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In dit boek worden de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de semiotiek verwerkt 
in de analyse van twee van de meest gebruikte liederen van Huub Oosterhuis, namelijk 
De steppe zal bloeien en Licht dat ons aanstoot in de morgen. Daarbij blijkt dat zij op 
hedendaagse wijze de christelijke traditie van dood en leven tot uitdrukking brengen en 
dat zij ten onrechte in Nederland uit de officiële lijst van liturgische gezangen zijn 
verwijderd. De semiotiek houdt zich bezig met de vraag naar de betekenislagen en 
betekenisprocessen die in menselijke uitingen schuilgaan. Zij probeert door te dringen in 
betekenislagen van het object die niet onmiddellijk ‘met het blote oog’ waarneembaar zijn. 
Met name de semiotiek van de Parijse school die teruggaat op Algirdas Julien Greimas 
(1917-1992) heeft in dit verband in de loop van de jaren een omvangrijk 
begrippenapparaat ontwikkeld. In haar beginfase had de Greimassiaanse semiotiek vooral 
aandacht voor de meer abstracte verhaalstructuren en de diepere betekenisweefsels die in 
discoursen schuilgaan.  Gaandeweg kreeg ze echter meer aandacht voor het meer concrete 
niveau van het discours zelf met zijn eigen gezichtspunten, expressievormen, 
spanningsvelden en zintuiglijkheid.  Deze nieuwe benadering is verwerkt in de analyses 
in dit boek.  
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