5F 317-il30 312.00 4.9b

nON.1 4,9c

:nin-ip '5-71 311 ]D'it 4.9d

illil- 7012'7  4.103
17.2'ipo-59 Flon Ank 4.1 Ob

13 85 p-*5 -10* 4.10c

11:1571 *57 4.1 Od

n:o n*'5-liTI 4.10e

:77* nb'5-139 4.1 Of

n51-930 7'110 nin'.1-ilp oin* Nb 'iN7- 4.i l a

(72$ 121 ilitur-c'nuin 713no ;13-w iwN 4,1 l b

117141105 71'n'-1'3 117:-Nb nufh: 4.llc

:n@3 iloil]3 + 4.1lb
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4.7c en deze verdroogde.

4.8a Het gebeurde bij het schijnen van de zon,
4.8b God voorzag in een verschroeiende oostenwind

4.8c   en de zon stak op het hoofd van Jona.

4.8d   Hij viel flauw,
4.8e    verzocht voor zijn levensadem om te sterven

4,8f en zei:

4.8g Mijn dood is beter dan mijn leven.

4.9a God zei tot Jona:

4.9b Vind je het goed dat je verhit raakt over de Qiqajoon?

4.9c   Hij zei:
4.9d Ik vind het goed dat ik verhit raak tot aan de dood.

4,1Oa JHWH zei:

4.1Ob Jij bent begaan met de Qiqajoon,
4,10c waarvoor jij niet hebt gewerkt

4,1Od en die jij niet hebt grootgebracht,
4,1 Oe die in de ene nacht is geworden

4,10f en in de andere nacht verloren is gegaan.

4.tla En Ik zou niet begaan zijn met de grote stad Nineve

4,1lb waarin een groot aantal,  meer dan 120.000 mensen zijn
4.llc die niet hebben geweten tussen hun rechter en hun

linker
4.1 l b en vele dieren?
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SUMMARY

INNER WORLDS
A Cognitive  Linguistic Approach to the Book of Jonah

Reading narratives is a dynamic and communicative process which
involves authors, texts and readers. The textual information given by
an author stimulates a reader to inner representations of the presented
reality. In thought, one travels to a different here and now in order to
perceive new situations and events. And although the reader cannot
intervene in the narrative world, he or she witnesses a complex virtual
reality.

This thesis focuses on the communicative and cognitive aspects
of reading and analysing texts of the Hebrew bible. The cognitive
linguistic approach of this study resulted in a specific set of analytical
instruments which can be applied to the biblical Hebrew text of the
book of Jonah. The analysis is awed at obtaining knowledge and in-
Sight in the manner in which the text of the book of Jonah presents a
reality of its own.

In order to obtain a greater insight into the relationship between men-
tal processes and the communicative functioning of narrative texts, the
first part of this study sets out the cognitive framework of the reading
process. It deals with a cognitive approach to language which is based
on man's experience of the world and the manner in which it is percei-
ved and conceptualized. Chapter 1 describes an investigation of the
cognitive processes in communication by means of language. When
reading, a reader relates the input of information to already present
knowledge, with the help of cognitive models such as categories,
prototypes. basic levels, domains. frames and scripts. During the re-
presentation of larger information units such as texts. the text-driven
input of linguistic data, the process-driven integration and the concept-
driven conceptualization result in a coherent conceptual structure
through parallel neural processing. This means that within the situatio-
nal context of the reading process, the message communicated brings
about a reality on its own which refers to certain conceptual domains.
The final meanings a reader attaches to a text are founded in his or her
mental representation of the narrative. Building on Paul Werth's ling-
uistic research, it can be stated that this narrative world consists of a
series of situations and events in which characters are involved, as
presented to readers or auditors by a narrator.
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Chapter 2 presents the analytical instruments for a textsyntactic
analysis of biblical Hebrew texts. Instead of the traditional grammati-
cal description of tempora. aspects and modi, a number of recent
theoretical insights on biblical Hebrew were being used and adapted.
Following Harald Weinrich' s theory. verb forms were viewed  as  dra-
wing attention to their communicative functions in the text, based on
their morphological features and syntactic relations. For biblical He-
brew, these functions result in two groups of verb forms, used either in
narrative or in discourse. In each kind of text, verb forms and syntactic
constructions point to realised. actual or modal information in the
foreground or background.

Chapter 3 describes the theoretical basis for a textsemantic analy-
sis. It contains an exploration of the external and internal influences
during the semantic process and investigates the manner in which
semantic activities take place in a cognitive framework. When rea-
ding, a reader represents the narrative world by constructing a concep-
tual space, which consists of time and space coordinates and entities.
The lexemes at the text's semantic level present the information a
reader needs to build this space. The literal and figurative point of
view one takes towards the information presented is determined by the
textual indications for perspective and focalisation. The entire linguis-
tic design of the text is responsible for the presentation of the concep-
tual space. This text-driven arrangement and presentation determines
the connections and distinctions between separate lexemes and their
lexical contents. Finally. the specific processing by a reader contribu-
tes to the various semantic activities, resulting in a coherent conceptu-
al structure of the narrative world.

The methodical research of the first part of this study is applied to the
biblical Hebrew text of Jonah. In the second part. Chapter 4 presents
the results of a textsyntactic analysis. Chapters 5 and 6 show the out-
come of the different stages of a textsemantic analysis. Finally, Chap-
ter 7 is the interpretative part of this thesis. It offers the choice for a
specific narrative world based on the textual data of Jonah  1 -4.

The conceptual structure of the narrative world in Jonah shows a
reality in which evil takes a prominent position. The divergent events
around the violence of nature, wrongdoing. intentions of evil and
anger profile the mutual relations between the characters. It also sets
out the religious perspectives with which each character perceives the
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world. Within this relational dynamic. the divine perspective takes a
special place.

Jonah considers himself to be a pious JHWH-believer: he knows
JHWH's name, he is aware of his creation and he speaks the appropria-
te jargon. Despite his dynamic words, however, he presents a static
image of God in which JHWH is tied up in well-known patterns of
causality. In the narrative world the sailors are polytheists, or at least
believe in different gods, who change rather pragmatically to one
common God after Jonah's disclosure and confession. Nineveh's
inhabitants are equally pragmatic. After Jonah's appeal, they immedi-
ately trust in God and react appropriately with penance and fasting.
The activities of God seem to connect with the fixed image of action
and reaction, since he changes according to Nineveh' s acts. Having
seen their actions. an inner alteration follows, as a result of which God
omits his negative intention of evil over Nineveh. This unexpected
and unforeseen change from God makes Jonah angry.

Despite the textual presentation of an apparently static image of
God,  JHWH' s divine perspective gives the narrative world a dynamic
turn in the last episode. It originates from Jonah's anger. While to
Jonah, JHWH is full of compassion, Jonah cannot equally appreciate
his own situation, neither inside the fish nor in the heat outside of
Nineveh. Jonah has a limited view and he only sees the human side of
'intestines', 'relief' and the 'reliefplant'. His perception is at the same
level as any human being's. He lives in the midst of the world and,
being a participant of his own reality, he observes the events in a
human fashion and acts accordingly. This gives him the close perspec-
tive of a participant, as he is close to the plant that grows over him and
the fish's bowels that surround him. Ironically. this very context of
anxiety and pressure limits Jonah's view.

JHWH's point of view is completely different. He perceives from
inside, he is full of concern and compassion. As such, he has a diffe-
rent inner attitude and relation to the inside of man and beast. His
perception of reality comprises the entire creation and is not externally
determined or object-oriented as is the case with humans. His point of
view emanates from an internal perspective and shows an inner world
based on compassion. As this divine perspective is so different from
that of humans, it is difficult to estimate how God will act or react.

The conceptual structure of the book of Jonah illustrates in an
unusual fashion God's unique world vision and the way in which he
sees man and beast. The dynamic components of compassion and
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inner change in the divine perspective put the certainty of all of the
human points of view presented in some doubt. The text of Jonah.
thus. stimulates a continuous reconsideration of the reflected concep-
tual structure, as the clear-cut world visions at the beginning of the
narrative no longer match the end.
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