Is er nog wel een weg?
'We zullen het op onze eigen manier moeten zeggen.'
In een gesprek kort voor zijn dood blikte de 'keizer van de
Amsterdamse school', Frans Breukelman, die begin deze week
overleed, terug op zijn leven.
Frans H. Breukelman, (1916), is in navolging van Karl Barth, Kornelis Heiko Miskotte, Martin Buber en Franz Rosenzweig, zijn leven lang op heel eigen wijze
bezig geweest met de vertaling en vertolking van de bijbelse verhalen. Zijn naam
staat voor een nieuwe uitleg van met
name Genesis en het evangelie naar Mattheüs. Vorig jaar verscheen zijn cahier
Het eerstelingschap van Israël temidden
van de volkeren op de aarde als thema
van 'het boek van de verwekkingen van
(~dam, de mens'.
.A3reukelman was van 1968 tot zijn emeritaat wetenschappelijk hoofdmedewerker
aan de faculteit der godgeleerdheid van
de Universiteit van Amsterdam. Hij
wordt beschouwd als de geestelijke vader
van de 'Amsterdamse school'.
Breukelman: 'Wat betekent, het predikant te zijn in een gemeente? Er wordt
van je verwacht dat je de Schrift uitlegt
aan mensen die in beslag worden genomen door mondiale problemen. Maar
verbeeld jij je dat jij als predikant met gezag iets te zeggen zou hebben? Nee! Wat
je te zeggen hebt, is niet iets wat jou ten
diepste beweegt, maar wat door profeten
en apostelen is voorgezegd. Er is in het
heden iets dat gezegd wil worden. En jij
hebt dit in de situatie van dit ogenblik na
te zeggen. Daar ben je theoloog voor. Je
bent geen filosoof, je staat dus in de 'successio prophetorum et apostolorum', in
rij en gelid. Je moet het met je eigen
woorden proberen na te zeggen, wat dit
nu voor ons betekent.
Miskotte noemt dit, met Barth, het waagstuk der prediking.
Waarom een waagstuk? De mensen komen niet naar de kerk om te horen hoe jij
nu over de dingen denkt. Dat doen ze
thuis. Dan zitten ze bij elkaar en vragen
elkaar: wat vind jij van de Bijlmerramp of
van de illegalenproblematiek, of als ze de
kunstzinnige kant op gaan: hoe vond jij
nu die uitvoering laatst? In de kerk hebben we een andere verwachting. We verwachten dat niemand minder dan God
zelf zich ons zal toewenden, ons zal willen aanspreken, ons zal willen vermanen,
troosten, de weg wijzen.
Wat voor een rooms-katholiek de transsubstantiatie is, het moment suprème, de
rea lis praesentia, is in de protestantse
godsdienstoefening de verwachting dat in
het menselijk spreken niemand minder
dan God zelf ons aanspreekt. Al blijft het
een armzalig mensenwoord, in al zijn betrekkelijkheid, het is God zelf die
spreekt. Maar je moet eerst wel weten
wàt ons is voorgezegd, en daar gaat het in
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de exegese over.
Theologie is een Sermo de Deo, het spreken over God. In het bijbelse getuigenis
hebben we te maken met de Sermo de
Deo van profeten en apostelen, in de
dogmatische bezinning met dat van de
kerkelijke verkondiging; hoe hebben bijvoorbeeld Origenes, Augustinus en Thomas dit getuigenis, dit kerugma vertolkt,
en hoe is het er bij de reformatoren uit
gaan zien? En nu, in de twintigste eeuw,
zijn wij aan de beurt. Hoe zullen wij het
zeggen? Dat is de vraag. Kunnen wij het
net zo zeggen als Augustinus of Calvijn?
Nee, wij zullen het op onze manier moeten zeggen.
De Verlichting heeft, zoals bijvoorbeeld
professor Versnel ook zegt, duidelijk gemaakt dat het onzin is te geloven. God is
er niet, we hebben ons vergist. Door de
natuurwetenschap is het onmogelijk geworden bijvoorbeeld het scheppingsverhaal als een geopenbaarde fysica uit te
leggen. Als je dat bedenkt, zou je kunnen
zeggen: nu staat alles op losse schroeven
- maar het aardige is, dat wij nu juist beter in staat zijn de kerugmatische bedoeling van de verteller te horen en te laten
horen, doordat wij van die geopenbaarde
fysica af zijn.

'Wees maar goed
orthodox, dan word je
vanzelf vrijzinnig'
Dat geldt nu ook ten aanzien van de ontwikkeling van de geschiedwetenschap.
Zij heeft het ons voorgoed 'heilzaam onmogelijk' gemaakt de teksten van bijvoorbeeld Genesis als een historisch verslag te lezen. Naïef-historisch weliswaar,
maar toch historisch. We hoeven deze
ontwikkeling dus niet alleen negatief te
beoordelen, integendeeL Even schokt het
je wel, even ben je in de war: is het wel
gebeurd? Maar nu blijkt dat we beter in
staat zijn te laten horen wat die vertellers
eigenlijk bedoelden.
De Verlichting wordt dus op twee verschillende wijzen beoordeeld: wij zijn
dankbaar, maar velen in onze omgeving
hebben deze ontwikkeling anders beoordeeld. Zij zeggen: zie je wel, het is bewezen dat het helemaal niet waar is van de
bijbel, het is onzin! Jullie zijn achterlijk,
hoe willen jullie nu nog aan die bijbel
vasthouden, terwijl allang bewezen is dat

het helemaal niet kan? Voor die mensen
heeft de ontwikkeling een heel andere
kracht: de bijbel verdampt.
Neem nou Nederland sinds 1830, met al
die afsplitsingen en dat vervloekte fundamentalisme. Dat is toch om je rot te schamen. Die verscheurdheid, het is voor mij
een dagelijkse aanvechting. Wat is er bijvoorbeeld bij de doleantie gebeurd?
Daar deed men niets anders dan teruggrijpen naar waar het mis ging. Waar is
het misgegaan? Bij de Verlichting. Dus
wat deed men? Terug naar de zeventiende-eeuwse vaderen. Gewoon verder daar
waar het ophield. Teruggrijpen op de
doctrine van de zeventiende eeuw, die
hier en daar wat werd gemoderniseerd,
maar in grote lijnen overeind bleef.
In de klassieke orthodoxie hebben we het
er eerst over hoe het in het ~gin met de
mens was: geweldig, het verbond van de
schepping. Maar toen, vreselijk! Toen is
hij gevallen. Maar God is daar wat aan
gaan doen. Dan komt er een verbond van
genade. De mens weet daarvan, en ziet
bijna de hemel opengaan. Dus: lang zullen ze leven in de gloria! Dit schema kenmerkt zowel de roomse als de protestantse theologie. Alleen, in het protestantisme is het gehistoriseerd. En dit alles
hing aan de zijden draad van de inspiratieleer, die in de Verlichting brak.
Het neo-protestantisme is regelrecht uit
de orthodoxe doctrine vandaan gekomen.
Dat is nu het merkwaardige bij de gereformeerde kerken, het hele drama herhaalde zich in het neo-calvinisme van
Abraham Kuyper. Zij, hoog te paard gezeten, hebben aangeknoopt bij de orthodoxie van de zeventiende eeuw; daar gingen ze mee verder, en ja hoor, daar
dondert deze hele boel weer in elkaar.
Wat is nu het tragische? Wat had er moeten gebeuren? Een ingrijpende correctie
van de kerkelijke orthodoxe doctrine met
de Schrift als leidraad. Dat zie je in het
oeuvre van Barth: de historisering gaat
eruit. Mijn stelling is: in de dogmatiek
van Barth heb je met de bijbelse structuur te maken. De doctrine van de kerk,
ook die van onze protestantse kerk, was
structureel niet-bijbels.
In de gereformeerde kerken heeft zo'n
ingrijpende correctie niet plaats gehad.
Ongeveer zoals Rome tijdens het eerste
Vaticaans concilie teruggreep op Thomas, en dacht: met Thomas zijn we onoverwinnelijk, met Thomas kunnen we
heel deze wereld aan, met hem zijn we
opgewassen tegen wat nu op ons afkomt.
En dat zie je nu bij Rome in elkaar donderen. Zoiets is niet houdbaar. En dat geHN 3 juli 1993

reformeerde zaakje dondert nu ook in elkaar. Zo zie je wat ik altijd placht te zeggen: wees maar goed orthodox, dan word
je vanzelf vrijzinnig.
Bij de gereformeerde bond in de hervormde kerk, die zich wel weet te handhaven en niet in vrijzinnigheid lijkt te belanden, zie je traagheid en oerconservatisme. Kun je zeggen dat in die club figuren zitten waar iets van uit gaat? Dat
daar wegen worden gewezen waarvan je
kunt zeggen: kijk nou toch eens?
Kortom: de kerk is bedreigd. De wegen
zijn onbegaanbaar, dat is duidelijk. Maar
dan verschijnt er iemand als Miskotte, die
in de jaren dertig Edda en Thora schreef.
De wereld valt ons aan, hoe zullen we
weerbaar zijn, hoe zullen we er tegenop
kunnen? Miskotte zegt: wij worden teruggeworpen - hoever? Tot de zeventiende eeuw? Nee, dat gaat niet. Teruggeworpen op de reformatoren? Nee! Op
het nieuwe testament? Nee! De totaal
ontkerstende en geseculariseerde wereld
i die in de greep zit van het heidendom dat
. alom aanwezig is ... in zo'n wereld kom je
ook met het nieuwe testament niet verder. Het nihilisme loert alom. We worden
- dat is iets van de twintigste eeuw - teruggeworpen op het anti-heidens getuigenis van de tenach, het oude testament.
Van daar uit zullen we kunnen standhouden.
Nu zul je tegen me zeggen: geloof je dat
dan zelf? Tja, dat is een pijnlijke vraag,
heel pijnlijk ... Ik moet het wel geloven,
maar het is met ups en downs. Je ziet wel
scherp dat het zo absoluut niet meer kan
in de theologie, maar de grote vraag is,
en daar ben ik m'n leven lang mee bezig
geweest: is er nog wel een weg?
Een van de dingen die ik heb mogen

je hebt het gevoel dat je nog buiten staat,
en dat is een ellendig gevoel als het te
lang duurt. Het maakt je wanhopig: je
krijgt geen toegang, terwijl er toch iets
geweldigs aan de hand moet zijn. Totdat
het ineens gebeurt: de boel springt open,
je krijgt toegang, je wordt toegelaten!
Over bevinding gesproken. Je staat niet
meer buiten, dat is een heerlijk gevoel.
Brutaal de boel openbreken, je met geweld toegang verschaffen, gewapend met
al die enorme kennis en al die handboeken, zo van: ik ken wel zeven semitische
talen, ik heb geschiedenis, godsdienst geschiedenis gedaan, wat ik niet weet
meneer! - dat werkt niet. Dat hele systeem gaat als een alarmsysteem werken,
Ik heb het idee dat hier toch weer een overal gaan rode lampjes branden, de
weg is om te gaan. Wat de teksten ons te teksten waarschuwen elkaar: inbrekers!
zeggen hebben, heeft direct te maken Hetzelfde systeem dat opent, werkt ook
met de toestand waar het mensdom zich uitsluitend.
nu bevindt, met de nood. De verhalen Het gebeuren zelf doet het verhaal gebozijn geen Weltanschauung, geen historie ren worden. De compositie staat altijd
maar wat dan wel? Als het waar is dat het ten dienste van een zaak die verteld moet
bijbels getuigenis opnieuw, juist nu, zijn worden, en in de bijbel hebben we te maactualiteit demonstreert, vat ik toch weer ken met een speciale zaak en dus met een
moed om theoloog te zijn. Iedereen moet speciale compositie. Die zaak dicteert en
het horen, deze God die zich inzet voor brengt ook correcties aan. Neem iemand
de humaniteit. Het is God om zijn mens als de schrijver van Genesis 1. Je kunt
te doen, die niet anders doet dan zich zeggen: wat was dat een fantasierijk
compleet onmogelijk maken. Humaniteit mens, zo religieus bewogen. Dat was hij
is een lachertje, je hoeft de krant maar op ook natuurlijk, maar is het verhaal dankte slaan, wat wordt er niet met mensenle- zij dat alles tot stand gekomen? Nee, de
vens gesold, wat is een mensenleven zaak zelf brengt het verhaal teweeg.
waard?
Ik heb vanaf mijn studententijd, zowel bij
Hoe ga je nu met zo'n bijbelse tekst om? Mattheüs als bij andere teksten gedacht:
Je moet je de tekst voorstellen als een dat het zo'n rotzooitje is als bijbelwetenhuis. Je loopt er omheen, je kijkt naar schappers beweren, geloof ik niet. Als je
binnen: dit is een aoristus, dat is een im- een kostelijk boek als Was ist Formgeperfectum, en die voorstelling, waar komt schichte? leest, zie je voorbeelden van
die vandaan, 0 ja, dat is die, die ken ik. hoe ze precies weten: hé, daar zie je een
Van alle kanten kijk je naar binnen, maar naad, dus dat hebben ze aan elkaar genaaid, dat moet je losmaken en eruit haBreukelman: 'Je loopt er omheen, je kijkt naar binnen'.
len. Nou, nou, nou ... en dan wordt de
boel in stukken en brokken uit elkaar gehaald - ik kan me dat niet voorstellen:
zou dat nou zo'n rommeltje zijn, zo'n samenraapsel met van alles en nog wat? Ik
heb vroeger altijd gedacht: dat het hele
boek nu is zoals het is, kan toch best zinvol zijn, er kan toch best eenheid van
compositie in zitten. En toen ik doorhad
hoe je met zo'n tekst moet omgaan om er
iets bruikbaars uit te halen, dorst ik er
nauwelijks mee voor de dag te komen.
Terwijl er ontzettend veel mensen op
zo'n aanpak zaten te wachten.
In 1968 werd ik hier wetenschappelijk
hoofdmedewerker, omdat de studenten
dat wilden. De faculteit heeft daaraan
toegegeven, en toen dacht ik: dan ben je
toch eigenlijk ook moreel verplicht met
een dissertatie te promoveren. Ik heb
toen mijn onderzoek zoals dat er lag,
voorgelegd. Maar men zei: deze studie is
niet wetenschappelijk. Men stelde dat het
boek Genesis geen eenheid kón zijn. Later heeft men er spijt van gehad, geloof
ik, maar men durfde er niet mee voor de
dag te komen. Tja, ik twijfel er zelf ook
aan. Maar een andere weg dan deze zie ik
niet.
~ Soms denk ik: hou nou eens op over die
Amsterdamse school. De vraag moet zijn:
~ is die exegese juist of niet juist? Dat is
veel belangrijker dan of er zoiets zou zijn
als een Amsterdamse school.
16 De exegetische praxis mag geen maniermeemaken: ik heb een geweldig vertrouwen gekregen in de teksten, ze zijn zo
goed. Wat wordt er gedisciplineerd gesproken, geen woord teveel, elk woord
optimaal functioneel, tsjongejonge! Dat
is wat ik gemerkt heb: die mensen hadden iets te zeggen!

'De mensen komen
niet om te horen hoe jij
erover denkt'
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\

25

tje, geen methode worden. Aan her·
meneutische theorieën heb ik een hekel.
Bij elke tekst moet je in zekere zin opnieuw beginnen. Je kunt niet zeggen: 0,
hier hcb je de 'Amsterdamse schooI-methode', die zullen we eens op deze tekst
niet, want je moet
toepassen. Dat
ook hier de vraag stellen wat er in deze
tekst aan de hand is. Een theorie kan wel
een
helpen, maar het mag
uitgangspunt worden, Dan wordt de
sterdamse methode op zijn beurt gebruikt om de tekst met geweld open te
breken, en dat kan niet.
Ik heb nooit een wetenschappelijke car
rière geambieerd. Ik ben predikant geworden. Waarom?
de praktijk
van het vak, dat je zo intens met die exe·
getische problemen bezig bent. Daar had
je omgeving ook iets aan. De mensen
kunnen er iets mee. Het is absoluut niet
zo dat ik miskend word. Anderzijds: deze
werkwijze wordt niet serieus genomen
door de wetenschap, daar hoef ik niet op
te rekenen. Dat vind ik raadselachtig.
En waarom heet het niet wetenschappelijk? Het dogma van die wetenschappelijkheid is: je moet ontwikkelingen be:hrijven, en dan moet je laten zien hoe
zo'n bijbelverhaal een produkt is van die
ontwikkelingen; dan is het wetenschappelijk. Begrijp me goed: ik ben niet tegen
ontwikkelingen, maar theoloog zijn is een
raar iets. Een echte theoloog gelooft dat
van al die ontwikkelingen weL
Voor een theoloog geldt: de zaak waar je
mee bezig bent, brengt een heel metho-diek met zich mee. Dat was er toen niet
bij. En dat is nog steeds zo. Zoals met die
Qumran-toestanden nu, zo'n heel profes·
soraat gaat daar eigenlijk in op, of met
die Peshitta·dingen ... Heel knap, gewel-

dig wat die jongens doen, maar het is filologie, Religionsgeschichte, het is archeologie. Het is echt niet niks, goed werk
hoor: nodig en nuttig! Maar hel is geen
theologie! Wat theologie dan wèl is? Als
in de exegese een bepaalde weg niet begaanbaar is, moel je dat durven zeggen.
Je kunt ook zeggen: ach, laat dat maar
weg, zeg nu maar alleen wat jijzelf meent
Maar neem mijn lezing van Genesis zoals
beschreven in Sefer Toledoth Adam - zo
is Genesis nooit eerder gelezen. Als je
dat bedenkt, lijkt de
'hoe komt het
me bedat het nog nooit zo is
langrijk.

'Het is
absoluut niet zo, dat ik
word miskend'
De
traditioneel-kerkelijke
exegese,
rooms of protestants, las naïef-historisch.
Het is kostelijk om Luther te lezen. Maar
naïef-historisch! Hetzelfde geldt voor
Augustinus.
Ook hij leest het helemaal als een
historia. Maar zo historiserend, van begin
naar einde, wil die tekst niet gelezen wor·
den. De vertellers van Genesis geven elkaar, als ze joden en christenen naïef-historisch die teksten zien lezen, knipoogjes,
zo van: jongens jongens, ze hebben het
helemaal niet begrepen, dat is echt niet
door ons bedoeld! Maar omdat men
naïef-historisch lineair las, als een reportage van ooggetuigen nota bene, waren
ze niet in staat de tekst te lezen zoals ze

zelf gelezen wil worden.
Nu komen de kritische geesten al in de
tijd van Calvijn, maar dat zet pas goed
door in de Verlichting. Kritisch: je niets
meer laten wijsmaken. Nu lezen ze niet
meer naïef· historisch, maar kritisch-historisch, Ze zetten zich af tegen de kerkelijke exegese. De kerk heeft nog nooit echt
historisch gelezen, zeiden ze, dat doen wij
nu. Dat is natuurlijk de grote vergissing,
de kerk heeft helaas die teksten nog
nooit anders dan
historisch gelezen-.
de kerk las
Alleen, en dat is
naïef-historisch. En wat de kerk altijd
naïef gedaan had, dat deden zij nu kritisch, maar historisch! En wat betekende
dat? Dat ze uil het verhaal wegliepen!
Want ze willen de historie weten, en als
de tekst die niet geeft, dan gaan ze die elders zoeken, Dan krijg je dat ze de teksten gaan gebruiken om een historie te
reconstrueren. De tekst wordt gelezen
binnen het kader van de hisorisch-kriti·
sche reconstructie.
De bedoeling van mijn boek is niet geweest een heel commentaar te schrijven.
Ik heb me ten doel gesteld de eenheid
van compositie aan te tonen van het boek
Genesis, en hoe een heel bepaald thema
in die compositie wordt ontvouwd. Daarom heb ik precaire hoofdstukken als bijvoorbeeld Sodom en Gomorra niet behandeld. Het is een hoofdstuk dat tot
veel misduidingen heeft geleid. De vraag
is hoeveel gedetailleerde exegese er nodig is om duidelijk te laten worden hoe
een tekst gecomponeerd is en hoe ze ge·
lezen wil worden. Ik heb me beperkt tot
die noodzakelijke exegese,
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Oplossing puzzel nummer 22,
horizontaal: 1 pantoffel, gebied;
2 adoreren, Albanië: 3 tikar, altviolist; 4 rei, genre, es, natie; 5
ouders, iris, in, Ier; 6 Nede, pensee, Salm, 7 ermitage,tnt, Mali;
8 sameet, hiep, Polen; 9 Asen,
kee, eraan, sta; 10 amelen, inkarnaat, 11 mutant, door, Sinaï,
J2 Esla, meent, fiks, je; 13 meiler, Deo, raam, plei; 15 ast, ten,
Damme, IJlst.

Omschrijving horizontaal: 1
banaan; 7 evenmens; 13 ruzie;
14 klef; 16 land; 17 bakkerij; 18
kleur; 20 richtsnoer; 21 tegen
het genoemde; 22 alleen; 23 militair; 24 pI. in Gelderland; 25
godsdienst; 26 Europeaan; 28
kleur; 31 metgezelIe; 33 insekt;
35 insekt; 36 ik; 37 gevangenis;
38 lid; 41 beroep; 45 soldatenkost; 46 vrucht; 48 aartsbisschop
(Lat.afk.); 50 krachtig; 53 beryl·
lium (sym.); 54 aanlegplaats; 56
peuteren; 58 riv. in België; 59
dichterbij; 61 pI. in Canada; 62
effen; 64 hoofddeksel; 65 praktische leertijd; 66 hard lopen; 67
deel v,e,vulkaan.
Omschrijving verticaal:
1 vrucht; 2 traag; 3 vlek; 4 rolroer; 5 de onbekende; 6 deel
v.h, jaar; 8 aangehecht (Lat.
afk.); 9 ernstige bede; 10 zuilengang; 11 dwingeland; 12 edel26
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mogende heren; 14 kampeergerei; 15 plak; 18 kweek; 19 zangstem; 26 doopvader; 27 opbrengst; 29 Chinese boksteeh·
nick; 30 soort appel; 31 opperwezen; 32 soort bier; 33 beroep;

34 vod; 39 soort krokodil; 40 pI.
in Duitsland; 42 scheepsgerei;
43 Italiaans gerecht; 44 tekengerei; 47 coureur; 49 verdieping;
51 schop; 52 verbrandingsrest;
53 kleur; 55 geestdrift; 57 niet

Oplossing verticaal: 1 patrones,
aam, Emma; 2 adieu, Erasmus,
Ees; 3 nok, idem, meetlint; 4
tragedie, nl, Aalst: 5 oer, erete·
ken, mede; 6 Frans, patenteren;
'7 fel, riegheide, vod; 8 enter,
neien, one1'a; 9 laveister, kot,
ram; 10 glissen, paar, faam; 11
eboniet, parsisme; 12 balans,
monnikspij; 13 initiaal, sans, Ill;
14 eis, iel, letaal, nes; 15 determinatie, git.
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