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D e  Schrift heeft het niet begrepen op beelden. Regelmatig moet het gesneden, 
gehakte of gegoten beeldwerk her ontgelden. Misbaksels zijn het, zo klinkt het vol 
afkeuring, ( l )  Wat telt is enkel het woord waartoe het oor zich moet neigen, het oog 
dat naar beelden wil opzien is bij voorbaat verdacht. Het woord is exclusief; het 
duldt geen beelden in zijn gezelschap. Het onderstreept zijn ongeiiaakbaarheid met 
de  uitvaardiging van het tweede gebod. "Gij zult u geen gesneden beeld maken", 
aldus de klassieke tekst, "noch enige gestalte van wat boven in  de  hemel, noch van 
wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is." (Ex. 20:4) 
Dit beddverbod is allesbehalve vrijblijvend. De verbetenheid waarmee het woord 
tegen beeldwerk uitvaart, heeft het gehoor van de Schrift meermalen tot iconoclas- 
me aangezet. 

Het bijbelse beeldverbod vraagt om een nadere uitleg van het eens zo ongenaak- 
bare woord. Dit artikel onderneemt daartoe een poging. Eerst gaat het bij Waker 
Benjiimin re rade voor een beknopt begrip van de inmiddels afgenomen verstaan- 
baarheid van dit woord. Vervolgens zet het uiteen welk beeldwerk het woord ooit 
bruskeerde. Dan geeft het een indrukvaii de zeggingskracht van het weerwoord; in 
dit verbiind zal kort worden gewezen op de operationaliteit van het scheppende 
woord waarnaar Benjamin zo naarstig op zoek was. Incarnatie en iconoclasme vor- 
men tenslotte de opmaat van een cultuurhistorisch besluit. 

1. Diminuendo 

Ook  al is het nu  nagenoeg verstomd, het blijft frappant hoe lang her steile 
bijbelwoord heeft nageklonken in de Westerse cultuurgeschiedenis. Hoe vaak heeft 
dit woord niet een beeld van onze cultuur als een armzalige cultuur van het beeld 
weten o p  te roepen? Hoe dikwijls heeft de Schrift niet voor de oorspronkelijkheid 
van het woord moeten instaan? Wie cultuur als beeldcultuur karakteriseert, laadt 
daarmee ook vandaag de  dag nog bijnaautomatisch het odium op zich het spijtig te 
vinden dat het oorspronkelijke woord i n  de maalstroom van beelden aan zeggings- 
kracht heeft ingeboet. Want wat het beeld ook wezen moge, het zou zijn allesover- 
heersende betekenis vooral te danken hebben aan het beschamende Feit dat het 
woord zich niet of nauwelijks meer laat horen. Van dit verbale gemis spreekt het 
werk van uiteenlopende cultuurcrinci als Levinas, Lyotard, Flusser, Derrida, 
Ricoeur en ook Habernlas boekdelen. Elk op zijn eigen wijze treuren zij om de  ver- 
nedering die her woord zich moet laten welgevallen door her beeld. 'Vernedering' is 
de  enigszins larmoyante aanduiding waarmee Jacques Ellul de huidige toestand in  

zijn Laparole humilâ€¢Ã©esameiivatt O m  er i n  Ã©Ã adem aan toe te voegen dat zelfs op 



fluistertoon het woord het aanhoren meer dan wdard is omdat het ook zo nog een 
heilzame uitwerking heeft op het menselijk leven. (2) Dit is uiteraard een uit- 
gesproken theologisch standpunt. (3) Maar in zijn duidelijke vooringenomenheid 
bestempelt het heel wat cultuurkritiek als min of meer heimelijke theologie. (4) 

Dat het twintigste-eeuwse beeldwerk inderdaad het woord van een oorspronke- 
lij ke luister dreigt te beroven is een vermoeden dat veel hedendaagse cultuurcritici te 
danken hebben aan het werk van Walser Benjamin. Benjamins oeuvre laat zich lezen 
als een uiterste poging om onverkort aan deoorsponkeiijkheid van her woord vdst te 
houden. (5) Een cultuurfiIosofische of cultuurhisrorische verkenning van de  afge- 
nomen verstaanbaarheid van het woord kan nauwelijks om Benjamins inzichten 
heen, te meer daar Benjamin zelf uitdrukkelijk het woord van de  Schrift in zijn 
beschouwingen betrekt. Bijbels taalgebruik is bijvoorbeeld in een matkain essay uit 
1916 aanleiding om de zeggingskracht van het woord re binnen te roepen. (G)  
Opvallend is de exegetische reneur van deze betrekkelijk vroege tekst. D e  oorspron- 
kelijke taalvaardigheid van de  mens wordt uitgelegd aan de  hand van het schep- 
pingsverhaal dat vertelt hoe Gods woord hemel en aarde tot aanzijn riep. Nier dat 
Benjamin van biblicisme kan worden beticht, maar godsdienstwijsgerig zou zijn 
benadering wel degelijk kunnen worden genoemd, mits deze godsdienstwijsgerig- 
heid wordt opgevat als een signatuur van Benjamins jeugdige joods-romantische 
insellectualiteit. (7) 

O m  de zeggingskracht van het woord te achterhalen onderneemt Benjainin 
geheel in de  SHJI van deze intellectualiteit een queeste naar 'logen', een zoektocht 
naar oeroude flarden van taal die getuigen van het inzicht dat personen en zaken een 
allereigenste naam hebben die beantwoordt aan wie of wat zij zijn of aan wat z11 
doen en laten. Het Schrifrwoord dat "in den beginne'' is uitgesproken is het baken 
waarop Benjamin zijn aandacht richt in  de verwachting daar een spoor van deze 
wijsheid terugte lezen. Ookal  stemt de 'ontheiligde' mentaliteit van de moderniteit 
niet tor optimisme, Benjamin gaat in het profane leven op zoek naar het nog nauwe- 
lijks merkbare woord dar ooit uit de mond van de Schepper te horen moet zijn 
geweest. In deze verwachting wordt hij gestijfd door de  traditie dat de  mens in z i ~ i ~  
paradijselijke toestand met voor z i p  Schepper onderdeed omdat ook hij met dit 
scheppende vermogen van her woord was begiftigd. 

He t  oorspronkelijke woord, aldus Benjamin, blijkt ook in een geseculariseerde 
redactie juist voldoende vermogen te hebben om zich op te werpen als het summum 
v m  een eigentijdse cultuuranalyse. Voor ijveraars van beeldwerk is dit een onver- 
reerbare these. Nietzsche's pleidooi voor een filosofische herwaardering VAH 

mythisch beeldwerk is in dit opzicht veelbetekenend. Het kan worden opgevat als 
een 'heidens' protest regen een moderne mentaliteit die zich in haar drang naar abs- 
tractie nog altijd laat leiden door her schriftuurlijke beeldverbod. (8) Nietzsche 
bestrijdt de  doorwerking van de theologie in ~ultuurfilosofische beoordelingen van 
de  moderniteit. Waker Benjamins poging vast te houden aan de oorspronkelijke 
zeeeineskracht van tiet woord zou heel goed als zo'n doorwerking kunnen worden "" " 
opgevat indien daarbij het radicale oogmerk niet wordt veronachtzaamd- Benjamin 
is de  moderne kroongetuige van de  messiaanse lading van de 'adamitische loeien'. 



Deze godsdienstwijsgerige overwegingen maken Benjamin geen gemakkelijke 
gesprekspartner bij het afwegen van de  draagkracht van het woord dat het beeldver- 
bod uitvaardigde. D e  waardering voor zijn inzet staat o f  valt immers met een herle- 
zing van teksten die op z i p  minst een atavistische indruk maken. Wanneer verderop 
n dit artikel de  zeggingskracht van het woord ter sprake zal komen, zal de  lijn van 
zo'n herlezing worden uitgezet. Het zal dan blijken dat Benjamin terecht herinnert 
aan d e  operationele lading van het woord; aan het woord dat in het scheppingsver- 
haal "de hemel en de  aarde en al hun heir" tot stand brengt en dat alle kenmerken 
van een vorstelijk fiat heeft. Maar allereerst valt het nog te bezien om wat voor 
beeldwerk het beeldverbod eigenlijk in de wereld is gekomen en hoe het woord het 
beeld ooit van repliek diende. 

2. Beeldwerk 

Hoe vertrouwd de  bijbelvaste lezer het beeldverbod ook in de  oren mag klin- 
ken, vanzelfsprekend zijn zulke passages allerminst. Hun  vijandige toon staat name- 
lijk in schril contrast met het religieuze milieu waarin deze teksten in devijfde, vier- 
de eeuw voor het begin van onze jaartelling aaneengroeiden tot het literaire complex 
van leefregels, profetieen en geschiedenissen, dat wij als het OudeTestament kennen. 

Welbeschouwd is de  'wereld rondom het Oude Testament' een wereld waarin 
beelden de boventoon voeren. Het is een plastische wereldvan monolieten, stand- 
beelden en reliefs. Wellicht heeft zulk beeldwerk eens uiting gegeven aan het onbe- 
dwingbare verlangen het leven in weerwil van de  dood te prolongeren. In deze 
archaische hoedanigheid oefende het, om met RÃ©gi Debray te spreken, een 'gedo- 
mesticeerde terreur' uit. (9) Het beeld was een levend substituut van de dode. Met 
de  opstelling van een zo duurzaam mogelijk beeld konden de ontbindii~gsverschijn- 
selen van de  dood teniet worden gedaan. Een imago bij uitstek als het masker van de 
voorvaderen waarborgde het voortleven van de overledene die vanuit een nis zijn of 
haar aandeel in de  huiselijke cultus kon blijven opeisen. Het huis kwam door mid- 
del van d n  beeld onder auspicien te staan van levende doden die met het nodige 
respect dienden te worden bejegend. Hun maskerade stelde de  eerbiedige beschou- 
wer voor een epifanie, voor een teken van leven aan de  doodvoorbij. (10) 

Evenals in de  Antieke Oudheid is deze bemiddelende functie van beeldwerk in 
het Oude Midden Oosten onbeperkt. Beelden bemiddelen tussenzien en onopge- 
merkt gezien worden. Dat wil zeggen: tussen een betrekkelijk klein domein van het 
zichtbare, het min of meer vertrouwde leven van alledag, en het onmetelijke domein 
van het onzichtbare waarnaar onzekere voortekenen en duistere lotsbeschikkingen 
verwijzen. ( l  l )  Beelden bemiddelen evenzeer russen leven en dood als tussen goden 
en mensen, tussen gemeenschappen en kosmologieen, tussen aardse onderdanen en 
hemelse opperheren. Het beeld is dus geen doel op zich. Iedere notie van luxe of 
kunstzinnigheid is hier misplaatst. (12) Het beeld is intermediair in de sterke zin 
van het woord; het is een middel van divinatie, afweer, betovering, genezing, initia- 
tie en integratie. Door middel van beeldwerk is de stadsstaat bestanddeel van een 
kosmische orde, dankzij beelden leiden individuen een leven in een hierarchisch 
corpus. 



In de overbrugging van zin, van heil en onheil en van kracht, voegt het beeld 
ongelijksoortige grootheden aaneen. Vandaar zijn symbolisch-religieuze uitwer- 
king. O p  dit punt onderscheidt het beeld zich radicaal van het woord. Beeldwerk 
ddt zich laat aanzien is van een andere orde dan de wereld waarin woorden opklin- 
ken. De  symbolische lading van het beeld onttrekt zich aan de semantische inper- 
king van de taal. Beelden spreken niet. Zij zijn woordloze tekens, Zij laten zich niet 
vdstpinnen op de correcte interpretatie die in de omgang met woorden ligt besloten, 
litegendeel, zij zijn een onuirplittelijke bron van polysemie. Semantisch bezien 
gaan zij aan 'sprakeloosheid', aan 'ontaligheid' mank, maar deze onvolgroeidheid 
compenseren zij ruimschoots met een overdaad aan suggestie. Een beeld is waar 
noch onwaar, het laat zich beredeneren noch weerleeeen. Deze woordloosheid "" 
vormt zijn kracht. Beeldwerk, stelt Debray daarom in een quasi homerische vergelij- 
kine, maakt staat OU "een fascinerende altenteit. Zoals het zilte nat eilandriiken " 
omspoelt die als betekenisvolle archipels zijn opgedoken, zo lekken ook de beelden 
in een rusteloze golfslag aan de stranden van de woorden - maar zij zijn er bepaald 
nier in hun element." (13) 

Het symbolisch-religieuze effect van beelden is merkbaar in een ceremonieel ver- ., 
loon van wcerpien: beeldwerk brcnsi loi~cnoicn,  vt~orv;â€¢derei Â¥ircrvclingcii heinc- 
l in~c i i  en helden i 1 1  een Joorlectd vc r l~~n i i  vJn oudr  bekenden' bijeen. Hei syinlio- 

lische heeft dus een heilzame uitwerking, in tegenstelling tot het diabolische dat 
tweedracht zaait. De  effectiviteit van het symbool wordt gewaarborgd door een 
onbekende autoriteit aan gene zijde van beeld en beschouwer. Hoe meer het beeld 
van deze vreemde instantie is vervuld, des te sacraler het oogt. Het heeft aura, zou 
Walter Benjamin zeggen, omdat het pur sang visualisatie is: wie zijn ogen naar zo'n 
beeld opslaat ziet aan de materialiteit voorbij in de gewaarwording van d e  reeel 
voorhanden 'andere wezenlijkheid'. Het beeld is in dit geval toonbeeld van een 
'onnaspeurbare overeenkomst' tussen de voorstelling en het voorgestelde. (14) 
Sacrale beelden oefenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Het zijn ido- 
len, godenbeelden die hun gezag ontlenen aan het eenvoudige feit dat zij er zijn. 

Alle misprijzende tonen ten spijt, ook her Oude Testament heeft zich niet kun- 
nen vrijwaren van her beeldregime. Herhaaldelijk toont de Schrift zich schatplichtig 
aan plastische elementen die gezichtsbepalend zijn voor haat onmiddellijke omge- 
ving. (15) Het is bijvoorbeeld opvallend dat de mens geschapen heet te zijn naar 
Gods beeld en gelijkenis. D e  iwee technische termen 'beeld' en gelijkenis' in de 
Hebreeuwse tekst zijn ontleend aan de beeldcultuur van de Oudheid. Het bekende 
vers - het zal vaker ter sprake komen - inet zijn majesteitelijke meervoudsvorm 
("Laat ons mensen maken", Gen. l:26) zou op het eerste gehoor associaties kunnen 
wekken met de vervaardiging van idolen in de vorm van mensvormige standbeelden 
met goddelijke trekken. Opvallend is verder de idealiserende rapportage van 
Salomo's bouw van de tempel, het heiligdom m optima forma, waarbij kwistig 
gebruik wordt gemaakt van uitgelezen beeldwerk. Hier treft men cultisch design in 
overvloed: allerhande gerei van gelouterd goud, gevleugelde cherubs, koperen run- 
deren die een imposant plateau torsen, wagens met bekkens en rijk geornamenteer- 
d e  zuilen. 



3. Weerwoord 

Dat  de Schrift het niet op beelden heeft begrepen is in het licht van haar 
eigen ontstaanstijd dus opmerkelijk. Maar de misprijzende passages zijn ondubbel- 
zinnig: het beeldwerk dat het in de Schrift moet ontgelden is het godenbeeld. Alle 
staatsie ten spijt, vergeefs zoekt men in Salomo's tempel naar het beeld van de god- 
heid die zich volgens de vrome overlevermgzou hebben verwaardigd hier zijn intrek 
te nemen. Het 'heiligeder heiligen', de plek waar zo'n idool opzijn plaats zouzijn, is 
leeg, op de ark na, een kist waarin "de twee tafelen" rustten "die Mozes erin gedaan 
had op  de Horeb, waar de Heer met dezonen Israels een verbond had gesloten toen 
zij uit Egypte optrokken" (2 Kron. 5:lO). 

De  twee stenen tafelen getuigen van een roemruchte geschiedenis. Wie herin- 
nert zich niet hoe Mozes met twee tafelen, waarop de vinger Gods had geschreven, 
was afgedaald om tot de ontdekking te komen dar het volk zich voor het Gouden 
Kalf had neergebogen? Hoe hij de ban van dit godenbeeld brak door beide stenen te 
verbrijzelen? En hoe hem ten teken van dit machtsvertoon mee kopieen ter hand 
werden gesteld waarop de woorden van het eerste stel waren afgeschreven? Deze 
woorden openen mer een proclamatie van degene die het volk uu het slavenland 
heeft geleid. "Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, 
geleid heb." Dan volgen de Tien Geboden, die zich als de consequenties van Gods 
bekendmaking laten lezen. "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht heb- 
ben", aldus de aanhef van deze geboden. (Ex. 20:2-4). Waarvan acre met de klassie- 
ke formulering van het bijbelse beeldverbod dat al eerder is aangehaald. 

De  strekking van deze tekst maakt de Schrift onmiddellijk duidelijk met een 
krachtroer bij het Gouden Kalf. De oorsponkelijke tafelen zouden gemakkelijk heb- 
ben kunnen doorgaan voor een talisman, een magische inscriptie, een pertinent 
blijk van een goddelijke presentie. In dit 'beeldmatige' opzicht zouden zij niet 
onderdoen voor her Gouden Kalf. Het godsvruchtige collectief dat in de vijfde, vier- 
de eeuw voor het begin van onze jaartelling de eindredactie van d e  Schrift bezorgt, 
wil deze indruk resoluut wegnemen. Het Gouden Kalf, prototype van het idool 
waarin een godheid zich op een raadselachtige maar onmiskenbare wijze manifesteert, 
wordt buiten werking gesteld door de al even enigmatische tafelen van de naijverige 
concurrent aan stukken te smijten. Wat rest is diens 'onbeeldmange' woord. Pas 
nadat de tekst haar gehoor van de effectieve slagkracht van dit bijzondere woord 
heeft doordrongen, brengt zij de kopieen ter sprake die uiteindelijk in de ark 
terechtkomen. Het afschrift is nu tot zijn juiste 'onttoverde' proporties terugge- 
bracht. Mozes' tafelen zijn niet enigmatisch maar paradigmatisch; zij zijn model- 
ichrifr. Met hen geeft de Schrift een interpretatie van zichzelf. Voor het oog van het 
Kalf dienen zij zich aan als een provisorische verwijzing naar een sprekende godheid, 
die in raal noch teken kan worden uitgebeeld. (16) 

Her is nu ook begrijpelijk waarom de Schrift godenbeelden 'afgodsbeelden' 
noemt. De enig ware God is onuitsprekelijk en onzienlijk. Hij is een zwerver die 
zich niet laat Fixeren of localiseren. Verscholen achter een wolk en verborgen in een 
vuurkolom leidt hij zijn volk op  de marsroute naar het voor altoos en immer beloof- 
de land. Idolen, die naar hun plastische aard plaatselijk zijn, zouden deze dynamiek 
mateloos verstoren. Een idool is een sta-in-de-weg. Afgoden zijn "zilver en goud, het 



werk van mensenhanden, zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben oren, 
maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, hun handen - maar zij tasten 
niet, hun voeten - maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun keel.Wie ben 
maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt." (Ps. 115:4-8) 

Het  polemische karakter van het woord is in d e  schriftgeleerde loop van de 
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geschiedenis aanzienlijk aangescherpt. Het beeldverbod is een uitspraak over idolen 
- een uitspraak waaraan het gehoor van de Schrift als godswoord geloof hecht. Dn 
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geloof legt een zware hypotheek op het woord. In een lange orale en scnpturale tra- 
ditie van parafrase, allegorese, commentaar en exegese wordt aan het woord zijn 
onaantastbare hoofdletter toegekend. Het woord wordt Woord. Een mijlpaal in 
deze traditie is het Nieuwe Testament, de Griekse bundel die zich, zoals bekend, 
vanaf de tweede, derde eeuw van onze jaartelling een prominente plaats in de 
Westerse mentaliteit heeft verworven met de boodschap, dat het Woord Gods in de 
persoon van Jezus eenmalig vlees is geworden. De  Bijbel is nu van a tot z een zaak 
van het Woord. Nog even, en her kerkelijke dogma maakt de Triniteit compleet met 
de orthodoxe verificatie van de ademtocht van het Woord in de Geest die op  het 
Pitiksterfeest over de elven vaardig werd en zich verstaanbaarwist te maken in het 
kosmopolitische gezelschap van "Parthen, Meden, Elamieten, inwoners van 
Mesopotamie, Judea en Cappadocie, Pontus en Asia, Frygie en Pamfylie, Egypte en 
de streken van Libye bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als 
Jodengenoten, Cretenzers en Arabieren" (Hand. 29-1  1). 

4. In den beginne 

Het schriftwoord ontleent zijn gezag aan de operatÃ¬onalite~ van het 
Hebreeuwse woord voor 'woord'. Het opereert op een veld waarop 'spreken', 'roe- 
pen', 'horen', 'namen' en 'doen' nauw samenhangen. H e t  scheppingsverhaal geeft 
een levendige indruk van de zeggingskracht van het woord. D e  gebiedende wijs zet 
de toon: hemel en aarde worden door Gods woord tot aanzijn geroepen door hen bij 
name uit te roepen. Zij worden geproclameerd. Namen zijn significant. Wie iemand 
of iets bij name kan roepen maakt kenbaar wat er wel en wat er niet van moer wor- 
den. Gods naam, zo wil de roepstem in het brandende braambos her Mozes doen 
geloven, staat voor de operationaliteit van zijn woord garant. 

Het operationele facet is voor Walter Benjamin aanleiding het scheppingsver- 
haai op  zijti 'woordelijke gehalte' te herlezen.Het scheppingsverhaal verrek hoe de 
mens Gods woord in onderpand heeft gekregen om er het geschapene mee te benoe- 
men. Doordat Adam met spraak wordt begiftigd is hij in staat deaarde te'bestieren'. 
Hij bekroont deschepping met zijn benaming van "al het gedierte des velds en al het 
gevogelte des hemels". Menselijke taligheid behoort daarom een passende reprise te 
zijn van het souvereine spreken van God. (17) Adams taal is het teken dat hij naAr 
Gods beeld en gelijkenis is geschapen. (18) Bij nader toehoren blijken de beide ter- 
men toch minder betrekking te hebben op  d e  vervaardiging van een standbeeld, als 
meer op de primordiale instelling van het ideele gebod de wereld conform het 
(scheppings)woord van God in te richten, (19) 

Adams 'logiÃ«n zijn voor Benjamin volstrekte 'analogieen' van scheppen en ken- 



nen. Waar h i ~  naar zoekt is een 'admitisch' prototype dat zich in dezelfde taal te 
kennen geeft als het scheppingswoord. (20) D e  menselijke stem die de dingen bij 
name weet te roepen vervolledigt immers Gods schepping. (21) Maar hei schep- 
pingsverhaal is behept met een flinke dosis utopie; wat 'in den beginne' is uitgespro- 
ken zal pas 'op het eind der tijden' worden bewaarheid. D e  werkelijkheid biedt 
namelijkeen heel wat minder rooskleurige aanblik dan de  Hofvan Eden. Want aan- 
gezien het gebod niet werd nageleefd, is de mens de puur operationele kwaliteit van 
zijn taligheid kwijtgeraakt. Na de zondeval, de  zondvloed en de torenbouw van 
Babel vertoont de  taal een schreeuwend tekort: de paradijselijke droom is wreed ver- 
stoord. D e  talige bekroning van de schepping is m een tegendeel verkeerd. In Babel 
klinkt opnieuw het majesteireiijke "Laat Ons.." van Godswege, maar ditmaal met 
een aanzienlijk negatiever resultaat dan 'in den beginne'. In plaats van de  talige een- 
duidigheid is voortaan een Babylonische spraakverwarring troef. 

D e  'postadamitische' taal is perse dubbelzinnig. Taal kan voortaan ook liegen. 
Temidden van de  leugenachtigheid dient de  (raal)filosoof te zoeken naar sporen van 
de  oorspronkelijke waarheid van het woord. Benjamin houdt vast aan het utopisch 
gehalte van het scheppingswoord. (22) D e  paradijselijke herinnering leeft in de  
godsdienstwijsgerige toonzetting van Benjamins oeuvre voort als Messiaans verlan- 
gen. Hoe zeer ook d e  oorspronkelijke zeggingskracht van het woord is afgezwakt, 
het komt er op aan de herinnering aan d n  woord, in de  hoop op zijn integrale reac- 
tualisatie, levend te houden. Benjamins filosofie is een verkapte index van deze 
hoop. (23) Daartoe leest hij "het werkelijke als een tekst" die op gespannen voet 
staat met het danzien van beeldwerk. (24) Tot in de late thesen Uber den Begriffder 
Geschzrhtetoe doet de  profane wereldvan zich spreken als een textuur: als een barok- 
ke allegorie die tot een historisch beladen vorm van 'gedenken' aanzet. (24) Deze 
tekstlezing stelt Benjamin in staat een eigentijdse visie op beeldwerk te ontwikkelen. 
In het tijdvak van hun technische reproduceerbaarheid zijn beelden uit hun rituele 
keurslijf tevoorschijn getreden; zij kunnen nu des te scherper worden beoordeeld op 
hun politieke dienstbaarheid. Benjamins zoektocht is dan ook de  opmaat van een 
kritische 'beeldkunde'. (25) 

Het spanningsveld dat Benjamin oproept is het domein geworden waarop 
cultuurkritieken grossieren in bezorgdheid over de dreigende teloorgang van het 
woord. D e  moderne advocaat van het 'inverse' (geseculariseerde) beeldverbod is 
uiteraard Adorno. In de  Negative Dialektik streeft Adorno een beeldloos materialis- 
me na dat naar zijn zeggen convergeert met het bijbelse beeldverbod. Iconoclasme is 
geboden, wil het denken zijn object 'uberhaupt' in overweging kunnen nemen. 
Adorno's negatieve dialektiek is een wereldse versie van de  hoop op de  wederopstan- 
ding des vlezes. Beeldloosheid moet deze hoop op ware menselijkheid vrijwaren van 
idealistische verbeeldingsvormen die zich als hinderlijke idolen kunnen voordoen. 
(26) Adorno drijft de  'ontbeeldingsdrang' op het spits die Hermann Cohen aan de  
dag had gelegd in zijn ReAgion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Bij 
Cohen wordt het bijbelse beeldverbod omgesmeed t01 een geducht wapen in de  
morele strijd van de zuivere rede tegen de  verlokkingen van de zichibare wereld. 
Cohens 'redelijke eredienst' is onvoorwaardelijke woorddienst. (27) 

Adorno en Cohen laten zich elk op zijn filosofische wijze gezeggen door het 



beeldloze verbond dat de oudtestamentische God met zijn volk sluit. In hun ge- 
hoorzaainheid zijn zij beiden voorbeeldige leerlingen van Kam. Voor Kaiit geldt im- 
mers het bijbelse beddverbod als een hoogstaande voorbereiding op de  verborgen 
omgang van God en mens. Deze pure, "stichtelijke, louter negatieve tentoonspreiding 
van zedelijkheid is een probaat middel tegen het verlangen zich van zijn autonomie 
een beeld te maken. (28) D e  pietistische, bevindelijke ondertoon is onmiskenbaar. 
(29) Het vermoeden is gerechtvaardigd dat een heimelijke hang naar zulke onderto- 
nen veel van de hardnekkigheid verklaart waarmee ook hedendaagse cultuurcritici 
nog willen vasthouden aan de afgenomen verstaanbaarheid van het woord. Het is 
daarom met Benjamins analyse in gedachten raadzaam de moeizame verhouding 
van woord en beeld nog eenmaal aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

5. Incarnatie, iconoclasme 

O p  grond van de twee voorafgaande paragrafen kan de  spanning tussen 
woord en beeld nu worden gekarakteriseerd als een tegenstelling tussen proclamatie 
en manifestatie. D e  proclamatie is zaak van het woord dat om uitleg vraagt en dat als 
zodanig een mondelinge en schriftelijke overlevering in gang zet. D e  manifestatie is 
de  tentoonspreiding van het heilige dat zich voordoet in imposante verschijnings- 
vormen. Het heilige imponeert als de zichtbare instantie van het numinose. (30) 
Juist omdat het zich niet onder woorden laat brengen maakt het indruk; als zodanig 
is het efficitkt. Het heilige neemt een imaginaire ruimte in beslag waar tekens, spo- 
ren, configuraties, emblemata en nten de  dienst uitmaken. Het biedt een symbo- 
lisch schouwspel van zwijgzame hoofdrolspelers. Tegen de zichtbare reiiliteit van het 
symbool klinken schriftwoorden op die woekeren met de irrealis van de piâ€¢rabo of 
van de  gelijkenis, omdat TA\ vooruitwillen grijpen op iets dat zich niet hier ei1 nu laat 
aanzien. O m  deze utopisch-paradijsehjke zuiverheid te behouden is het woord als 
Woord iconoklastisch. 

Woord en beeld zijfl dus tot elkaar veroordeeld, maar dat wel ten nadele van het 
woord. Het beeldwerk biedt immers een overweldigende ervaring waarbij de  tradi- 
tie van het woord als een provisorische contradictie maar schamel afsteekt. Het 
woord laat zich niet dan in  zijn problematische verhouding met zijn zichtbare 
tegenpool beluisteren. Dat iszijn zwakte. Devisuelezekerheid overtroeft zijn vluch- 
tige ademtocht. D e  gemakkelijke ontluistering van het oor door het oog is het mik- 
punt van een onvervalste witz wanneer de Schrift vertelt hoe gretig her volk hun 
gouden oorringenafrukt om er het Gouden Kalfvan te laten gieten, het gouden kalf 
dat de  godheid moet veraanschouwelijken die hen uit het diensthuis heeft bevrijd. 
Het monoth~isme gruwt van beelden maar moet tegelijkertijd hun invloedssfeer 
erkennen. Tegenover de  evidente waarheid van het idool kan de  Schrift enkel bogen 
o p  een waarheid die pas de Jongste Dag in al zijn glorie te zien zal geven. Tot dat 
moment bluft het behelpen met woorden. Tegenover de visualiteit van beeldwerk 
brengt d e  schrift een lege tempel en een leeg graf in stelling die in al hun leegheid 
veelzeggende loci zouden moeten zijn. (31) 

Niettemin is de  kerk overspoeld door beeldwerk. D e  gelovige blik heek eeuwen- 
lang kunnen opzien naar een keur van reliquaria, glas-in-loodvensters, retabelen, 
sculpturen, schilderingen en reliefs. Het woord staat in dit christeIijke milieu voor 



een werkelijk bovenmenselijke opgave. Het moet opboksen tegen de  dissidente ver- 
sie van zijn eigen monotheisnsche inspiratiebron. (32) 

Wat dit betreft zijn jodendom en islam heel wat rechtzinniger in de  leer. Beeld- 
werk is hier simpelweg uit den boze. Hun dienstbaarheid aan het woord uiten zij bij 
voorkeur 'in recitando', in de  halfzingende, halfsprekendevertolking van de Tekst. 
Voor deze teksdezmg gebruiken zij een zelfde ierm. He t  joodse reciet heet 'Mikra', 
de islamitische 'Koran'. Beide benamingen gaan terug op de grondvorm 'kara', de  
aanduiding voor opzeggen, oplezen, reciteren. Het reciet valt in d e  islam volledig 
samen met het Boek, de Koran. Het eerste vers dat van de Koran neerdaalde begint 
dan ook met deze aansporing: "Reciteer! In naam van uw Heer die heeft geschapen, 
geschapen heeft hij de mens uit eenklonter bloed, reciteer!" (33) .. 

M.iiir ook in Å¸  ciiltuurgescliied~i~is \:in hei clirisicn~ion~ doen /ieli de nawee'n 
\ , i i i  hei bt.vIJvcrbod diikli'liik voelen. '.WL-iierice-[liiek i1; iouils-clirisieliik, Wesicrsc 
verbeelding is grieks-chrisiehjk", stelt RÃ©gi Debray in zijn historische overzicht van de 
Westerse zienswi~ze vast. (34) Alhoewel er op deze pontificale forniulering wel hei 
een en ander valt af te dingen, zou het het inderdaad d e  moeite lonen de  legitimiteit 
van beeldwerk te confronteren met de 'ontbeeldingsdrang' van de  moderniteit. 
Vanzelfsorekend eaat een dereeliike ondernemine de oerken van dit artikel verre te u " 2 " L  

buiten. Een enkele blik o p  het christendom moet volstaan bij wijze van besluit. 
In het christendom is de legitimiteit van beeldwerk niet onomstreden. Het debat " 

over de  toelaatbaarheid van beelden is praktisch zo oud als de  kerk zelf. D e  onzien- 
tjkheid van God was voor tegenstanders een principiele reden Af te zien van de  
Christus-, heiligen- en engelenbeelden die voorsranders nu juist mei een beroep op 
de incarilatie toelieten. (35) Voor- en tegenstanders troffen elkaar het hardst tiidens 

gunste van het beeldwerk beslecht. Dat Westerse cultuur inderdaad als beeldcultuur 
kan worden gezien is in grote mate te danken -of te wijten, zo men wil- aan de  over- 
winning van de 'iconofieleii die uitgerekend vleeswording van het Woord in 
Christus als een succesvol argument inbrachten. Had Jezus niet zelf tot Filippus 
gezegd: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Joh. 14:9)? Wie dit lijfelijke 
beeld van God miskent, miskent Gods almacht, zo houden de voorstanders hun 
'iconofobe' tegenstrevers voor. Na 843 zijn het ook in het christendom veel meer de 
beelden dan de woorden die de  gelovigen met een goddelijke realiteit confronteren: 
zij zijn waarachtige getuigen. (36) En in hun kielzog heeft zich de aanzwellende 
stroom van beeldwerk een weg gebaand door de  Westerse cultuurgeschiedenis, die 
vandaag de dag de (post)moderne 'iconofoben' nog altijd veel zorgen baan. Alsmaar 
nadrukkelijker, voeren zij aan, heeft het beeldwerk de overhand genomen als de  
onontkoombare manifestatievan de waarheid, met uitsluiting van het provisorische 
gemigems van hei woord. In zekere zin zijn zij roomser dan de paus. Luther, mei al 
zijn nadruk op het Woord, maakt in de edities van zijn bijbelvertalingen graag ge- 
bruik van illustratanes van Cranach. En ook Calvi~ll, met alzijn afkeer van kerkelijk 
beeldwerk, stiiat niet onwelwillend tegenover het gebruik van beelden in de wereld- 
se of huiselijke sfeer. 

D e  enkeling die koste wat het kost wenst vast te  houden aan de zeggingskracht 



van het goddelijke woord komt bijna onvermijdelijk tot de conclusie dat conse- 
quente theologie per definitie op negatieve theologie moet uitdraaien. Een gezag- 
hebbend woordvoerder op dit gebied is iemand als de  Pseudo-Dionysius, een ano- 
nieme auteur van mystieke teksten die rond 500 zijn geschreven. Als geen ander 
wijst deze schrijver op de onmogelijkheid God in woorden uit te drukken. 
Theologisch raalgebruik geeft uiting aan een fundamenteel onvermogen. Woorden 
Uien het vootaisiiog pijnlijk afweten. Hun geloofwaardigheid is niet van deze 
wereld, maar rust in de volstrekt onuitsprekelijke triniteit t01 wie aan her begin van 
Dionysius' Mystieke Theologieeen gebed opklinkt om toegang tot "de schitterende 
duisternis van een verborgen stilte". (37) Het pleit van het woord wordt hier in 
woordeloosheid beslecht. D e  paradoxale ondertonen van de zeggingskracht van het 
beeldverbod kunnen moeilijk duidelijker opklinken dan in Dionysius' proeve van 
een negatieve theologie. 
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