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Fra

kei man

4eo1' Lee Rijkens
Het gesprek dat ik met de in protestantse kringen vermaarde, a3-jari.se Amsterdamse theoloog Frans Breukelman voerde - aanleiding: het ver-'
sclûjnen van ûjn boek Schrift-~ng
- was niet meer dan de voortzetting
van een reeks ontmoetingen en gesprekken die ik vóór die warme-zoo.
~rdag-in-het-Fliese-Finkl1nl
met
hem had Dit "beroepsmatige" gesprek
viel uiteen in een gedeelte vóór de
lunch toen we, nog niet onder het wakend oor van de taperecorder, zaten te
praten over koetjes ~n kalfjes (die ons
overigens op Frans' heerlijke boerderijtje in groten getale omringden) en
een gedeelte met het apparaat aan.
Maar je kunt niet lang met Frans
Breukelman praten zonder dat de
theologie aan 4e orde komt, al moet ik
~n dat ook ikzelf in dit opzicht
~et vrij~t

ga.
Na de lunch (met heerlijke biest-

mei~ekoeken van zijn vrouw
Mijntje) ~l er dan worden gewerkt.
Dat wil zeggen dat we naar binnen
laan (Frans kan zich buiten niet concentreren, zegt hij) en dat het a;fluisterapparaat wordt aa.ngezet. Ik vuur
mijn eerste vraag af.

***

- De 1'ef'telde oonmo7l7en. heel enthou ..
Iiàst dat ik het helenuud eens was met
eet\ katholieke auteur die schreef: de
f'Oniaft4. heeft zich met haar letterUjke
opIXItting 'OOn het avondmaal vergist.
En toett. kreeg ik van jou al.s protestant
ftOto befte de kous op de kop met je reactie: dè 1cefok kan zich niet vergissen.
Willen we door nog eens op terug ka-

.
"Ja, dat zei ik: dat mag je niet zeg-

~1

gen. Het klinkt mij heel onaangenaam

ift de oren wanneer iemand dat zegt.
Ik begrijp wel wat zo iemand bedoelt
maar ik hoor het niet graag. Ik vind:

dat kan dan wd zo zijn, maar dat
moet je zo toch niet zeggen."

a......MCh.p van zondaren
- Hoe moetje het dan zeggen?
,.Je moet proberen het te omschrij\l'en. Kijk, laten we beginnen met dat
woord kerk. Bij kerk denk ik primair
~ datgene waaraan je denken moet,
nl. dat er een gemeente is die geroepen
iS tot een dienst in deze wereld, vanuit
lsraël temidden van de gojim, met een
pteformeerde term: het verbi divini
mi"isterium (bediening van het goddEdijke 'Woord). En die dienst volbrengt de gemeente op een menselijke
en zoncUge wijz,è. Dat betekent dus dat
het pridlt Gods begint bij het huis
Ged$, bij de gemeente zelf dus. Dus
die cemèénte is een gemeenschap van
zondanm: er wordt in die gemeenIdlap krachtig gezondigd en gedwaald
ea er Vinden verschrikkelijke (lacht)
9fqisstnaen plaats. Maar zie je dat ik

~Wat dat betreft ZOU ik

graag rooms 0
',
dan heb je tenminste

maaréénpa ,
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en het levende
om te beginnen al liever het woord
kerk vermijd vanwege alle onaangename associaties. Ik zeg liever gemeente, of nog liever ecclesia."
- Welke onaangename associaties zijn
er met het woord kerk?
"Bij kerk denk je aan die hele
kerkgeschiedenis, aan alle arrogantie,
machtsvertoon, drammerij en vooral
ook het willen beschikken over de
waarheid en over de openbaring.
Kortom, de kerk is telkens het omgekeerde geweest van wat ze behoort te
zijn. En het woord gemeente heeft die
onaangename bijklank veel minder.
Bij gemeente denk je toch allereerst
aan waar het eigenlijk om gaat, aan
de geroepenen en verkorenen die bezig
zijn deze dienst te volbrengen. tt "
- De basisgemeenten zullen dat gevoel
ook wel hebben

,,Ja, maar om je nou basisgemeente
'te noemen of kritische gemeente, dan
denk ik ook weer: nou nou, kijk uit.
Want hoe haal je het in je hoofd jezelf
uit te roepen tot de kritische gemeente. Kijk, de kwestie is: de gemeente is
kritische gemeente of ze is überhaupt
geen gemeente. Maar je moet altijd op
je hoede zijn en dat geldt natuurlijk
ook voor de Reformatie. Ze zeggen
dan: we zijn hervormd 0 zo, nou nou
nou, laten we het hopen dat je echt
hervormd bent. Begrijp je wel? Al die
begrippen brengen dikwijls nietwaargemaakte pretenties mee.
Niet zo rooms meer

- Misschien. wordt het tijd om tegenover de lezers van de Tijd jouw bezwa-

ren. tegen het katholicisme naar voren
te brengen.
,,Nee, ik vind: het is op het ogenblik
niet de tijd om Rome en Reformatie
tegenover elkaar uit te spelen. Kijk,
Rome zit boordevol onzekerheden, Rome is, althans in de Nederlandse kerkprovincie, in beweging, alles is aan het
veranderen en verschuiven, de roomsen zijn, goddank niet zo room.s meer.
Dat is natuurlijk heerlijk. En wat de
protestantse kerken betreft, ach daar
zit nog veel te veel traditionalisme, die
zijn lang niet zo echt hervormd geweest als ze gepretendeerd hebben.
Kortom., de Reformatie is in de crisis,
Rome is in de crisis, we zitten dus geZ4menlijk in een crisis en het gaat
erom daar gezamenlijk uit te komen
en weer te ondervinden wat het is om
die ecclesia, die gemeente te zijn. Dat
is het punt. En dat gaat volgens mij
door alle kerken heen. Je vindt in alle
kerken de traditionalisten, je vindt in
alle kerken de polarisering, de steriele
polarisering, waaraan ik dus probeer
niet mee te doen.
Je vindt in alle kerken mensen die
beseffen dat ze zich in éen extreme
crisissituatie bevinden en die zich af...
vragen: is het nou afgelopen, gaat het
ten einde met het christendom, hetzij
in z'n roomse vorm hetzij in z'n pro-

rd
testantse vorm? Of zou het misschien
weer opnieuw begonnen kunnen zijn?
tn je vindt in al die kerken mensen
die zoeken naar dat nieuwe begin en
die menen dat het weer opnieuw is
begonnen en dan zie je hoe dwars
door alle kerken heen die mensen elkaar herkennen. En die mensen hebben er dus vanzelfsprekend niet zo'n
behoefte aan om breed uit te meten:
hè, jij bent protestants. ik ben rooms.
Dat is nu toch allemaal gerelativeerd tt
(Om hem toch op het anti-roomse
spoor te krijgen, ik hoor hem daar zo
graag railleren)
- Ook met de nieu.we paus?
"Ja, daar zit je wel tranen met tuiten te huilen. Zo'n arme man die daar
overal Maria loopt te... Als ie maar
weer een portretje van Maria ziet, dan
moet ie dat weer kussen. Ja, dan denk
je: nou nou nou, moet dat nou zo nodig?Maar gut, wat doe je daaraan? Ik
vind het diep treurig. En ik denk: wat
moeten mijn arme roomse vrienden
daar nou mee? Mensen als Lex Koot,
Kees Tromp, Ben Hemelsoet, Tom
Naastepad en Nico Esse. Roomse
vrienden die mu.tatis mutandis net als
ik in die crisis zitten maar toch niet
helemaal wanhopig zijn omdat ze menen iets te bespeuren van een nieuw
begin. Gelijk het telkens opnieuw begonnen is."
- Hoe begint het dan weer?
..Met het opnieuw luisteren naar

'Woorden drukken is het
allerminste wat je met
het levende woord kunt
uithalen' vindt de
Amsterdamse
protestantse theoloog
Frans Breukelman. Toch
verschijnt deze week zijn
boek Schrift-lezing.
Daarover - en over
zaken als zijn bezwaren
tegen het katholicisme,
over protestants
traditionalisme,
geloofswaarheden en
barre tijden - komt hij
dan ook uitvoerig aan
het woord. 'Maar ik zal
me nooit iets verbeelden
hoor. Daarvoor is de
angst, de onzekerheid,
de vertwijfeling te groot.'

wat de Heilige Schrift ons te zeggen
heeft. En dan geloof ik dat daarbij de
kolometrische leeswijze heel belangrijk is."
- Daar hebben we iets wat cruciaal is

in jouw cahier Schriftlezing en wat
ons dus hier samenbrengt. Maar zullen.
we die kolometrische leeswijze nog
even laten rusten? Ik wil terugkomen
op je opmerking over protestants traditionalisme. Ik ben van mening dat
veel katholieken het dubbel moeilijk
hebben: ze moeten zich enerzijds te
weer stellen tegen het ongeloof, anderzijds een legalistische curie weerstaan.
Maar wat is nu het protestantse equivalent van die curie?"

,,Je hebt protestantse gemeenten
waar de dingen vastliggen. Zb wordt
er hier gepreekt, zb wordt er hier gebeden, z6 wordt er hier door ons politiek gestemd. Men noemt zich hervormd en theoretisch is men bereid
het gemeente-zijn onder de kritiek
van de openbaring te stellen en zich te
laten corrigeren. Maar vergeet het
maar, hun vaste patroon is de norm.
Net als bij jullie de paus. En wat dat
betreft zou ik wel graag rooms t.VOrden.,

want dan heb je tenminste maar één
paus, te1'1.Dijl je bij de protestanten wel
een stuk of honderd hebt. Aan de an-

dere kant kun je weer zeggen: beter
honderd pausen dan één, want CUe
spreken mekaar allemaal tegen, dat
relativeert. Die ene paus dat is zo
overdonderend,
deze
stedehouder
Gods."
Chrlstl

"Deze vicarius Christi. Deze primus
inter pares, noemt ie zich. Kijk, je had
het vanmorgen over symboliek, hè,
met die kaars in de paaswake en dat
vond je geweldig in de. roomse liturgie. Nou kijk, als die paus nu alleen
maar symbool van de eenheid zou wUIen zijn, van de Una Sancta, als dienaar der dienaren Gods, zoals ie zich.
ook noemt. Ja, dat is natuurlijk mooi
om je zo te noemen en dan die kroon
op je hoofd te dragen.
- Die draagt de paus niet meer.
"Nee, dat is zo."
Permanente wanhoop

- Ik heb het gevoel dat je met de

bandrecorder aan veel gem.atigder tegen Rome bent dan anders.

"Niet gematigder. Je kunt proberen
de dingen wat genuanceerder te zeggen. Ik ben zelf erg emotioneel en
agressief. Vanwege toch ook wel neurotische trekken. Wat maakt je nu zo
agressief? Je onzekerheid, je wanhoop,
. je radeloosheid. Op de bodem van
mijn hart· ligt permanent wanhoop~
radeloosheid, onzekerheid Nou ja, je
houdt dan net je kop boven water van
dag tot dag. Maar er zijn zoveel dingen die de wanhoop aanwakkeren. u
,- Wat voor dingen?

,,Nou, waar we vanmorgen over za-
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ten te praten. Dan zeg ik verschrikkelijk onaardige dingen over die paus en
over die roomsen. Jij haalde nou vanmorgen die auteur aan die zegt: de
kerk heeft zich vergist. En dan zeg ik:
dat mag je niet zeggen. Want - en nu
druk ik me dus heel scherp uit - de
kerk hefift zich niet vergist, vergist
zich niet· en zal zich nooit vergissen.
Want ze wordt geleid door de Geest in
alle waarheid. Dus wie kerk zegt, zegt
primair dat. Aan de andere kant moet
je zeggen, maar dat is veel dialectischer: 't is nog nooit wat geweest met
die kerk. 't is niks met die kerk en het
zal ook nooit wat worden met die
kerk. 't Is allebei waar."
- Twee waarheden dus (is een gekscherende toespeling op het feit dat
Frans me die ochtend "aangevallen"
had op het gebruik van het woord (geloofs)waarheden, meervoud dus).
"Ja" (de discussie onmiddellijk weer
opnemend), "geopenbaarde waarheden, veritates revelatae, dat is typisch
rooms, dat meervoud Dat is niet best,
of liever: dat is helemaal verkeerd
Want dan domineert het kwantitatieve. Dan krijg je: die en die, die gelooft
best nog veel, maar een heleboel din,gen gelooft. ie ook niet meer. En dan
zit je in de mist. Want je gelooft of je
gelooft niet. Dus wat voorop moet
gaan, is dat het om dat éne gebeuren
gaat, van Immanuel, God-met-ons.
Het is op ons mensen gericht en wij
mensen worden erin betrokken en wij
worden in de dienst van dat gebeuren
gesteld. En dan gaat het om de waarheid. Ik denk dan ook aan een boek
van Miskotte, Om de waarheid te zeggen."
- Dat is Mtuurlijk ook om de woord-

speling mogelijk te maken.
Waarheden en waarheden

,,Jawel. Maar kijk, ook de orthodoxprotestantse vaderen hielden het vooral met de waarheden. Dat je ze allemaal moest geloven. En later kreeg je
dan fundamentéle geloofswaarheden
èn waarheden... ·nou ja, mocht iemand
die niet geloven, dan stond z'n ziel en
zaligheid daarmee nog niet op het
spet Maar daar had je dus ook dat
kwanti~~tieve. Terwijl het gaat om
dat ene wat daar gaande is. En dat wil
gezegd worden, en wanneer je dat
gaat zeggen, dan ben je bezig de
waarheid te zeggen. En de waarheid is
- en nou komt de pluralis - rijk en
veelvuldig. Maar niet spreken over
waarheden dus.
Voor zover ik weet komt dat meervoud waarheden in de hele Schrift ook
niet voor. JezUs .zegt: ik bèn de, weg,
de waarheid en het leven. En het Hebreeuwse woord emeth (waarheid) is
voor zover ik weet een singulare tantum (woord dat .alleen in het enkelvoud· voorkomt). Het gaat· in heel het
bijbels. getuigenis om die Ene die Godmet-ons heeft willen worden in het

verbond der genade. De Heidelbergse
Katechismus zegt het zo verrukkelijk:
Wat gelooft een christen dan allemaal? Antwoord: al wat God in het,H.
Evangelie ons heeft beloofd En dan
krijg je vervolgens wel een meervoud
van geloofsartikelen, maar het gaat in
wezen om die ene toezegging: Ik b~m
met u, ik sta voor. jullie in, ik neem
het voor jullie op, ik zal het waarmaken wat ik begonnen ben te doen, dat
zal ik niet laten varen, dit werk mijner handen.
Barre tijden
- Voo?' veel mensen in deze tijd is het
'moeilijk te geloven dat God het voor
ze opneemt.
"Jij zegt: in deze tijd. Hoe weet jij

dat zo precies?"
- Je bedoelt: het zal in alle tijden wel
moeilijk zijn geweest dat te geloven.
"Precies. De moeilijkheden zullen
niet altijd dezelfde zijn, maar of het
nou in de ene tijd moeilijker zal zijn
dan in de andere, dat waag ik te betwijfelen. Het kan zijn dat we barre
tijden meemaken, er zijn' symptomen
die daarop wijzen. Ja, zoals wij hier
nu zitten op dit boerderijtje in dit verrukkelijke Friese landschap, zo valt
het nogal mee. Maar er zal ook geen
dag voorbijgaan dat je niet denkt aan
de duizenden die van honger sterven
en die worgen doodgemarteld
Ikzelf - dat mag je best weten - zou
dolgraag in de achttiende eeuw hebben geleefd. Want dan zijn de Godsdiensttwisten voorbij en de Revolutie
is er. nog niet. Dat zijn namelijk twee
dingen die ik .verschrikkelijk vind,
godsdienstoorlogen enerzijds en anderzijds revolutie: de .heleboel in
brand steken, met z'n allen de straat
op en alles kort en klein slaan. Nee ...
maar die achttiende eeuw - ik zal me
wel vergissen, hoor - maar wanneer
ik zo die heerlijke muziek uit die tijd
op de plaat hoor, dat moet toch wel
verrukkelijk zijn geweest. Nou weet
ik wel: dat gold voor bepaalde mensen, je moest weer niet de knecht wezen van die· mensen met hun huis aan
de Vecht en hun stadspaleisje. Hoewel,
dat kon soms ook wel meevallen,
hoor."
- Maar nou over dat boek van je. En
over die fameuze kolometrische lees-

wi"ze.
'ti

-,

~~tj

Geboren uit onnoemelijke nood
"J a, kijk om te beginnen moet ik je

zeggen dat ik altijd gedacht heb: dat
publiceren, moet dat nou zo nodig?
Dat werk van mij, als daar iets waardevolsbij is, dan kan dat altijd nog
wel eens postuum gepubliceerd worden. Aan de andere kant denk ik: dat
is toch wel belangrijk werk waarmee
ik bezig ben. Het is werk dat het wezenlijke van de ecclesia betreft. Want
de ecclesia is alleen ecclesia wanneer
de ScJ>.rift wordt opengelegd en uiige:-
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legd En dat is het enige wat me ooit
heeft geïnteresseerd Ik heb nooit een
wetenschappelijke carrière geambieerd. Ik wilde preken, pastoraal bezig zijn, kortom de Schrift verklaren.
Maar toen ik dat als dominee wilde en
hulp zocht, toen vond ik niets. Want
de wetenschappelijke commentaren op
de Schrift die mij werden aangeboden,
sloegen op de praxis van de ecclesia
als een tang op een varken. Daar ligt
de oorsprong van mijn wetenschappelijk theologisch bezig-zijn. Ik Wil niet
hoogdravend doen, maar ik moet toch
zeggen: mijn wetenschappelijke werk
is geboren uit een onnoemelijke nood.
De nood van iemand die hulp zocht
omdat ie preken moest en die hulp
nergens echt vond"
,,Ja, precies. Dat maakt mij dan ook
tot een fervente volgeling van Barth.
Want verdorie nog aan toe: hier hoorde ik dingen._ Maar wèl allereerst via
de vertolking van Miskot'te."
- Die behoefte was er dus al 'VÓ6T de
kennism4king met Miskotte en BaTth?

In het zog van Barlh
Ik ben geen Karl Barth hoor, ik ben
maar een heel kleine jongen, maar in
dat zog van Barth voltrekt z.ich toch
mijn eigen wetenschappelijk bezigzijn. Barth is natuurlijk· de kant van
de dogmatiek opgegaan, terwijl. voor
mij het punt was; de exegetische
(Schriftverklarende) grondslag van de
prediking. En dan ben je predikant in
een kleine gemeente, eerst in Ritthem
bij Vlissingen en in 1948 ging ik naar
een nog kleinere gemeente, Simonshaven. Ik ging opzetteUjk naar zon kleine gemeente om te kunnen studeren.
Want ik zat zo. in de problemen met de
prediking dat ik dat hard nodig had
En zo is mijn wetensc::happelljk
werk dllS op gang gekomen. En toen
kwamen. ook de antw~rden op de
vragen die ik m~ stelde. In de. jaren vijftig ben ik lezingen gaan hou...
den, eerst in de omgeving van Simonshaven, later verderop en nog 1$'"
ter voor studenten in Leiden en Am..
steidam. En zo ben ik ·1968. weten...
schappelijk medewerker tn Amsterdam geworden.

)

van het interview ingeflanst, want het
is bij Frans Breukelman niet altijd
even gemakkelijk ertussen te komen).

il

Streng doorgevoerd

~

- Behalve d4n bij BaTth?

"Tegelijk. Vanaf mijn studententijd
in Leiden heb ik overhoop gelegen met
de officiële bijbelwetenschap~ Ik was
eerst overigens remonstrants maar
ben toen overgegaan naar de hervormde kerk. Maar die officiële bijbelwetenschap bemoeide Zich uit pure
wetenschappelijkheid niet met de
praxis van de ecclesia Dat was beneden haar wetenschappelijke waardigheid, begrijp je. Dus· ik moest zelt aan
de studie. En zo is het Barth ook gegaan. Die is nooit gepromoveerd - hij
had natuurlijk wel veel eredoctoraten.
Maar Barths wetenschappeUjk bezigzijn is geboren uit de nood van de
pastorale praxis.

~

nDe kerk is telkens het omgekeerde

geweest van wat ze behoort te zijn"

Nou, en toen is een paar jaat geleden die meneer Brinkman van uitgeverij Kok in Kampen op mij afgekomen met de vraag of ze dingen van
mij konden publiceren. Het is alleen
vervelend dat ze dit cahier hebben
áangekondigd als het eerste van een
reeks van, ik meen vierentwintig,
want nu zit ik eraan vast. Het schrijven gaat me namelijk niet makkelijk
af. Dat is echt ploeterwerk voor me.
En na lange tijd staat het er wel helder, maar niet briljant.. Tom Naastepad, die kan zo treffend z'n woorden
. kiezen, hè. Dat kan ik niet.. Praten
wel, wanneer ik een goed gehoor heb
en ik kom een beetje op gang. Dan
denk ik altijd wèl: waar haal je het
allemaal vandaan?"
.- Zou je misschien voor onze roomse
lezertjes kunnen verteLlen waarom je
~tn geheide baTthiaan bent?
,,Kijk, wanneer je protestant zegt,
dan zeg je: allêén, sola. Sola fide, 8014
gm.tia., 8Ola. scriptura, alléén door het
geloof, allêén door de genade (Gods),
alleen door de Schrift. Woorden van
Luther natuurlijk. Terwijl Rome altijd heeft geleerd en nóg leen, dat je
zalig wordt - om het nou maar eens
zo te zeggen - door geloof en goede
werken, door (Gods) genade en vrije
wil (van de mens), door Schrift en
kerkelijke traditie.
.
- Ja., mijns i11Ziens terecht, en daarom
ben en blijf ik katholiek. (Deze opmerking heb ik er bij het schrijven

,,De roomse theologie is dus een consequente en-theologie. Je hebt het algemeen-religieuze en de bijzondere
christelijke openbaring, je hebt (menselijke) natuur en (Goddelijke) genade. Zoals het in de middeleeuwse
scholastiek heette: gratia non toUit
naturam sed (...) perficit, de genade
heft de (menselijke) natuur niet op
maar voltooit haar,
Nu is alleen het ellendige dat al
spoedig na de Reformatie de protestantse theologen ook weer in dit èn èn
schema zijn vervallen. Totdat dan
Barth in de twintigste eeuw met een
streng doorgevoerd protestantisme
komt.. Dat maakt hem ook tot zo'n interessante gesprekspartner voor katholieken, want in Barth heb je te
doen met een consequente protestant.
Dat heeft Urs von Balthasar ook goed
aangevoeld, al heeft ie zich niet door
Barth laten gezeggen. Als roomse kun
je je eigenlijk niet laten gezeggen door
Barth - dat wil zeggen door een consequent doorgevoerde Reformatie -'
want dan hou je op rooms te zijn. Ja,
het spijt me dat ik het zeggen moet,
maar het is wel waar.
Hè, nou zitten we toch weer op dat
nare punt van rooms en protestants.
Maar ja, dat kan toch weer actueel
worden. Ik denk bijvoorbeeld met zo'n
Nederlands CDA. Daaraan kun je
overigens zien hoe weinig. echt protestants de Antirevolutionairen zijn.
Anders w~je noo!~ ~et een KVP in
één partij gaan zitten. Want de KVP
dat is natuurlijk natuur en genade, en
dan veel natuur en weinig genade.
Dat hou je dan keurig gescheiden.
Terwijl een echte protestant dat niet
zo precies uit elkaar. kan houden.
Maar nou moeten we ophouden over
rooms en protestant. Ja, één ding wil
ik er nog over zeggen. Kijk, Roma zei
altijd mater ecclesia., moeder de kerk,
en de protestanten sacro scriptura, de
heilige Schrift. Terecht zeiden de protestanten dat. Alleen, tussen het concilie van Trente en Vaticanum IJ is deze
tegenstelling een droeve zaak geweest
omdat men Schrift en kerk tegen elJplar ging uitspelen. En dat mag niet.
:Zowel een anti-kerkelijk biblicisme
als een kerkelijk traditionalisme zijn
doodlopende wegen."
Kerk en" Sdtrlft .
- Biblicisme is zoiets als fundamentalisme, een EO-achtig letterlijk nemen
van de Bijbel?
.,Biblicisme betekent dat je zegt: de
kerk heeft er met haar dogma's zoveel
omheen geweven en geef mij de bijbel
maar. Daarin heeft God zus en zo gesproken en nou heb je verder je bek "tie
houden.
,
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Voor mensen die willen weten in welke gedeelten
van de Evangeliën Jezus zèlf aan het woord is.
Een analyse van het evangelie van
Marcus, Matteüs en Lucas.
Paperback f24,50
verkrijgbaar bij de boekhandel.

Elsevier
A. Helman:

f 74.90

MIJn vriend Pleter

Van Pieter van der Meer de Walcheren zijn in beperkte mate nog leverbaar:

f
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f
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Alles Is liefde
Maak anes nieuw
Vier parabels
Het witte paradijs
Mensen en God I,
Mensen en God 11, Dagboek 111,
Dagboek IV, Dagboek V

17.90
15.90
13.90
13.90

.1104.50

(5 delen kompleet)
Zojuist verschenen:

N.G.M. van Doornik

Een vrouw die niet zweeg In de kerk,
eaterlna van Siena .. 176 bladzijden

f 24.90

Verkrijgbaar bij de boekhandel of

BV VIh B. Gottmer's Uitgeversbedrijf
Postbus 103, Nijmegen. Tel. 08().231 098.

Maar kerk en Schrift mogen dus
niet tegen elkaar worden uitgespeeld.
Het bijbels getuigenis kan niet anders
worden uitgelegd dan met het oog op
de dienst die de gemeente (de kerk
dus) vanuit Israël temidden van de
gojim heeft te vervullen. Schrift en
gemeente (kerk) zijn dus met elkaar
verbonden. Het wezenlijke is het
functioneren van de Schrift binnen de
ecclesia. En dat brengt vragen mee
als: de bijbelse theologie, de exegese
(Schriftuitleg), het vertaalprobleem en
ook hoe alle willekeur in de omgang
met de Schrift tegen te gaan.
Ja, je kunt nu wel zeggen: wat zit ie
toch steeds tegen die roomsen te foeteren, maar je kunt zelf zien hoe bar het
in de romana is met die themadiensten
bijvoorbeeld. Dat is zo willekeurig· en
eigenmachtig als je je maar kunt denken. In plaats dat men de Schrift
openSlaat en de Schrift laat spreken,
zegt men: wij vinden dat en dat thema
nou belangrijk en daar gaan we het
nou eens over hebben. En nou schijnen ze het daar in de bijbel ook over
te hebben.
Nou nou nou, zo mag je niet omgaan
met de Schrift. Je moet de Schrift laten uitspreken· en dan maar afwachten wat er gaat gebeuren en voor welke verrassingen je komt te staan en
hoe bevrijdend dat is. Met dat soort
dingen ben ik dus bezig. Met het functioneren van de Heilige Schrift. Vooral ook van Tenach (het Oude Testament) als raam waarbinnen alleen het
apostolisch kerugma (verkondiging)
kan worden verricht. Dat is namelijk
al .vanaf de tweede eeuw misgegaan.
Want toen, in de tweede eeuw, is het
voor het eerst zo gegaan dat - eerst
heimelijk maar al gauw openlijk - de
vigerende Wettanschau.ung in de
plaats van Tenach is gesteld".
De heersende filosofie
- Dat zijn een heleboel vreemde woorden. Ku.n je dat nog eens, maar dan
anden, herhalen?"

. ,,Kijk, op een gegeven moment ging
de heersende filosofie bepalen hoe de
Schrift moest worden verstaan. Met
andere woorden: voordat de Schrift
openging, waren er al bepaalde beslissingen gevallen. En dat wijs ik radicaal af, of die heersende en overheersende filosofie nu die van· Aristoteles
is, zoals bij Thomas van Aquino, of
die van Marx, zoals bij veel christenen
voor het socialisme."
- Maar wanneer op een bepaald moment in de kerkgeschiedenis een bepaalde filosofie het bijbe13 getuigenis
gaat beheersen, mag je. dan toch niet
zeggen dat de kerk zich heeft vergist?
Om dat punt weer op te nemen.
.
"Ach, mag je het niet zeggen... Ik
hóór het niet graag. Ik herinner me
van jaren geleden dat een jood in
Duitsland in een café vroeg om de
Völkische Beobachter. Ober: die heb-
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ben we niet meer. Maar toen de ober gaan ze geschieden. Nou, nu is er door
weer langskwam, vroeg die jood weer: de boekdrukkunst iets fata als geober, de Völkische Beobachter. Dat beurd. Toen begon ieder individu voor
ging zo een hele tijd door en toen zei zichzelf te lezen, wat Buber noemt das
die ober eindelijk: waarom vraagt u stumme Lesen. Wat natuurlijk geen
echt lezen meer is. Vandaar dat de
toch telkens naar de Völkische Beohuidige lezer van teksten geen hoorbachter terwijl u weet dat we die niet
meer hebben? Waarop de jood: ik vind der meer is van het woord. Het woord
het zo heerlijk u dat te horen zeggen. is gedegradeerd tot massaal drukwerk.
Maar zo hoor ik omgekeerd iemand En dan krijg je in de kerk dat we. omniet graag zeggen dat de kerk zich dat het woord niet meer tot ons
spreekt, achter die moderne lezer met
heeft vergist.
Ik vind: je mag geen lelijke dingen z'n alledaagse taaltje gaan aanhollen.
En dan komen er van die afschuwevan God zeggen, niet van de H. Schrift
en ook niet van onze moeder de kerk. lijke dingen als de bijbelvertaling
Nou van God zijn er geen lelijke din- Goed nieuws voor u. En - wat minder
gen te zeggen, van de Schrüt, nou ja, erg, maar niet adequaat toch - de gedat kun je natuurlijk. wel en de kerk zamenlijke vertaling van de Katholiedat is al héél gemakkelijk. Die is zo ke Bijbelstichting te Boxtel en het Nemenselijk feilbaar. Het is het rijk van derlandse Bijbelgenootschap te Amde waarheid, maar als er nou érgens sterdam. Waarin dus protestanten en
wordt gelogen... Maar nergens ook roomsen elkaar op de verkeerde mawordt dit zo openlijk beleden als juist nier hebben gevonden. Dat is daarom
weer in die kerk. Kortom, het hele ook zo droevig omdat - en nou word
mensenleven in z'n volstrekte verlo- ik weer vreselijk antirooms - op dit
renheid gaat daar voor ons open. punt van het lezen van de bijbel de
Maar wanneer we in die kerk worden roomsen alles te leren hebben van ons
ontmaskerd als leugenaars, dan wor- gereformeerden en wij niets te leren
den we ontmaskerd door de genade. van hen. Want wij hebben een deugEn dat is heel wat beter dan dat we delijke traditie van Schrütlezing.
mekaar ontmaskeren."
Maar goed, je begrijpt wel dat zo'n
moderne
zg. dynamische vertaling als
Woorden willen klinken
'Goed nieuws voor 1L, die laat het
- En nu dan eindelijk iets over die ko- woord echt niet spreken, daar hoef je
lometrische weergave van de Schrift niet op te rekenen. Daar heb je andere
zoals die in je zojuist verschenen boek hulp bij nodig.
Schrift-lezing aan de orde komt.
"Nou kijk, woorden willen gespro- Ontaarde Interpunctie
ken worden en niet geschreven, laat
Om nu terug te komen op de oudstaan gedrukt. Woorden drukken is heid, je had toen twee vormen van
het allerminste wat je met het levende hulp bij die scriptio continua. Je kon
woord kunt uithalen. Het betekent ei- de teksten intérpungeren, dus van
genlijk moord op het woord Woorden leestekens voorzien, de zg. interpuncwillen klinken, zoals muzieknoten ge... tie. Een andere methode is ontstaan in
speeld willen worden.
de antieke retorenscholen, nl. de koloEn dan begin ik dat hoofdstuk van metrische weergave.. Dat wil zeggen
mijn eerste cahier met: wat is lezen? dat je een tekst zo op papier zet dat je
Nou moet je weten dat in de oudheid op één regel niet meer plaatst dan in
de geschreven teksten in de zg. scrip- één adem kan worden uitgesproken.
tio continua stonden, op het blad op de Een visueel hulpmiddel dus bij de
muur. Dus men gebruikte geen leeste- mondelinge voordracht. Ook in de
kens en maakte ook geen afstand tus- kerk waar de Schrift temidden van de
sen de woorden. Alle letters stonden gemeente luid gelezen moest worden,
zo maar naast elkaar en zo'n tekst le- was een dergelijke hulp zeer welkom.
zen, dat was een hele kunst. Vandaar Vandaar dat de Latijnse kerkvader
ook dat het Latijnse woord legere en Hieronymus (ca. 4(0) zijn Bijbelvertaons woord lezen zo'n leuk woord is. ling, de vulgaat, kolometrisch op paDat doet Ruth namelijk op het veld pier zette. Die term kolometrisch komt
van Boas wanneer ze achter de van kolon, lidmaat; gelid
maaiers aangaat Dan "leest" ze koMaar in de negende eeuw heeft de
renaren, dat wil zeggen: ze neemt tel- interpunctie de kolometrische methokens een handje vol. Maar nou komt de verdrongen. En nu is een these van
het. Het Hebreeuwse woord voor lezen mij dat, terwijl vijf eeuwen voor de
is het goede woord, nl. kamh, roepen. boekdrukkunst de interpunctie de koJe roept de woorden luid wanneer je lometrische weergave heeft verdronze leest. Daar vragen de woorden om. gen, in bnze tijd - vijf eeuwen ná de
Want ze willen gehoord worden. En in uitvinding van de boekdrukkunst de oudheid las men dan ook hardop. het omgekeerde moet gebeuren en· de
Ook al· was je alleen. Maar het was kolometrische weergave de ontaarde
vooral toch een sociaal gebeuren.
interpunctie moet terugdringen. Als
Woorden zijn machtige dingen, het een beter, adequater middel om de
zijn debarim, woorden en daden tege- Schrift te verstaan.
lijk. Dus wanneer je spreekt, dan
In mijn cahier Schrift-lezing laat ik

zien, aan de hand van de exegese van
twee pericopen uit het Nieuwe Testament dat in tal van gevallen - ik vermoed eigenlijk in alle - de kolometrische weergave de conditio sine qua
non is om een tekst te kunnen uitleggen en vertalen. Je gaat dan namelijk
zien hoe in zo'n pericope bepaalde
woorden een bepaalde functie hebben.
Dat dat zo is, dat heb ik onomstotelijk
bewezen. Daar valt niet meer aan te
twijfelen. En dat geldt niet alleen voor
het Nieuwe Testament, ook het hele
Oude Testament zit er vol mee.
Kijk, en wanneer ik nu de bewijzen
voor mijn these zo op elkaar heb ge-.
stapeld, dan duld ik ook geen tegenspraak meer (lacht). Dus dat ik dan
een wat lastig persoon ben: dat is je
neurose, kun je zeggen. Maar het kan
ook zijn dat het m'n exacte denkwijze
is, mijn Bèta-mentaliteit: hoor 's, nou
geen gelazer, dit is bewezen. We kunnen wel verder, een heleboel dingen
zijn nog onzeker, maar dit hebben we
nu achter de rug, hier kunnen we verder van uitgaan. Let wel: het kan altijd nog veel méér waar zijn dan ik
tot nu toe heb weten te zeggen. Maar
dat het niet waar zou zijn, dat duld ik
niet. En wanneer het toch weer wat
wordt met de ecclesia, dan doordat op
deze wijze de Schrift weer open gaat,
en door niets anders. Niet door die
kaarsen van jou (lacht). Maar ik zal
me nooit iets verbeelden, hoor. Daarvoor is de angst en de onzerkerheid en
de vertwijfeling te groot. Je bent een
te gebroken... nou ja, het is verschrikkelijk met je. Maar je bent bezig met
dit van de ecclesia."

***

Er zijn nog talloze andere dingen
die ik die middag met Frans Breukelman heb "doorgenomen": zijn afwij-,
zing - in navolging van Barth - van
de calvinistische predestinatiegedachte, zijn afwijzing van het primaat van
de bisschop van Rome op grond van
het zijns inziens eenmalige primaat
van Petrus. Maar wanneer alle dingen
die Frans Breukelman die middag
heeft gezegd, één voor één beschreven
zouden worden, dan zou naar mijn
mening een heel nummer van de Tijd
nog niet voldoende zijn om ze te bevatten.
Al geloof ik niet dat zijn kolometrische Schrift-lezing "alleenzaligmakend" is (de katholieke theologie is
bruners geen alleen-theologie) ik geloof wel dat ze enorm belangrijk is.
Dat ze een nieuw licht is op de Schrift
en de Schrift opnieuw licht doet zijn.
Roomsen kunnen bij de verrichting
van deze protestantse gigantenarbeid
natuurlijk (of bovennatuurlijk} alleen
maar toekijken. Wat zij wél aan dit
werk kunnen bijdragen is wekelijks
een kaars branden voor het werk van
Frans Breukelman. Heus, al gelooft
Frans er ze~ niet in, het helpt.
•

