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S

Overtuigend spreken en bijbelvertalen: Een studie naar de ontvangst van
het Evangelie van Markus in Grieks-Romeinse en Lovangai context

Dit onderzoek naar de ontvangst van het Evangelie van Markus onderzoekt hoe
de tekst kan functioneren als een ‘script’ voor overtuigend spreken betreffende
zaken die voor lokale groepen hoorders van belang zijn. Het is een onderzoek
naar de situatie van de vroege groepen van volgelingen van Jezus in het Mid-
dellandse Zee-gebied en betoogt dat het aannemelijk is dat het Evangelie van
Markus ontworpen is om als een ‘tekst-script’ te functioneren. Parallel hieraan
wordt studie gemaakt van de Lovangai context om te ontdekken hoe de tekst
voor huidige kerkelijke gemeenten een soortgelijke functie kan hebben. Leden
van drie gemeenten deden mee aan deze studie.1

Dit proefschri onderzoekt de ontvangst van Markus door een verbinding te
leggen tussen de manier van spreken in Grieks-Romeinse sociale groepen en
Lovangai sociale groepen. Er is coherentie tussen deze groepen als het gaat om
het functioneren van de tekst als mogelijk tekst-script waarbij overtuigend spre-
ken het doel is. De studie richt zich daarbij meer op wat mensen met een tekst
doen, dan op het formuleren van een doeltekst. De studie doet geen algemene
uitspraken of voorspellingen over de Lovangai als doelgroep, maar is gericht op
het begrijpen van de ontvangst in een aantal specifieke locale situaties. Bewe-
ringen betreffende de brontekst zijn eveneens beperkt, het betre hier alleen de
presentatie van een plausibele lezing van het waarschijnlijke functioneren van
het Evangelie van Markus in lokale groepen in Grieks-Romeinse context. Be-
langrijke nadruk ligt op de manier waarop de Lovangai onderzoeksdeelnemers
overtuigend spreken en op wat naar hun opvaing van belang is in hun eigen
groepen. De studie loopt uit op de presentatie van geselecteerde voorbeelden
1Het Lovangai gebied ligt in noord-oost Papua Nieuw Guinea en bestaat uit het eiland Lovangai
met de bijbehorende eilanden en de Tingwon groep. De kerkleden die deelnamen aan het on-
derzoek wonen op drie plaatsen in het westelijke deel van het Lovangai gebied (zie de kaarten
in Appendix A).
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van overtuigend spreken door de onderzoeksdeelnemerswaarbij zij een gedeelte
uit Markus uitleggen dat betrekking hee op een aspect van hun context.

H 1 gee een introductie van dit proefschri als een bijbelvertaal-
studie over het Evangelie van Markus en een groep Lovangai onderzoeksdeel-
nemers. In een korte schets van de ontstaansgeschiedenis van de kerk in het
westen van Lovangai wordt speciale aandacht gegeven aan de verwachtingen
over het gebruik van een tekst en aan overtuigend spreken. Vervolgens gee
het hoofdstuk de twee hoofdthema’s van het hier gepresenteerde onderzoek:
Markus als een tekst-script voor ‘spreken’ in lokale Grieks-Romeinse context
en de praktijk van het overtuigend spreken in de Lovangai context waarbij be-
langrijke zaken via een interpreterende benadering van delen uit Markus ter
sprake gebracht worden.

H 2 legt uit welke theoretische en methodische benaderingen in deze
studie gebruikt worden, leidend tot de volgende onderzoeksvraag: hoe kunnen,
aan de ene kant de karakteristieken vanGrieks-Romeins overtuigend spreken en
de geïmpliceerde toehoorders van Markus, en aan de andere kant het op effect
gerichte spreken in Lovangai groepen, samen begrepen worden als coherent en
gezamenlijk bijdragen aan een vertaling die gerealiseerd wordt als een ‘uitvoe-
ring’ van de tekst van Markus?

In het eerste deel van dit hoofdstuk worden enkele vooronderstellingen bespro-
ken van missionair georiënteerde bijbelvertaaltheorie en vertaalonderwijs en in
het bijzonder vooronderstellingen betreffende de Evangeliën en Markus. Uitge-
legd zal worden waarom deze vooronderstellingen problematisch zijn voor het
lezen van Markus als tekst-script. Vanuit missiologisch en theologisch perspec-
tief wordt meestal aangenomen dat Markus dient te functioneren als een in-
formerende tekst die een korte beschrijving gee van wat Jezus zei en deed. Er
wordt ook aangenomen dat er een grote kloof is in de culturele achtergrondken-
nis tussen de originele hoorders en de lezers van vertalingen. Dit zou betekenen
dat de oorspronkelijke hoorders alles duidelijk begrepen, terwijl de nieuwe le-
zers interpretatie en vertaling nodig hebben. Redactie-kritische theorieën over
specifieke groepen hoorders van de Evangeliën beïnvloeden de aannames be-
treffende het gemak van de communicatie in de oorspronkelijke situatie. Ver-
der worden aannames besproken die het ontvangen van communicatie vooral
verstaan vanuit de mate van begrip van het individu, vaak vooral gezien als in-
formatieverwerkend brein. Ook wordt de vooronderstelling besproken dat de
culturele kennis van de originele en nieuwe hoorders monolithisch van aard is.
In dit hoofdstuk is er speciaal aandacht voor enkele recente studies waarin de
neiging bestaat om de personen die in de brontekst voorkomen gelijk te stel-
len aan de oorspronkelijke hoorders waarbij geen oog is voor de praktijk van
het uitspreken van een tekst voor een groep. Het is ook goed mogelijk dat de
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groepen eerste toehoorders qua tijd en locatie niet zo dicht bij de besproken
gebeurtenissen stonden en dat zij sociaal divers waren.

Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrij een model van vertalen dat gericht
is op de spreekpraktijk in hedendaagse lokale groepen. Spreken met als doel te
overtuigen kenmerkt zich door een specifieke situatie waarin de leden van de
groep, hun fysieke omgeving en hun onderlinge relaties bepalend zijn. Com-
petente tekstuitleggers en sprekers – in deze studie heten ze lezer-sprekers –
interpreteren het script van Markus en brengen de doelstelling ervan (name-
lijk, te overtuigen) ten uitvoer door tot de lokale groepen te spreken. Omdat
lezer-sprekers weten dat belangrijk zaken waarschijnlijk gevoelig liggen, zeker
in sociaal nadrukkelijk onderscheiden groepen, kunnen ze de tekst geïnterpre-
teerd gebruiken. Door op bedekte wijze te spreken behouden de lezer-sprekers
het respect van de groepsleden met meer aanzien terwijl ze toch hun standpunt
innemen. Een lezer-spreker die een gedeelte van Markus uitlegt kan spreken op
een manier die lijkt op de wijze waarop zaken rondom het huiselijke leven be-
sproken worden. Tegelijk kan een lezer-spreker proberen om trouw te zijn aan
wat er in het tekst-script is voorgeschreven en alert blijven op hoe het script kan
dienen als model voor het spreken.

In het derde deel van dit hoofdstuk worden de in deze studie gebruikte metho-
den besproken. De bestudering van de omgeving van de brontekst vindt plaats
met behulp van studies die het aannemelijk maken dat het Markus evangelie
is ontworpen als een script. De doelstelling van de tekst is om in de vroege
christelijke beweging met overtuiging te spreken, waarbij onderscheid gemaakt
werd tussen leiders en leden met een lage status. Er volgt een analyse van ge-
deelten uit Markus die voor lezer-sprekers dienen als een script waarmee met
groepen hoorders gesproken kan worden over leiderschap. De Lovangai con-
text en spreekpraktijk werd onderzocht door observatie en participatie in bijeen-
komsten waarin overtuigend spreken plaats vond. Daarnaast werden spontaan
gesproken en geschreven voorbeelden verzameld, er vonden interviews plaats
met kerkleden en er werd met onderzoeksdeelnemers gewerkt in een seminar
gedurende een avond (sessie A) en twee hele dagen (sessies B en C.) Sessie A
was een introductie, sessie B betrof lokale sociale groepen en zaken die daar-
voor belangrijk zijn, terwijl sessie C gericht was op de uitleg van gedeelten van
Markus met het oog op het gebruik ervan in het spreken over sociaal belang-
rijke zaken. Sessies B en C leverde voorbeelden op van opgenomen toespraken,
waarvan een deel besproken zal worden in hoofdstuk 4 en 5.

In  3 wordt de brontekst Markus besproken als een tekst in een
Grieks-Romeinse context. Het wordt beargumenteerd dat het aannemelijk is
om de tekst te begrijpen als een script voor christelijke sprekers/boodschappers
- in deze studie: “lezer-sprekers” - wiens doel het was om de aandacht te ves-
tigen op en te overtuigen betreffende belangrijke zaken in plaatselijke groepen
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van hoorders die onderling verdeeld waren door macht en prestige. Door ge-
bruik te maken van deze methode konden lezer-sprekers de zaken die zij aan de
orde wilden stellen benoemen en door middel van het interpretatieproces ont-
dekken op welke manier ze effectief en veilig konden spreken. Deze benadering
van Markus staat in contrast met twee veel voorkomende lezingen van Markus,
namelijk de narratieve benadering waarin de plot en de personages samen alle
lezers zonder uitzondering uitnodigen om Jezus te gaan volgen, of de perfor-
mance studies benadering waarin de tekst een script is voor een op emotionele
en esthetische effecten gerichte uitvoering ervan.

In navolging van bepaalde wetenschappelijke literatuur over de Evangeliën en
Markus zal beargumenteerd worden dat Markus, zoals iedere Grieks-Romeinse
tekst, gezien zal zijn als een retorische tekst. Dat wil zeggen dat de tekst ge-
bruikt kon worden als een hulpmiddel waarmee een getrainde en bekwame
lezer-spreker een groep hoorders kon overtuigen van belangrijk zaken. De vroe-
ge Jezus beweging bestond uit geografisch verspreide groepenmet diverse ethno-
religieuze achtergronden bij wie de Markus tekst in iedere lokatie contextspeci-
fiek werd uitgevoerd. Verder konden lezer-sprekers er meer specifiek vanuit
gaan dat de vroege Christelijke groepen – evenals andere groepen – verdeeld
werden tussen elitaire leiders en mensen met lage status. Uit de analyse van een
aantal verhalen is te zien hoe de tekst dit onderscheid in de toehoorders veron-
derstelt. De geselecteerde verhalen zijn zwaar geladen met gesproken en zicht-
bare acties die aandacht van de volgelingen moet vestigen op het gewenste ge-
drag en die een bevestiging zijn van de toewijding van de ware navolgers.

Verder zal op basis van bepaalde studies van de retorica beargumenteerd wor-
den dat Grieks-Romeinse sprekers zorgvuldig nadachten over de uitdagingen
die gepaard gingen met het aan de orde stellen van gevoelige zaken bij toe-
hoorders met een hogere status te midden van de rest van het publiek. Een be-
kende retorische methode was om gevoelige onderwerpen bedekt, dus indirect
en daarmee veilig, ter sprake te brengen door middel van een ‘geschematiseerde
spreekwijze’ (Grieks: logos eschēmatismenos). Dit sociale fenomeen van het ge-
schematiseerde spreken staat in contrast met de gebruikelijke manieren waarop
bijbelvertaaltheorie omgaat met ‘retorica,’ namelijk als bestond het alleen uit
geïsoleerde tekstuele elementen of uitdrukkingen, zoals retorische vragen, pa-
rallellismen en chiasmen.

In het vervolg van het hoofdstuk wordt besproken hoe de narratieve gedeelten
van Markus gelezen kunnen worden als geschematiseerde spreekwijze. Terwijl
de narratieve opzet en de verhaalde gebeurtenissen zichtbaar een verhaal vor-
men, kunnen ze door bekwame lezer-sprekers gebruikt worden om te spreken
over zaken die in de groepen binnen de Jezus beweging aan de orde gesteld
moesten worden. Het belangrijkste doel van de tekst is in dit geval om be-
staande of toekomstige leiders te overtuigen van een bepaalde benadering van
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leiderschap. Ten tweede bevestigen de episoden de persoonlijke toewijding aan
Jezus van gewone leden met een lagere status (Henderson, 2009). Met behulp
van deze benadering van de tekst wordt een overzicht gegeven waarbij vier ge-
relateerde aspecten van leiderschapsstijl onderscheiden worden. Het geschema-
tiseerde tekst-script daagt de leiders uit na te gaan of ze (1) dienend leiderschap
laten zien door geen prestige na te jagen, (2) bereid zijn om zicht op te offeren
tot in de dood, (3) begrip hebben voor mensen met een lage status en of dat blijkt
uit hun uitleg van leefregels en de Schri en (4) of ze zich ontvankelijk opstellen
richting mensen met een lagere status en in staat zijn om hen bij te staan. Op
deze manier hee de lezer-spreker die gezonden is naar een lokale groep toe-
hoorders de retorische taak om de tekst van Markus, die literair gezien narratief
is, te interpreteren als concreet gericht op deze vier thema’s.

Door dit mogelijke gebruik van Markus in de vroege context in beeld te bren-
gen - namelijk als gereedschap voor het overtuigen door te spreken over lokaal
belangrijk zaken - onderbouwt dit hoofdstuk het voorstel dat een soortgelijk
functioneren redelijkerwijs ook te verwachten is in de ontvangende context van
groepen Lovangai.

In  4 komt aan de orde hoe een groep Lovangai onderzoeksdeelne-
mers - allen ervaren lezer-sprekers - het gedrag van anderen beïnvloeden door
met overtuiging te spreken. Eerst worden de Lovangai sociale groepen bespro-
ken en de concrete zaken die voor hen van belang zijn. Ten tweede worden een
aantal spontaan uitgesproken fragmenten getoond die verschillende concrete
zaken en verschillende sociale groepen illustreren. Een voorbeeld hiervan is het
spreken van een man op middelbare leeijd die een kerkelijke gemeente ervan
wil overtuigen dat een bepaald regel over het fokken van voor een feestmaal
bestemd pluimvee niet juist is uitgelegd. Deze voorbeelden zijn snap-shots van
mensen die in hun sociale context een gedragsverandering proberen te berei-
ken. Het feit dat deze fragmenten spontaan zijn uitgesproken toont de geloof-
waardigheid van de fragmenten die voortkomen uit de interviews en seminar
sessies. Ten derde is er een selectie genomen uit de uitgebreide interviews die
laten zien hoe de deelnemers hun eigen voorstelling weergeven vanwat overtui-
gend spreken is, waarbij ze hun eigen analyse geven van het effect ervan. Deze
voorbeelden tonen een verscheidenheid aan sociale groepen, van kerngezin tot
clan en familieverband en tot grote bijeenkomsten van verschillende dorpen te-
gelijk. De zestien voorbeelden die gegeven worden laten zien hoe verschillende
onderwerpen grondig besproken worden. Tensloe zijn er uit de groepsdis-
cussie en reflectie in seminar sessie B zeven voorbeelden gekozen waarin de
sprekers zorgvuldig op belangrijk zaken ingaan.2 Deze voorbeelden laten zien
hoe lezer-sprekers de groep en de voor die groep relevante zaken analyseren

2Een lijst van de sprekers tijdens sessie B staat in Appendix C, de voor bespreking geselecteerde
speeches zijn aangegeven met een asterisk.
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en dan op een duidelijke manier ter sprake brengen. Een van de voorbeelden
hiervan is dat van een vrouw van middelbare leeijd die een grote groep ou-
ders uit de kerk aanspreekt. Hierbij gee ze een analyse van een aantal recente
gevallen van vandalisme waarna ze een dringende oproep doet om door middel
van discipline te voorkomen dat de jongere kinderen het verkeerde voorbeeld
navolgen.

Binnen het raamwerk van dit proefschri laten de gevarieerde voorbeelden van
overtuigend spreken in dit hoofdstuk zien hoeMarkus door deze Lovangai lezer-
sprekers gelezen kan worden als een text-script. Het is te verwachten dat de
voorgestelde functie van Markus in de vroege (Grieks-Romeinse) context cohe-
rent is met het spreken in sociaal verband zoals de onderzoeksdeelnemers dat
doen. Met een gedeelte van Markus als script zouden ze in staat moeten zijn
om bepaalde belangrijke zaken uit te leggen, om er vervolgens in een specifieke
sociale context over te spreken. Zo’n vorm van spreken zal naar verwachting
gelijk zijn aan – coherent zijn met – het op effect-gerichte spreken dat blijkens
de voorbeelden in dit hoofdstuk in Lovangai groepen al gebruikelijk is.

H 5 laat de kerngedachte van dit proefschri zien: Lovangai lezer-
sprekers kunnen gedeelten van Markus interpreterend verwoorden om zaken
aan de orde te stellen die voor hun eigen sociale context van belang zijn. In-
terpretive enactment, of “interpreterend verwoorden” verwijst naar het hardop
spreken van de seminar deelnemers en omvat ook de voorafgaande reflectie en
voorbereiding. Deze activiteit is“interpretatie” omdat de lezer-spreker dingen
op een geïntegreerde manier aan de orde stelt en daarbij gebruikmaakt van de
stem van het script. Het is een belichaamde “verwoording” omdat de lezer-
spreker - met de andere actoren samen in een context - belichaming is van de
uitleg van het script en zijn of haar overtuigende doelstelling. De uitvoering
ervan is lokaal en tijdgebonden en niet gericht op een uitsluitend cognitieve
overdracht van informatie.

In het inleidende gedeelte wordt de tijdens seminar C gevolgde werkwijze in de-
tail beschreven en geplaatst in de context van het gehele onderzoek en specifiek
in relatie tot het in seminar B uitgevoerde voorbereidende werk. De vijfentwin-
tig ‘interpreterende verwoordingen’ die verzameld zijn betreffen acht gedeel-
ten van Markus: 2:23-28; 3:31-35; 9:38-50; 10:13-16; 10:28-31; 12:1-11; 12:41-44;
14:3-9. Verder wordt besproken waarom de ‘interpreterende verwoordingen’
niet begrepen moeten worden als acteren in de context van een toneeluitvoe-
ring en waarom er in deze studie gebruik gemaakt is van materiaal in gespro-
ken vorm en niet van geschreven tekst. Tensloe worden de redenen besproken
waarom het voorbereidde tekst-script niet speciaal is aangepast om Lovangai te
klinken. De seminar sessies bevaen geen exegetische discussies. Het was niet
gepland om informatie te geven over het cultuurverschil tussen de wereld van
Markus en de Lovangai cultuur en daar werd gedurende het seminar ook niet
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naar gevraagd. Het seminar was juist opgezet om lezer-sprekers de gelegenheid
te geven om Markus niet te benaderen als informatiebron maar als ‘wegwijzer’
richting belangrijke zaken en manieren van spreken met gevoel voor de gevoe-
ligheid die voorkomt bij statusverschillen in groepen.

In het hoofddeel van dit hoofdstuk worden zeven geselecteerde interpreterende
uitvoeringen beschreven. Het gaat om vijf gedeelten die door zes deelnemers
zijn besproken. Mk 2:23-28 door twee deelnemers; Mk 9:38-50 twee keer door
dezelfde deelnemer; en eenmaal Mk 10:13-16; Mk 10:28-31; en Mk 12:1-11. De
deelnemers werden uitgekozen om voldoende variatie te krijgen in leeijd, ge-
slacht en geografische herkomst. De deelnemers blijken verschillende compe-
tentieniveaus te hebben betreffende het spreken over belangrijke zaken en het
kiezen van een gepaste doelgroep. Elke presentatie hee de volgende onder-
delen: de titel (met eigen woorden), een introductie van de lezer-spreker, de
sociale groep en de besproken belangrijk zaak, het volledige tekst-script in Lo-
vangai met een parallelle Engelse terug-vertaling, de uitgesproken tekst van de
‘interpreterende verwoordingen’ (in een Engelse vertaling van een transcrip-
tie van de tijdens het seminar gemaakte geluidsopname), een bespreking van
de toespraak ter verduidelijking, inclusief een analyse van het besproken on-
derwerp, de doelgroep, de gevoeligheid van het onderwerp en de motivatie en
stilistische keuzes van de spreker.3

In een afsluitend gedeelte worden de resultaten van dit hoofdstuk verder be-
sproken. De onderzoeksdeelnemers laten zien dat ze de directheid waarmee ze
kunnen spreken afstemmen op de sociale groep waar ze voor staan. Het zelf-
vertrouwen dat blijkt uit hun spreken verschilde van persoon tot persoon en is
ook aankelijk van de toegesproken groep. Lezer-sprekers steunen op anderen
die hen - door de tijd heen - helpen hun pogingen tot overtuigen te realiseren
en versterken. Sommige lezer-sprekers richen zich met de zaak waarover ze
spraken tot de seminar-deelnemers zelf, waaruit blijkt dat hun spreken authen-
tiek was en geen voorstelling zoals een toneeluitvoering. Het bleek ook dat de
interpretaties van hetzelfde gedeelte verschillen tussen de sprekers en de geko-
zen luisteraars. Het benaderen van Markus’ gedeelten als een script voor het
bespreken van belangrijke zaken vereist dat de interpretaties van de lezer-spre-
kers serieus genomen worden, omdat het overtuigende doel voor de luisteraars
alleen realiteit kanworden door de belichaming van de boodschap door de lezer-
spreker.

H 6 gee een korte samenvaing en aanvullende reflectie op de hoofd-
punten van deze studie. De volgende zaken worden besproken: de vermoe-
delijke samenstelling van de Grieks-Romeinse hoorders van Markus is divers,

3Appendix D gee een overzicht van alle interpreterende verwoordingen uit sessie C, voorzien
van een korte omschrijving van de doelstelling van de lezer-sprekers. De zeven geselecteerde
speeches zijn voorzien van een asterisk.
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plaatsgebonden en onderling onderscheiden; de gedeelten die als tekst-script
dienen richten zich speciaal op leiderschapspraktijken; Lovangai lezer-sprekers
zijn bereid en in staat om deze zaken in hun eigen sociale groepen aan de orde
te stellen; ze zijn ook bereid en in staat om te spreken vanuit gedeelten van
Markus, om op die manier te proberen om hun toehoorders te overtuigen hun
gedrag te veranderen; en er is coherentie tussen de vroege ontvangst van Mar-
kus en de manier waarop de Lovangai de tekst ontvangen als het gaat om de
praktijk van het overtuigend spreken en het functioneren van de tekst als script
daarvoor.

Het hoofdstuk bevat verder een terugblik op het proefschri vanuit het per-
spectief van postkoloniale vragen, de benadering van taal als taalpraktijk, de
relatie tussen communicatie en vertalen en tussen figuurlijk spreken en tekst.
Het hoofdstuk besluit met het voorstel om het vertalen van Markus in Lovangai
niet alleen uit te voeren door het maken van een script, maar om de vertaalacti-
viteit zelf uit te breiden met een beoordeling en uitleg van zowel het tekst-script
als van de lokale sociale groepen. Dit kan dan uitlopen op een interpreterende
verwoording die gericht is op het overtuigen van lokale groepen hoorders. Het
hoofdstuk is een uitnodiging tot verdere doordenking, niet alleen aan Lovangai
vertalers en gemeenteleden maar ook aan anderen die nadenken over theorie-
vorming en trainingspraktijk van het (missionair) bijbelvertalen.

De studie bevat vijf bijlagen. Bijlage A betre kaartmateriaal van Lovangai in
Papua Nieuw Guinea en de locaties van de drie onderzochte gemeenten. Bij-
lage B gee een overzicht van de onderzoeksdeelnemers per leeijdsgroep en
thuisgemeente. Bijlage C gee een overzicht van de gevallen waarin gedurende
seminar sessie B een poging werd gedaan om overtuigend te spreken. Bijlage D
gee een overzicht van de op de Markus gebaseerde interpreterende verwoor-
dingen die gemaakt en uitgevoerd zijn tijdens sessie C. Bijlage E is een reflectie
op vier mogelijke gevolgen van dit onderzoek voor het onderwijs en de praktijk
van het bijbelvertalen.


