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INLEIDING G 

Hett boek Openbaring bevat vele teksten die een auditief aspect hebben, 
waaronderr termen met een muzikale dimensie. Er is, relatief gezien, weinig 
geschrevenn over de muzikale termen en begrippen in de Apocalyps. Dat is 
niett verwonderlijk als men beseft dat de geleerden die zich verdiept hebben 
inn de geschiedenis van het maatschappelijke en economische leven in Klein-
Aziëë weinig of niets vermelden over de muzikale aspecten daarvan. Nu 
hebbenn de wetenschappers in het Westen, met uitzondering van de ethno-
musicologen,, nooit veel aandacht besteed aan de muzikale aspecten van 
oudee culturen. Zij waren altijd sterk theoretisch gericht; het woord 'theore-
tisch'' komt van üecopeïv, 'zien'. Zo komen er in de godsdienstwetenschap 
meerr termen voor die afgeleid zijn van woorden die met 'zien' te maken 
hebbenn dan termen die een auditieve achtergrond hebben. Men bezigt zelfs 
termenn die ontleend zijn aan het visuele proces, om gewaarwordingen van 
hett gehoor weer te geven. Marius Schneider wees op het feit dat het 'Phae-
nomenn des Klangs', het 'verschijnsel van de klank' zo'n grote plaats innam 
inn oude culturen1. Schneider schreef over het fenomeen 'klank', terwijl een 
fenomeenfenomeen toch in de eerste plaats een visueel 'verschijnsel' is, want het 
woordd fenomeen komt van het Griekse (paiveiv, 'doen zien', 'tonen' enz. 
Nuu schreef J. Nauta, dat ook de 'toon' een fenomeen kan zijn als een 'ver-
schijnsel'' dat zich aan ons voordoet2, maar in feite is hier sprake van een 
onzuiveree terminologie, te meer waar Nauta stelt dat het de fenomenologie 
niett te doen is om een natuurkundige determinering, maar om via de 'eideti-
schee reductie' te komen tot het 'schouwen' van het wezen, dat wil zeggen de 
wezenlijkee eigenschappen van de toon. Bij deze eidetische reductie gaat het 
omm het schouwen van het eïöog, het gezichtsbeeld dat men van iets of 
iemandd ontvangt, van de stam EID-, 'zichtbaar zijn'. Maar de klank kan nu 
juistt niet zichtbaar zijn, tenzij in natuurkundige beelden. Mircea Eliade 

M.. Schneider, 'Die Bedeutung der Stirame in den alten Kuituren', Tribus, Jahrbuch des 
LindenLinden Museums, Neue Folge, Bnd 2 u. 3, Stuttgart 1953,9. 
J.. Nauta, Winkler Prins Encyclopaedic, Amsterdam/Brussel 19526, XV, 347, s.v. 'phaeno-
menologie'.. Cf. de subtitel van het Habilitationsschrift van Peter Kuhn: Offenbarungsstim-
menmen im Antiken Judentum. Untersuchungen zur Bat Qol und verwandten Phünomenen, 
Tubingenn 1989. 
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richtterichtte zich in zijn boek Traite d'histoire des Religions31 op 'hiërofanieèn' als 
objectt van onderzoek. Eliade verstaat onder 'hiërofanie' ieder willekeurig 
objectt waarin zich iets sacraals openbaart. Hij wijst daarbij wel op de onein-
digee hoeveelheid van hiërofanieën, maar het begrip zelf is ontoereikend. 
Menn zou bij wijze van analogie het begrip 'hiërofónieën' kunnen invoeren4. 
Dee fenomenologie zou een noodzakelijke aanvulling moeten krijgen van een 
'fonomenologie'fonomenologie',', de wetenschap die de klanken onderzoekt5. Dit onderzoek 
iss zeker ook van belang voor de studie van het Nieuwe Testament6. Het gaat 
niett alleen om de Godsdienst in zijn verschijningsvormen1, maar ook om 
godsdienstigee uitingsvormen*. Het visionaire is natuurlijk erg belangrijk: de 
openbaringg werd allereerst gegeven aan Jezus Christus, opdat Hij die zou 
tonentonen aan zijn leerlingen - öeï^ai TOÏ<; öoi>Aoi<; ai)To£>, Op 1:1. En 
Jezus'' dienstknecht Johannes heeft in zijn boek getuigd, van alles wat hij 
gezienn heeft, Op 1:2. Johannes' openbaring was echter niet alleen een visio-
nair,nair, maar ook een akoestisch gebeuren, al moest Johannes opschrijven wat 
hijj  zag, Op 1:11. De openbaring die Johannes ontving, bestond echter aller-
eerstt uit een stem die hij hoorde, 1:10, 'Ik ... hoorde achter mij een luide 
stem'.. En aan het eind van zijn boek schrijft hij: 'En ik, Johannes, ben het 
diee deze dingen hóórde en zag', 22:89. 
Hett is echter niet mijn bedoeling een fenomenologie of een 'fonomenologie' 
tee schrijven van de vele stemmen in het boek Openbaring. Ik wil trachten de 
verschillendee stemmen en andere klanken te ordenen, hun functie en beteke-
niss na te gaan en mogelijke identificaties vast te stellen. Het is mijn overtui-

33 M. Eliade, Traite d'histoire des Religions, Parijs 1964. 
44 'Hiërofanie' van iepócpwvo<; = 'making a holy utterance', LSJSup 157. 
55 Ik zal echter geen gebruik maken van deze neologismen. 
66 'lm ganzen NT ist das Horen stark, teilweise fast starker betont als das Sehen', aldus G. 

Kittell  in TWNTl, s.v. &KOUÜ) ïcd., 220. 
77 De Godsdienst in zijn verschijningsvormen van de hand van H.Th. Obbink, Assen 1934, 

wass een destijds bekend handboek voor godsdienstfenomenologie. 
88 C.J. Bleeker formuleerde als taak voor de godsdienstgeschiedenis: het observeren van de 

uitingsvormenuitingsvormen van de godsdiensten, zie zijn artikel 'Drie hermeneutische beginselen voor 
dee studie van de godsdienstgeschiedenis' in: Spelregels, M.A. Beek e.a., Amsterdam 1967, 
15.. Th.P. van Baaren sprak liever van 'Vergelijkende Godsdienstwetenschap' dan van 
'Fenomenologiee van de godsdienst'. Van Baarens verzuchting dat een serieuze studie over 
dee godsdienstige betekenis van de 'klank' totaal ontbrak, in Doolhof der Goden, Amster-
damm 1960, 166, is echter misplaatst; Van Baaren dacht bij zijn opmerking blijkbaar niet 
aann de wetenschap van de ethno-musicologie, die de muziek en de muziekinstrumenten 
vann de niet-Europese culturen bestudeert. Zie het artikel 'Musik, II Religionsgeschichtlich' 
vann M. Schneider in RGG3 IV, K. 1201-1205. De godsdienstige betekenis van de klank is 
zekerr ook object van de ethno-musicologie, zie noot 1. 

99 De woorden 'deze dingen', TOCÖTCC, slaan op het in 1:1 genoemde: 'wat weldra moet 
geschieden'.. Johannes heeft dit in zijn visioenen geschouwd. 
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gingg dat de auditieve aspecten van het boek Openbaring te maken hebben 
mett het Jood-zijn van de auteur. Vele beschrijvingen van klanken en muzika-
lee uitingen zijn gebaseerd op oudtestamentische teksten. Zijn positieve in-
stellingg ten opzichte van Jeruzalem en de tempel aldaar doen vermoeden dat 
Johanness bij zijn formuleringen ook is geïnspireerd door de muziek in de 
tempell  te Jeruzalem. Ik veronderstel dat ook de geadresseerden leden waren 
vann overwegend Joodse gemeenschappen, waar de herinnering aan de dien-
stenn in deze tempel levend was. Om dit aan te tonen besteed ik relatief veel 
ruimtee aan zogenaamde inleidings-kwesties. 

Eerstt stel ik de structuur van Openbaring aan de orde. Verschillende onder-
zoekerss zijn van mening dat uit deze structuur veel kan worden opgemaakt 
overr de liturgische functie die het boek heeft gehad. De vervolg met een 
onderzoekk naar de Joodse achtergrond van de auteur en de geadresseerden 
vann de Apocalyps. De tijd waarin het boek werd geschreven is natuurlijk ook 
vann belang. Vervolgens ga ik uitvoerig in op de klanken die worden 
genoemd,, op de stemmen en de zangen die door de auteur worden beschre-
ven,, op de sprekers en zangers, de speellieden en hun instrumentarium, om 
dann te trachten de achtergrond van die auditieve aspecten en muzikale ele-
mentenn vast te stellen. 
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