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Thema 
 
De Bijbel in beeld 
 
H.J.C.C.J. Wilschut 
 
In december vorig jaar beloofden we het u al: nadere aandacht voor het boek WOORD 
OP SCHRIFT (Kampen 2002). En dan in het bijzonder voor de bijdragen van drs. A.L.Th. 
de Bruijne. In dit artikel wil ik met u kijken naar zijn eerste twee bijdragen. De derde 
bijdrage (over de ethiek) is een hoofdstuk apart. Daaraan hoop ik dan ook apart aan-
dacht te geven. Ik begin met de hoofdlijnen van het betoog. Vervolgens verbind ik daar-
aan een aantal opmerkingen van mijn kant, die uitlopen op gerichte vragen aan het 
adres van drs. De Bruijne. Van zijn kant reageert hij er in dit nummer op. 
 
Hermeneutiek en metaforie 
 
Boven dit onderdeel staan twee moeilijke woorden. Eigenlijk is dat typerend. Het gaat om 
ingewikkelde vragen. De Bruijne loopt er niet voor weg, maar gaat er grondig op in. Tegelijk 
geeft dat aan zijn bijdragen een hoge moeilijkheidsgraad. Daarom wil ik mij beperken tot de 
hoofdzaken, zonder op alle details in te gaan. Ik laat dan ook voor een groot deel de discussie 
liggen die De Bruijne voert met dr. B. Loonstra. Die discussie gaat trouwens nog steeds ver-
der. In het blad THEOLOGIA REFORMATA (jaargang 45, no 4) heeft Loonstra inmiddels weer op 
De Bruijne gereageerd. Hoe interessant ook, dat debat ga ik grotendeels voorbij. Zoals ik ook 
niet inga op alle auteurs, van wie De Bruijne een impressie geeft. Heel knap allemaal. De 
Bruijne weet wat er te koop is op de markt van de hedendaagse theologie. Ook op het terrein 
van de (taal)filosofie kent hij de weg. Maar wilt u als lezer door de bomen het bos nog kunnen 
ontdekken, dan moet ik mij echt richten op de kern van de kwestie. Wanneer ik De Bruijne in 
mijn weergave tekort doe, hoor ik dat wel van hem. 
 
Toch - hoe moeilijk het onderwerp ook is - we kunnen er niet omheen. Het gaat om zaken die 
ieder gemeentelid direct aangaan. Hoe ga je om met de Schrift? Hoe lees je het bijbelse ge-
schiedenisverhaal? Dan ben je ineens heel dicht bij huis. 
 
‘De Bruijne weet wat er te koop is op de markt van de hedendaagse theologie.’ Ieder begrijpt, 
dat is beeldspraak. ’t Gaat niet om een letterlijke markt met theologische artikelen, waarop De 
Bruijne als kenner rondloopt. Het is bij wijze van spreken. De ‘markt van de theologie’ is een 
beeld. Er is een punt van overeenkomst, wat niet wil zeggen dat beeld en werkelijkheid hele-
maal samenvallen. Dan heb je het over een metafoor. 
 
Mag je gedeelten uit de Bijbel opvatten als beeldspraak? Dat lijkt een overbodige vraag. Hoe 
vaak wordt er in de Bijbel niet van beeldspraak gebruik gemaakt? Jezus’ gelijkenissen vor-
men zelfs één grote beeldspraak. Daar ligt het probleem dus niet. Spannender wordt het wan-
neer je op de manier van Loonstra de vraag stelt: ‘Is het denkbaar dat de bijbelschrijver zelf 
meende te schrijven over werkelijke gebeurtenissen, terwijl wij vandaag concluderen dat dit 
niet het geval is geweest en zijn beschrijving daarom als een soort beeldverhaal opvatten om 
het voor ons betekenis te laten houden?’ (WOORD OP SCHRIFT, p. 109; waar verder in dit ver-
haal een paginanummer vermeld wordt zonder boektitel, is steeds WOORD OP SCHRIFT be-
doeld.) 
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Zo’n vraag noem je een hermeneutische vraag. Bij de hermeneutiek ben je nog niet toe aan de 
uitleg van een concreet bijbelgedeelte. Je bent bezig met een voorvraag, over de methode van 
je bijbeluitleg. In confrontatie met de geschriften van dr. B. Loonstra stelt De Bruijne de vol-
gende probleemstelling aan de orde: ‘Helpt het de gereformeerde theologie verder in de her-
meneutische problematiek wanneer wij royaler gebruik maken van de mogelijkheid om ge-
deelten uit de Schrift niet letterlijk, maar metaforisch op te vatten?’ (p. 111). 
 
Metaforie: nee en ja 
 
In zijn eerste bijdrage gaat De Bruijne de deelvraag na: ‘Welke plek mag het verschijnsel 
beeldspraak of metaforie krijgen in onze omgang met en interpretatie van de bijbel?’ (p. 111). 
Bij het zoeken van een antwoord op deze vraag wijst De Bruijne de suggestie van Loonstra af, 
dat er bijbelteksten zijn die de schrijver dan wel letterlijk bedoeld heeft, maar die wij - om 
bepaalde problemen met de feitelijkheid op te lossen - dan maar metaforisch moeten opvatten. 
Deze suggestie acht De Bruijne niet houdbaar. 
 
Alleen, daarmee is de kous niet af. Want in een ander opzicht valt De Bruijne Loonstra bij. En 
wel op dit punt, ‘dat de bijbel zelf waarschijnlijk metaforische elementen in weeft in passages 
waar wij deze niet verwachten en misplaatst achten, zoals in geschiedschrijving. Wij vatten 
zulke elementen dan ten onrechte letterlijk op’ (p. 160). Metaforen hebben nu eenmaal te ma-
ken met de aard van ons menselijk kennen en met de relatie tussen ons kennen en de werke-
lijkheid om ons heen. Ons denken maakt gebruik van metaforen om de werkelijkheid te be-
noemen, waarbij de metaforen van hun kant weer ons denken beïnvloeden. Daarbij blijft er 
altijd spanning zitten tussen de werkelijkheid waarop een woord letterlijk slaat en de werke-
lijkheid waarop het metaforisch wordt toegepast (p. 137-138). Bij Gods openbaring is het niet 
anders. Er zou binnen de gereformeerde traditie een kentheoretische (sorry, lezer, ik kan om 
de deftige term niet heen) versmalling hebben plaatsgevonden (p. 152v). Al is het in spiegel-
beeld, hier zou een lijntje lopen vanuit het verstandelijke denken van de Verlichting, dat meta-
foren minder geschikt acht om waarheden of feiten weer te geven. Vandaar de neiging om op 
‘naïef-realistische’ manier de Bijbel te lezen, waarbij letterlijke woorden geacht worden te 
corresponderen met letterlijke zaken uit de zintuiglijk-waarneembare werkelijkheid. 
 
Is er echter aanleiding toe, dan mag volgens De Bruijne overwogen worden of delen van een 
verhaal een metaforische opvatting verdienen. Die aanleiding mag ook buiten de tekst zelf 
liggen. Wanneer wij zouden ontdekken dat binnen de toenmalige cultuur een metaforische 
omgang met historie ook bij de andere volken gebruikelijk was, kan dat aanleiding geven 
voor hypothesen bij de bijbelinterpretatie. Kun je aannemelijk maken dat in de tijd waaruit de 
eerste tradities over schepping, zondeval en zondvloed stammen, oosterse volken (en ook Is-
raël) beeld en feit vermengen, en wanneer bepaalde beelden zouden overeenkomen met die in 
bijbelse verhalen, dan zou ook dat een argument kunnen vormen voor een metaforische opvat-
ting van de bijbeltekst (p. 157-159). 
 
Tja, dan zit je natuurlijk wel meteen met een probleem. Want hoe onderken je die metaforisch 
bedoelde elementen in een letterlijke context, wanneer de tekst zelf daarvoor geen directe 
aanwijzingen geeft? De Bruijne geeft dit probleem eerlijk toe. Toch brengt hem dit niet van 
zijn stellingname af. ‘Maar het is in het licht van de theorievorming over metaforie te strak 
om daarbij slechts literaire aanwijzingen te aanvaarden’ (p. 162). 
 
Verhaal en feit 
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In zijn tweede bijdrage werkt De Bruijne als deelvraag uit: ‘In hoeverre bestaat er reden om in 
de uitleg van historische bijbelgedeelten bepaalde elementen - anders dan gebruikelijk in de 
gereformeerde traditie - niet letterlijk maar metaforisch op te vatten?’ (p. 161). 
 
Opnieuw wijst De Bruijne het voorstel af om in de uitleg van historische bijbelgedeelten me-
taforisch op te vatten wat door de auteur letterlijk bedoeld is. Dan kom je in strijd met de in-
tentie van de bijbelschrijvers om geschiedenis te schrijven en hun interesse in wat er werkelijk 
gebeurd is. Die interesse strekt zich ook uit tot de details. Laat het waar zijn dat zij met hun 
geschiedenisverhaal een boodschap willen overbrengen, dit komt niet in mindering op hun 
historische bedoelingen. Integendeel, die steunt er juist op! (p. 193-194). 
 
Maar - waarschijnlijk zijn er ook metaforische elementen in de bijbelse geschiedschrijving, 
die de auteur bewust in zijn vertelling van de historie heeft ingevlochten. Volgens De Bruijne 
moet je hiermee vooral rekening houden, wanneer een bijbelschrijver over perioden schrijft 
waarvoor niet of nauwelijks gewone bronnen hebben bestaan. Natuurlijk, het is mogelijk dat 
God zelf uit zo’n periode direct aan de bijbelschrijver heeft geopenbaard. Maar het is ook 
mogelijk dat de bijbelschrijver geput heeft uit volkstradities, waarbij hij best wist dat feit en 
fictie door elkaar heen waren gaan lopen. Hoe verder terug in de geschiedenis, des te meer 
witte vlekken en onnauwkeurigheden. ‘Dat is in normale geschiedschrijving zo en hoe meer 
wij de bijbel als normale geschiedschrijving beschouwen, des te meer zullen wij dit soort reli-
ef dus ook in de bijbel zelf moeten verwachten’ (p. 188). De betekenis van de geschiedenis 
kan ook via een ‘geconstrueerd verhaal’ worden weergegeven, een historische typering met 
behulp van metaforische middelen. Tegenover H. de Jong, volgens wie je bij Genesis 1 tot 11 
over ‘symbolische’ geschiedschrijving kunt spreken, voelt De Bruijne meer voor de gedachte 
‘dat de auteur hier meer dan bij latere geschiedschrijving gebruik heeft moeten maken van 
zijn vertelconventie van aanduidend en samenvattend typeren van perioden die in veel opzich-
ten witte vlekken vertonen op de historische kaart, en van het gebruik van de directe rede, ook 
voor God, om het juist “theologische” licht op deze geschiedenisperiode te laten vallen. De 
inspiratie zit dan hierin dat de Heilige Geest, net als bij de andere perioden van de geschiede-
nis deze op zichzelf gebruikelijke historische werkwijze in dienst heeft genomen en zo geleid 
heeft dat de uitkomst een betrouwbaar beeld geeft van deze historische periode in het licht van 
Gods handelen’ (p. 189). 
 
Zijn bedoeling illustreert De Bruijne aan de hand van Genesis 6:1-4, u weet wel, dat bekende 
gedeelte over de zonen van God, die trouwen met dochters van mensen. Volgens De Bruijne 
is het niet onmogelijk dat de bijbelschrijver - bewust - gebruik heeft gemaakt van mytholo-
gisch materiaal. Opzettelijk brengt hij een metaforisch element aan, om de historische aanlei-
ding van de historische zondvloed te beschrijven. Bronnen over deze periode had hij niet of 
nauwelijks. Het is denkbaar dat de auteur grijpt naar een niet-historisch verhaal om in beeld-
taal een stuk geschiedenis te vertellen. Zo laat hij zien dat de beslissende verwording hierin 
bestaat, dat de hoogmoedige mens afscheid neemt van de levende God en zich verbindt aan de 
afgodendienst. Het mythologisch materiaal krijgt dan een antithetisch gebruik. Niet dat De 
Bruijne zich op deze uitleg vastlegt. Wel betoogt hij dat er voldoende aanwijzingen zijn voor 
dit spoor van uitleg en dat dit spoor overwogen kan worden binnen een gereformeerd kader 
(p. 190v). 
 
Tussen het feit en ons zit het verhaal. Op dat punt wil De Bruijne een correctie aanbrengen op 
de gereformeerde traditie. ‘Wij maken veelal weinig onderscheid tussen de geschiedenis zelf 
en de geschiedschrijving. Daardoor zien we de tekst vooral als vervoermiddel dat ons direct 
bij het gebeuren zelf brengt’ (p. 184). Daar heb je dat ‘naïef-realisme’ weer! Daardoor loop je 
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gevaar alles in een historische tekst naar het vlak van de empirie, de zintuiglijke waarneem-
baarheid, door te vertalen. Maar denk eraan, het verhaal heeft zijn eigen plaats. De auteur met 
zijn verbeeldend vermogen heeft daarin een zelfstandige inbreng. In Jozua 2 legt - volgens De 
Bruijne - de schrijver Rachab formuleringen in de mond, die echo’s zijn uit de kring van Isra-
el zelf. De schrijver kiest voor de figuur van de directe rede met de kennelijke bedoeling om 
Gods woord in Jozua 1 te onderstrepen. Al zal Rachab materieel wel hetzelfde hebben ge-
zegd, de schrijver (en dus de Heilige Geest) kiest bewust voor deze termen om haar woorden 
en de betekenis daarvan weer te geven. Maar zoals het er staat, hoeft Rachab het niet letterlijk 
te hebben gezegd (p. 182v). 
 
Opnieuw blijft het criterium voor De Bruijne het moeilijke punt. Maar weer vindt hij het te 
strak om daarbij alleen aanwijzingen binnen de tekst zelf te aanvaarden. ‘De tekst stond des-
tijds in een situatie. Ook onze kennis daarvan kan het meer of minder waarschijnlijk maken 
dat een passage letterlijk bedoeld is’ (p. 194). 
 
Tenslotte, De Bruijnes laatste conclusie op p. 194 is, dat de gereformeerde heilshistorische 
interesse nieuw elan ontvangt door deze te verbinden met de huidige postmoderne interesse in 
narrativiteit (de tekst zien als bewust gecomponeerde vertelling). 
 
Kanttekeningen en vragen 
 
Het bovenstaande is niet meer dan een samenvattende weergave. Het zou mij niet verbazen 
wanneer het u inmiddels duizelt. Ik schreef al, dat De Bruijnes betoog een hoge moeilijk-
heidsgraad heeft. Dat neemt in een samenvatting alleen maar toe, vrees ik. Toch - wil ik recht 
doen aan De Bruijne - moest bovenstaande introductie eerst gegeven worden. Bovendien blij-
ven anders de kanttekeningen en vragen van mijn kant in de lucht hangen. 
 
1. De metafoor als startpunt 
Voor een billijke beoordeling van het betoog van De Bruijne is het goed om in gedachten te 
houden, dat hij zijn betoog opbouwt in confrontatie met Loonstra. De thematiek van de meta-
foor is door Loonstra op de agenda gezet. Al gaat het niet om een specifiek thema van Loon-
stra alleen. De Bruijne laat zien, hoezeer deze thematiek in een breder kader staat. Maar toch, 
de binnenkomer is de confrontatie met Loonstra. Dat levert een diepgaande bespreking van 
diens gedachtegoed op. Maar ook wat De Bruijne tegenover Loonstra aan eigen gedachten 
ontwikkelt, wordt nog steeds beheerst door de thematiek van de metafoor. Ik vind dat jammer. 
Want daardoor ontstaat er voor mijn idee een heleboel overbodige ruis op de lijn. Ik heb niet 
de indruk dat het begrip metafoor de gereformeerde schriftbeschouwing werkelijk verder 
helpt. Hoe je het ook draait of keert, altijd heeft de metafoor - of je het nu hebt over de literai-
re, de kentheoretische of de theologische metafoor - het element van indirectheid in zich. In 
de metafoor overlappen twee werkelijkheden elkaar op een bepaald punt, maar dekken ze 
elkaar nooit helemaal. Daarmee roept het begrip meer vragen op dan dat het oplost. En deze 
vragen komen niet bij de Schrift vandaan, maar worden opgeroepen door het metafoorbegrip 
als zodanig. Volgens mij past de sleutel van de metafoor niet bij het slot van de Schrift. Nu 
echter De Bruijne dit startpunt gekozen heeft, mag hij daarop ook worden aangesproken. Ik 
wil in mijn kanttekeningen eerst wat omtrekkende bewegingen maken, om bij de kern van 
mijn bezwaren/vragen uit te komen. 
 
2. Vergissingen 
Ik begin bij een punt dat ik in dit kader niet het meest belangrijk vind, maar belangrijk genoeg 
om het niet te laten passeren. De Bruijne houdt de mogelijkheid van vergissingen bij bijbel-
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schrijvers open. Bij historische details kunnen zij onnauwkeurig zijn geweest. Bij het proces 
van onderzoeken en schrijven evenals in dat van overschrijven en overleveren kunnen on-
nauwkeurigheden voorkomen. Zolang hun aantal echter klein is en hun karakter marginaal, 
schaadt dit verschijnsel de betrouwbaarheid van het bijbelse bericht en de daaraan verbonden 
boodschap niet (p. 186). Onfeilbaarheid is geen absolute foutloosheid. Daar ligt mijn moeite 
niet. Reeds A. Kuyper - bepaald niet te verdenken van schriftkritiek - wees een inspiratiebe-
grip af, dat tot in de kleinste details notariële nauwkeurigheid bood. Voor ‘onschuldige ver-
gissingen’ op historisch gebied was hij niet bang. Ook J. van Bruggen waarschuwt ons in de-
zen voor een verkrampte defensie. Bij kennelijke vergissingen is geen paniekreactie nodig. 
Blijf de zaken binnen de proporties zien! (zie HET KOMPAS VAN HET CHRISTENDOM. ONT-
STAAN EN BETEKENIS VAN EEN OMSTREDEN BIJBEL, Kampen 2002, p. 211v; zie ook C. Trimp 
in WOORD OP SCHRIFT, p. 36v). 
Maar - gaat De Bruijne op p. 150 toch niet een stap verder? Hij houdt de theoretische moge-
lijkheid open dat Paulus zich zou hebben vergist in de bedoeling van een bepaalde uitspraak 
in de Wet van Mozes. Zeker, De Bruijne formuleert behoedzaam. Wij moeten niet te gemak-
kelijk concluderen tot vergissingen bij bijbelschrijvers, als ook andere oplossingen plausibel 
zijn. Deze waarschuwing herhaalt hij op p. 151: vergissingen signaleren moet hoge uitzonde-
ring blijven, als we echt geen andere conclusie kunnen trekken. Maar gaat De Bruijne - in het 
licht van het voorbeeld op p. 150 - hier toch niet een stap verder dan alleen maar het aanne-
men van historische onnauwkeurigheden op ondergeschikte punten? Is het bij verlichting door 
de Geest van God mogelijk dat Paulus zich inhoudelijk vergiste in de betekenis van een 
Godswoord uit het Oude Testament? Of heb ik De Bruijne niet goed begrepen? Dat is mijn 
eerste vraag. 
 
3. Naïef-realisme in de gereformeerde traditie 
Mijn tweede vraag heeft te maken met de manier waarop De Bruijne de omgang met de 
Schrift binnen de gereformeerde traditie tekent, althans, wat hij als gevaar daarvoor ziet. Na-
ief-realistisch. Met een lijntje naar het rationalistische denken van de Verlichting. Vandaar de 
voorkeur voor ‘letterlijkheid’. 
Op zijn minst vind ik deze tekening van de gereformeerde traditie onnauwkeurig. Ik heb er 
Kuyper en Bavinck nog eens op nagelezen. Dan blijken de zaken toch wel een stuk genuan-
ceerder te liggen dan De Bruijne voorstelt. Kuyper kan het bloemrijk zeggen. De bijbelse his-
torie (i.c. in de evangeliën) ‘geeft geen notarieele acten, maar reproduceert, wat in het be-
wustzijn is opgevangen en doet dit niet met die scherpte van lijnen, die aan de architectoniek 
eigen is, maar met de impressionistische zekerheid van het leven’ (ENCYCLOPAEDIE DER HEI-
LIGE GODGELEERDHEID II. ALGEMEEN DEEL, Kampen 1909, tweede herziene druk, p. 504). 
Tegenover de ‘wiskunstige’ zekerheid stelt Kuyper de geloofszekerheid. Het gouderts van de 
Schrift is niet met een goudschaal af te wegen! Worden in de vier evangeliën Jezus bij een-
zelfde gelegenheid woorden in de mond gelegd, die in vorm van uitdrukking ongelijk zijn, 
dan kan Jezus natuurlijk niet deze vier vormen tegelijk gebruikt hebben, ‘maar beoogt de Hei-
lige Geest slechts het doel, om op de Kerk een indruk te weeg te brengen, die volkomen be-
antwoordt, aan wat van Jezus uitging’ (Idem, p. 505-506). Desgewenst zijn meer verwijzingen 
aan te voeren. Ook Bavinck beweegt zich in dit spoor. De geschiedschrijving van de Schrift 
heeft een eigen karakter, zonder historische volledigheid, ook zonder de nauwkeurigheid, ‘die 
wij dikwerf wenschen zouden’ (GEREFORMEERDE DOGMATIEK 1, Kampen 1976, zesde druk, 
p. 418v). Volgens mij valt het met die letterlijkheidsdrang in gereformeerde kring nogal mee. 
Over wat De Bruijne schrijft over K. Schilder, is m.i. eveneens meer op te merken dan hij 
doet. Maar ik wil even met het bovenstaande volstaan. En ik wil de vraag stellen: is de teke-
ning van de gereformeerde traditie op het punt van de letterlijkheid niet wat eenzijdig uitge-
vallen? 
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4. Assen 1926 toen… 
De zojuist gestelde vraag wil ik toespitsen op wat De Bruijne schrijft over ‘Assen 1926’. Even 
om uw herinnering op te frissen: tegenover J.G. Geelkerken - die de mogelijkheid van een 
meer symbolische opvatting van Genesis 2 en 3 wilde openlaten - sprak de GS Assen (o.a.) 
uit, dat de boom der kennis van goed en kwaad, de slang en haar spreken en de boom des le-
vens naar de klaarblijkelijke bedoeling van het schriftverhaal in Genesis 2 en 3 in eigenlijke 
of letterlijke zin zijn op te vatten, en dus zintuiglijk waarneembare werkelijkheden waren. 
Deze uitspraak als zodanig vecht De Bruijne niet aan. Maar niet alleen (wel vooral) in de na-
werking van Assen, ook in de geest en de context van die uitspraak zelf proeft hij de door 
hem onder gereformeerden gesignaleerde kentheoretische reserve bij metaforische taal. In het 
ND (van 10 juni 2002) constateert prof. dr. H.G.L. Peels dan ook, dat bij De Bruijne Assen 
1926 uit beeld raakt. Van de zgn. ‘neo-calvinistische’ benadering - o.m. te Assen - neemt hij 
enige afstand. 
Ik heb zo mijn twijfels over deze taxatie van Assen 1926. Koert van Bekkum ziet een lijn lo-
pen vanuit het negentiende-eeuwse historisme naar Assen 1926 (zie G. Harinck, red., DE 
KWESTIE GEELKERKEN. EEN TERUGBLIK NA 75 JAAR, Barneveld 2001, ADC-reeks 3, p. 99v). 
Het zou de synode vooral om de zintuiglijke waarneembaarheid begonnen zijn. De Bruijne 
taxeert weer iets anders; de kentheoretische voorkeur voor het letterlijke zou de achtergrond 
zijn. Met alle respect, ik vraag mij af of hiermee zowel door Van Bekkum als De Bruijne aan 
de bedoeling van Assen 1926 recht wordt gedaan. Mij treft altijd de beperktheid van de uit-
spraak van Assen. Het gaat niet om een exegetisch dictaat. Ook niet om het doorhakken van 
kentheoretische knopen. Voor zover ik kan overzien zat een heel andere intentie voor, be-
perkt, maar daarom niet minder van beslissend belang. Mag de Schrift nog voor zichzelf spre-
ken? Of wordt de Schrift afhankelijk van wetenschappelijke inzichten? De synode koos met 
overtuiging voor het eerste. Niet om de voortgang van wetenschappelijke inzichten af te 
remmen. Buitenbijbelse gegevens kunnen aan de bijbeluitleg een bijdrage leveren. Maar ze 
mogen die uitleg niet gaan bepalen. Door te spreken over ‘klaarblijkelijkheid’, wilde Assen 
1926 ruimte en voorrang geven aan de Schrift, zoals zij zichzelf geeft. De Schrift kan en mag 
voor zichzelf spreken! Het ging Assen om het schriftgezag. ‘Ook daarin ligt de klaarblijke-
lijkheid, de perspicuitas van de Schrift: ze zal zelf wel uitmaken of we iets moeten opvatten 
als ‘echt gebeurd’ of als ‘leermodel’ of als ‘profetisch-visionaire beschrijving’. Ze zal het zelf 
wel uitmaken met haar goddelijk gezag’ (B. Kamphuis, KLARE TAAL. OVER DE DUIDELIJKHEID 
VAN DE SCHRIFT, Barneveld 1998, Kamper Bijdragen XXIX, p. 40). Terecht heeft C. Trimp 
daarop gewezen in zijn OM DE KLAARHEID VAN DE WAARHEID. EEN TAXATIE VAN DE LEERUIT-
SPRAAK ‘ASSEN-1926’ EN HAAR TERZIJDESTELLING IN 1967, Groningen 1967, p. 43. En dat is 
bepaald geen ‘vrijgemaakte’ interpretatie achteraf. Zo heeft G.C. Berkouwer het - geargumen-
teerd - al aangegeven in zijn boek HET PROBLEEM DER SCHRIFTKRITIEK (Kampen z.j.). Ik weet 
het, in later tijd heeft Berkouwer zowel van Assen 1926 als van dit boek materieel afstand 
genomen. Wat echter zijn weergave van wat Assen 1926 bedoelde, allerminst opblaast. 
 
5. …en nu 
Bij het nadenken over wat Assen 1926 bedoelde, gaat het mij om meer dan alleen maar een 
historische interesse. Laat mij vooropstellen dat ik De Bruijne echt niet zie als een Geelkerken 
redivivus. Toch zit ik met de vraag, hoe bij De Bruijne Assen 1926 fungeert. Assen zei: ga bij 
je uitleg uit van de Schrift, zoals zij zich geeft (klaarblijkelijkheid). De Bruijne stelt één- en 
andermaal, dat voor het bepalen van metaforische elementen in een tekst je je niet hoeft te 
beperken tot aanwijzingen binnen de tekst zelf. Dus ook, wanneer de tekst zelf helemaal geen 
directe aanwijzingen in die richting geeft. Ik vraag mij af: en Assen 1926 dan? Voor zichzelf 
zag Geelkerken geen reden om te twijfelen aan wat hij las in Genesis 2 en 3. Maar hij liet de 
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mogelijkheid open dat ‘oosters licht’ wel eens een andere kijk kon geven op wat de Schrift als 
geschiedenisverhaal presenteert. Hij claimde ruimte voor een - om het met Koert van Bekkum 
te zeggen (a.w., p. 100) - meer metaforische opvatting van het paradijsverhaal. 
Nogmaals, het gaat mij niet om verdachtmakingen. Tegenover de curatoren heeft De Bruijne 
verklaard dat voor hem de bijbelse geschiedschrijving echte geschiedschrijving is, die gebruik 
maakt van toentertijd bestaande vertelmiddelen en vertelconventies. De historiebeschrijving 
in de Schrift is betrouwbaar en moet genomen worden zoals zij zich geeft. Beslissend is of 
iets eventueel beeldsprakig moet worden opgevat in de intentie van de auteur. Vraagtekens 
achter de historiciteit van Genesis 2 en 3 zet De Bruijne niet. Dat zou alleen kunnen op grond 
van exegetische argumenten aan de Schrift zelf ontleend. Daarbij verwijst de verklaring naar 
het ook door mij genoemde boekje van Trimp. Van de integriteit van die verklaring ga ik uit. 
Voor mij is het wel de vraag: hoe is deze goed ‘Assense’ taal te combineren met wat De 
Bruijne schrijft in WOORD OP SCHRIFT? Zit het probleem niet hierin, dat de bedoeling van de 
auteur toch op de één of andere manier wordt afgeleid van buiten de tekst zelf (de vertelmid-
delen/conventies) van destijds, ook wanneer de tekst zelf daartoe geen directe aanleiding 
geeft? Waarbij het bovendien dan nog eens heel moeilijk wordt om een helder criterium aan te 
geven. Maakt die verlegenheid niet duidelijk, waar hier de schoen wringt? Hoe krijg je een 
dergelijk ijkpunt, wanneer niet de Schrift zelf de beslissende stem heeft? 
 
6. Metaforie in de praktijk 
Die vragen worden versterkt, wanneer ik zie hoe De Bruijne omgaat met de toepassing van de 
metaforie. Ik noteer dat het gaat om een beperkt gebruik: om bewust metaforisch bedoelde 
elementen in een letterlijke context. Het gaat daarbij dan ook niet om een ontkenning van be-
schreven werkelijkheid. Maar wel om de manier waarop die werkelijkheid onder woorden 
wordt gebracht. 
Wanneer De Bruijne dan verwijst naar de bijdrage van drs. J.J.T. Doedens in WOORD OP 
SCHRIFT over Genesis 1 - ‘zie over de strekking van Genesis 1 de bijdrage van Doedens in 
deze bundel’ (p. 156) - dan neem ik aan dat hij niet integraal Doedens’ bijdrage voor zijn re-
kening neemt. Maar wel wijst hij erop als voorbeeld van een metaforische opvatting van een 
historische tekst. 
Het voert in het kader van dit artikel over de bijdragen van De Bruijne te ver om breed in te 
gaan op die van Doedens. Ook daarover heb ik echter zo mijn vragen. Wordt hier de grens 
van de exegese niet overschreden? Komt bij Doedens de klaarblijkelijkheid van de Schrift 
niet in het gedrang? Over de lengte van de scheppingsdagen is exegetisch te twisten. Maar het 
lijkt mij een stap verder om te zeggen dat het bij de scheppingsdagen van Genesis 1 niet gaat 
om een chronologische, maar om een logisch-thematische volgorde, om een vertelling gemo-
delleerd vanuit de in Israël bekende sabbatsweek. Doedens beweert dan wel dat deze opvat-
ting voornamelijk uit de tekst zelf voortvloeit. Maar de argumentatie is ontleend aan natuur-
wetenschappelijke gegevens (p. 96). Met drs. R.T. te Velde - wiens juichende bespreking van 
de bijdrage van Doedens ik bepaald niet deel - ben ik het eens dat wij juist op grond van na-
tuurwetenschappelijke inzichten de beschrijving in Genesis 1 als ongerijmd ervaren (DE RE-
FORMATIE jrg. 77, p. 46). Genesis 1 geeft zich als de beschrijving van een historisch gebeuren, 
waarbij de beschrijving niet naar een andere werkelijkheid verwijst, maar die werkelijkheid 
zelf verwoordt. Zonder wetenschappelijke precisie of iets dergelijks. Lyrisch getoonzet. Toch 
geen gedicht, maar geschiedschrijving. En dat zonder dubbele bodem. In Exodus 20 wordt 
dan ook in nuchter wetsproza gezegd, dat God in zes dagen hemel en aarde geschapen heeft. 
Daar komt Doedens voor mijn gevoel niet echt mee klaar. Laat Assen 1926 in concreto be-
trekking hebben op Genesis 2 en 3, de leesregel van Assen geldt ook voor Genesis 1. Ook in 
dat opzicht deel ik de mening van Te Velde niet. 
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Hier wreekt zich m.i. de invoering van het begrip metafoor. Daaraan is de indirectheid eigen. 
Laat er onderscheid zijn tussen geschiedenis en geschiedschrijving, laat de bijbelse geschied-
schrijving ook een eigen kleur hebben (Bavinck!), toch brengt de bijbelse geschiedschrijving 
ons bij de geschiedenis zelf, en niet bij een geschiedenis achter die geschiedenis. Althans, 
wanneer je daarvoor niet aan de Schrift zelf de bewijzen kunt ontlenen. Dat is mijn moeite 
met de uitleg van Genesis 6, die De Bruijne voorzichtig presenteert - zo zou je het kunnen 
uitleggen - maar wel degelijk mogelijk acht. Ik geef onmiddellijk toe dat deze tekst voor aller-
lei vragen en problemen stelt. Maar om de oplossing nu te zoeken in de richting van de bui-
tenbijbelse mythe, lijkt mij een straat te ver. Waar blijkt uit Genesis 6 zelf (of uit het vervolg 
van de Schrift), dat het verwijst naar een geschiedenis achter de geschiedenis? 
Op deze manier kun je opkomen voor de feitelijkheid van de beschreven geschiedenis. Maar 
eigenlijk wordt die feitelijkheid niet beschreven. Er wordt naar verwezen. Aan de vakman de 
taak om uit te maken of het om een metaforisch bedoeld element gaat. Staat er wel wat er 
staat? Daarom - alle integere bedoelingen ten spijt - blijf ik hier mijn grote vragen hebben 
over de invoering van het begrip metaforie bij de bijbelse geschiedschrijving. Ik denk dat de 
eigen aard van de bijbelse geschiedschrijving een andere benadering vraagt. Die geschied-
schrijving geeft wel een zuiver beeld, niet steeds een compleet beeld. Hier valt nog veel te 
doordenken, waarbij ook hedendaagse inzichten aan bod kunnen komen. Mijn laatste vraag 
aan De Bruijne: bevestigt de praktische toepassing van het begrip metaforie niet de principiële 
zwakte van dit begrip, te meer omdat een welomschreven bijbels criterium ontbreekt? Of ver-
gis ik mij? 
 
Tenslotte 
 
Ik begrijp dat ik veel van u als lezer met dit artikel gevraagd heb. Voorshands beperk ik mij 
tot het bovenstaande. Graag was ik nog wat verder ingegaan op wat De Bruijne zegt over de 
vertelconventies in verband met Jozua 2. Ik laat dat nu even liggen. Anders wordt het verhaal 
helemaal topzwaar. Ik hoop dat mijn vragen duidelijk zijn. Met belangstelling kijk ik uit naar 
het antwoord van De Bruijne. 


