Hervormd Nederland 2/5/81

'Ik heb nooit een wetenschappelijke carrière geambieerd.
Ik dacht dat Breukelman daar
de capaciteiten niet voor had.
Misschien heb ik ze wel, ik
weet het ook niet. Het is moeiliJk te beoordelen hoe knap of
dom je zelf bent. Om de één of
andere reden ben ik erin getippeld predikant te worden,
maar 0 jongens, dan moet je de
Schrift uitleggen. En hoe moet
dat? De kerk draagt het je op.
En het moet uit de Schrift komen. Studeren moest ik dus.

3

IN GESPREK MET FRANS BREUKELMAN
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veel dingen
geschokt
Door die ziekte, die nare ziekte,
Chorea van Huntington heet
het. Er
maar een paar families
het spookt en
woedt. Het uit zich
je geen spier meer kunt
sen. 't
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vader had het, twee broers
en een zuster. Ik heb ze alle vier
zien sterven, Ik heb mijn vader
in een
gereden en dan
vroegen
mensen of hij gek
was, Nare jeugdervaringen, Ik
liep dus als jongen voortdurend rond met de angst: heb ik
het ook? Want je hebt het
hebt het niet. En als je het
gaje er aan. Laatst kwam er
een neef op bezoek en die begon ook te trekken. Hij had het
ook. Bij hem heeft het zich
trouwens veel later geopenbaard, want ik wist niet beter
of je had het niet als je op je
dertigste nog goed was,
Een oom had het ook. Eén
zoontje had hij. Rotterdamse
zakenlui, scheepshypotheekbank, scheepvaartbedrijf op de
Rijn. De kleine burgerstand die
rijk wordt. Een beetje zielig, bij
de echte elite hoorden ze niet,
werden er niet geaccepteerd.
Mijn oom kocht een prachtig
huis op de 's Gravendijk, met
koper en marmer, Eén zoontje,
schatrijk. Maar mijl1 oom had
het ook. En die jongen schoot
zich op z'n zeventiende dood op
het land van Hoboken, Die begrafenis, .. ik was zestien. Dat
prachtige huis met koper en
marmer. Een tante die wat spiritistisch, wat hysterisch was,
mijn moeder vreselijk zwaarmoedig, de ziekte die door de
familie spookt. , . niet leuk.
Ik hou van het leven en dat ik
leef en vrolijk leef hoewel ik
zwaarmoedig ben heb ik aan
mijn vrouw te danken. Zonder
haar was ik er niet meer. Ik heb
het met haar getroffen en dat is
mijn redding. Op mijn afscheidscollege aan de universiteit van Amsterdam ben ik met
haar geëindigd.

Moeder
Toen de ziekte zich bij mijn
zuster openbaarde, in 1942, heb
ik me laten onderzoeken. Ik
was hulpprediker bij Van Niftrik, die ik nog heb kunnen opvolgen als hoogleraar. Maar ik
wilde het niet. Het was niet
mijn vak.
Er was niets, zei de dokter, dat
er op wees dat ik de ziekte had.
We hebben tot mijn dertigste
gewacht met kinderen krijgen
en toen kregen we er vier. Mijn
moeder, zwaarmoedig en hysterisch, een stakker van een
mens, onberekenbaar. Ze is 93
geworden, twee jaar geleden
overleden, Het zag er naar uit
dat ze honderd werd, M'n andere zusje heb ik op haar 23ste
zien stikken van de astma. Ik
piekerde dus heel wat af. En er
was nog iets schokkends, waar
veel tijdgenoten niet zo door
geschokt zijn, dat is het heelal.
Ik las er als vijftienjarig
hbs-jongetje een boek over. Ik
ben me rotgeschrokken.
Ik kan er nog nooit aan wennen. Miljoenen en miljoenen
lichtjaren, walgelijk, je wordt
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DOOR KEES WAAGMEESTER
tegen de muur gezet, je bent
nergens meer. We zitten hier nu
gezellig, leuk, er gaat iemand
voorbij, we groeten, je praat
met elkaar over de dingen van
het leven, Maar nu het idee, dat
de aarde om haar as draait. Zet
hem eens even stop, denk ik
dan, Ik word er duizelig van.
Die aarde draait om de z'on, die
weer deel uitmaakt van het
melkwegstelsel en dat waaiert
maar uit. Ik wil geborgen zijn,
ik heb behoefte aan beslotenheid en aan gezelllgheid. Aan
huiselijk met elkaar zijn en
over van alles praten, Dat de
wereld te overzien is. Maar dat
mateloos uitdijende heelal, dat
overzie ik niet. Waar ben ik?
Het zwijgt, het draait, het
spookt, de leegte, de zin. Fascinerend en verbijsterend.
De mens waaruit ik gekropen
ben, het milieu, de vreselijke
omstandigheden; het heeft me
gedrukt en benauwd en
beangstigd, Ik verwijt mijn
moeder niets. Ik had een wiskundehoofdje, een helder kopje. Wat me in toenemende mate
ging verbijsteren was het dierenrijk. Alle grenzen worden
daarin overschreden. In Simonshaven zat ik mijn preek te
maken, uitkijkend over de polder, zorgvuldig opschrijvend
waarover ik het wilde hebben_
Dan zagje een spin een web
maken, prachtig. Maar waar
liep het op uit? Een vliegje er in
en hap. Niet leuk.
Spinoza dacht er anders over,
die ving er één en gooide hem
opzettelijk in het web. De natuur heeft gedacht: als we toch
aan de gang zijn, dan moeten
we het goed doen. Wat er ook
maar kan ontstaan zal ontstaan. Dat is de duidelijke opzet. Zo gek kun je het niet verzinnen of ja hoor, het is er, Een
dier op vier poten, maar op
Borneo heb je vliegende honden. Allicht, dat had je kunnen
weten. Alles zou worden gerealiseerd en dan niet zuinig, maar
royaal, in duizenden variëteiten.
Ik vind het best. Ik ben er niet
tegen dat de natuur alles liet
ontstaan wat kon ontstaan.
Maar elk wezen zo overvloedig

laten uitbreken in menigte .. ,
er zou teveel van alles komen.
Toch niet, want elk dier heeft
z'n vijanden en ook z'n verweer
daartegen, Vissen met een oog
op hun staart. Hap, denkt een
ander dier. maar de vis ontsnapt.

De mens
Vraag niet hoe het mensdom is
ontstaan. Al sneuvelen er duizenden van een soort, als er
maar een paar overblijven, Het
gaat om de soort. Duizenden
individuen worden opgeofferd
om de soort in stand te houden.
Dat vind ik niet zo'n leuk idee.
Ach, een westerling. Nee. Als u
een boeddhist van me wilt maken doe ik dat niet. Wij hebben
drie oorsprongen. Israël, Hellas
en onze Germaanse aard. Dat
heeft zich vermengd en dat
maakt de Europese geschiedenis zo spannend. Drie elementen die onverenigbaar zijn.
In de Schrift gaat het niet om
het collectivisme en ook niet
om het individu. De enkeling
representeert de totaliteit en
de totaliteit manifesteert zich
in de enkeling. Een prachtig
evenwicht. Jij, injouw situatie,
met wat er van jou verwacht
wordt, hier en nu, op jou komt
het aan. Maar tegelijkertijd
leeft hij niet voor zichzelf. Hij is
verbonden met alle anderen.
De mogelijkheid als mens te
bestaan ligt in de totaliteit van
het levensverband, waarinje
ook geborgen bent.
De flora heeft me niet geschokt. Al vind ik het merkwaardig dat het altijd wil groeien, altijd naar boven wil, overal
doorheen, Die kracht, die groeikracht, dat er willen zijn in alle
variëteiten. De mens is biologisch gezien het meest schokkende. Van demens moetje
zeggen. dat hij niet had moeten
ontstaan, hij is de grote spelbreker in de natuur. De mens is
duidelijk een vergissing, een
gedegenereerd dier biologisch
gesproken. Hij kan nergens komen of de natuur wordt in de
war geschopt. De mens kan z'n

poot nergens zetten
of
laat is het met de natuur gedaan, De natuur neemt dit niet,
We moeten het heus bezuren en
dat kan wel eens gauw
ren, Ja, waarschijnlijk
we
het onszelf aan, Er is toch geen
mens die niet met die gedachte
rondloopt? Je hoopt dat het
niet zal gebeuren. al vrees je
het ergste, ik wel tenminste.
Ik heb een boerderijtje in Friesland, Vanwege de economie
van mijn vrouw. Ik ben socialist. maar ook een kleine kapitalist. Wij zijn altijd straatarm
geweest. Een vijfdeklas traktementje. Ik wilde studeren, Die
hele theologische wetenschap
van de laatste twee eeuwen is
funest, deugt niet. Dat slaat op
de praxis van de ecclesia als
een tang op een varken. De universitaire theologie was totaal
vervreemd van wat de kerk te
doen stond en was opgedragen,
Een dolgedraaid specialisme,
1'art pour I'art. Deze
hadden niet de ecclesia.
de
gemeente voor ogen, Nee, wetenschap als doel in zichzelf.
Breukelman is niet wetenschappelijk, dat hebt u zeker
wel eens horen zeggen. Of ik
ben natuurlijk de enige die het
wel is,

Blij
De zogenaamde welvaartsmaatschappij die we hebben. , . Als u bedenkt (gaat
zacht praten) dat ik dikwijls
's woensdagsmiddags het autootje even naar Wormerveer
rijd om half vijf. Dan zijn die
groentelui nog aan het verkopen en dan loop ik achter ze,
Ja, neem maar mee, ]\![an, dan
kom ik thuis met honderden sinaasappels, grapefruits, citroe·
nen, meloenen, groente. Ze willen weg en als er maar iets aan
het fruit is wordt het weggegooid. Volgeladen kom ik dan
thuis. delen we alle gasten uit.
Kijk, dat pak wat ik aan heb is
van iemand die overleden is,
En ik heb een mooier pak. Iedereen wist toen we het arm hadden dat ze alles wat maar enige
waarde had bij Frans en Mijn-

tje kwijt konden, want die zijn
er altijd blij mee. Ja ho.o1'. we
hebben ons altiid door heel Nederlandlaten aankleden. Je
moet beginnen bEj te zijn
Eerst zeggen ze: ik beledig u
toch niet hè" 0 nee. we zijn er
mee. Ik kocht
kleren_ ik kocht boeken.
Heel dure boeken, We hebben
verder van niks geleefd,
Een keer werd er "vat hout OV(:f
de schutting gegooid en ik
dacht: dat is een Idee. Het hele
dorp wist het. Je gooit je hout
maar bij de
over de
hakten het klem
N ooit hebben

vinger op. spottend en
nadruk!.
Hóófd-medewerker. Ik hield leen cursussen. 'l an
is
Men
me aan de
Zo vlug als
ik maar kon heb ik m'n doctoraal examen gedaan. maar
(heel zachte stem. alsof hiJ samenzweert) het was niet zo weallemaal. Ja. Ik
maar niet cum lau-

zo
v/as. rr1aar het
was
hIJ een zaal toespreekt) zo
en verrassend en
en nuttig en
zinvol en terzake en exact_
Er wordt wat afgekletst De een
nog meer dan de ander. Je ademt 00 als iemand niet kletst.
Ik klet~ niet. dat weet ik. Ik
ging studeren vanwege de
vanwege het preken.
moest wetenschappelijk
verant'Noorà ziin. daarOlTI.
leefden we
van
we kregen, Maar ik
kreeg er schik in, En nu het niet
meer nodig is kunje het nie~
meer laten_ Als ik ga scharrelen
doe ik wat oude kleren aan. je
moet er dan slonzig en slordig
uitzien als je zo schooiert, Anders val je op. Ze denken: die
zonderling. laat hem,
Onlangs vroeg een groenteman
me even een container te halen,
Ik hoorde hem tegen z·n maat
zeggen: Za'k em een gulde geve? (buldert van het lachen),
Hij heeft het niet gedaan. maar
ik zou hem dankbaar hebben
aanvaard,
C

Zijn vrouw
Het is de economie van mijn
vrouw. Ze komt uit een klein
middenstandsgezin. een zaakje
in dierenvoedseL vader was
postbode. ze moest telefoonjuffrouw zijn. uit kantoor de was
doen. telegrammen rondbrengen. petroleum wegbrengen,
Haar vader stierf en toen stond
haar moeder er alleen voor met
zes kinderen, Hier wat aan verdienen en daar wat. Zo kregen
ze het bij elkaar.
Gereformeerd was ze. Ik zag
haar dagelijks voorbij fietsen,
Ik kende haar niet. wist niet
wie ze was, Een schat van een
meid. Ik heb haar geyraagd. ik
was twintig, Ze giechelde wat.
Ik vroeg haar eenvoudig omdat
ik haar een schat vond, Zomaar_ Ik vind het niet eens zo'n
gekke manier om aan een
vrouw te komen en het is goed
uitgepakt
De gereformeerde dominee zei
haar. dat ze moest kiezen tussen God en de wereld. God was
één of andere gereformeerde
groenteboer die ze al klaar hadden staan en de wereld was ik,
Remonstrants was ik. Het was
een
toen we trouwden, Nu
we samen op weg.
de antithese. Die
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Frans Breukelman
Vervolg van pagina 3
arme weduwe werd vanwege

haar dochter door de kerkeraad onder handen genomen.
Mijntje mocht niet naar de hervormde kerk. zelfs niet toen ik
hulpprediker was. Toen we pas
getrouwd waren. ze was 26 .
heeft ze bij mij belijdenis gedaan.
Ik had het goed met haar familie. Die kleine middenstand is
een bekrompen wereldje. maar
ze hebben ook iets leuks. Ik
ben erg voor het socialisme.
maar jongen. die kleine middenstand mag niet ontbreken.
Kundig. handig. zelfstandig.
geen cent uitgeven als het niet
nodig is. maar niet gierig. Het
huis altijdvol. ik heb altijd de
duurste boeken gekocht.
Een neefje had dat boerderijtje
gekocht voor 8500 gulden. We
gingen wel eens met een tentje
naar Gaasterland. Ik houd niet
\'an reizen en trekken. nee. dat
komt wel in de toekomstige wereld. Alles wat waardevol:is.
wat kostbaar is. wat goed:is zal
bewaard blijven. Dat ligt dus
nog te wachten. Alles wo-\,dt uit
zijn \'ergankelijkheid verheven
tot volle glorie. We gaan de voleinding tegemoet. Niets ial tevergeefs gebleken zijn. geen
traan zal tevergeefs gescHreid
zijn. Hoe dat technisch alfemaal mogelijk is weet ik ook
nid. Dus dat wacht nog 0IP me
e.:-, daarom kan ik er niet ~oe
komen nu zenuwachtig die hele
wereld te gaan afreizen. Ik heb
de rust niet. Ik loop altijd: weer
met die boeken te sjouwen met·
exegetische problemen. Dat
houdt me vast.
Ik zag. dat er van dat huisje wel
iets moois te maken was. We
kochten de voorkant en Ijlter
het hele ding, Elke zomer timmer ik er aan. het wordt steeds
prachtiger. Allerlei mensen komen bij ons. we houden er studieweekeinden. Het is hier in
Amsterdam fijn. maar in Friesland ademen we op.

Godsdienst
Mijn ouders V:Qnden. dat we
iets van de godsdienst afmoesten weten. zo ging dat. Dr. Fetter. een remonstrant. Ik ging er
naar de kerk en deed belijdenis. Dat jongetje met al die vragen en angsten moest maar dominee worden. vond hij. Wist ik
wat dat inhield. Met m'n wiskundehoofdje zou ik wis- en natuurkund(è gaan studeren. Ik
moest mezelf dus nog Grieks
en Latijn leren en deed staatsexamen.
Ik wist het verschil tussen filosofie en theologie niet toen ik
als negentienjarige in Leiden
aankwam. Als je een stok in
een sloot steekt is hij gebroken
en als je hem er weer uithaalt
niet. Hoe kan dat? Daar waren
theorietjes voor. Maar je had
ook andere vragen. De zogenaamde laatste vragen, waar
de filosofen zich mee bezig houden. Min of meer religieus gekleurd. gepaard gaande met
huiver en ontzag. Het diepste
en het hoogste en dat werd al
gauw God genoemd.
Ik was dol op filosofie. Ik vloog
er op af, bij Van Holk. In m'n
derde jaar begon ik te begrijpen wat theologie eigenlijk
was. Door Karl Barth. Met de
hulp van Miskotte. Barth heeft
me volstrekt duidelijk gemaakt waar het in de theologie
om gaat.
Een poos liep iedereen met
hem weg. Dat vervloekte barthianisme is gelukkig voorbij.
Ik denk. dat zijn tijd nu pas
komt. Ja, de Kuitertjes en
Berkhofjes, al dat spul, dat
heeft natuurlijk geen toekomst.
Dat van Barth heeft zulke afmetingen. zulke dimensies, het
gaat zo diep en is zo radicaal en
het heeft zulke consequenties','

dat we er eenvoudig niet aan
toekomen het behoorlijk te verwerken. We hebben het allemaal vreselijk druk. Dat goedkope barthianisme is voorbij.
Maar Barth ... Ik heb een serie
middage~ iri Kampen gegev~n,
want die studenten willen ook
wel eens wat anders. Ik heb
veel kringen gehad, gisteravond nog een groep Duitse
studenten.

Berkhof
Dat geklets van Berkhof. Dat
boek. Christelijk geloof, ik ben
tot bladzijde 60 gekomen. Daar
komt de vraag naar de opbouw,
de structuur van de dogmatiek
aan de orde. Nou. zegt Berkhof
dan. je kunt uitgaan van God,
van de mens, je kunt zus en je
kunt zo. En dan komt ook
Barth even ter sprake. Dan zeg
ik: hoor eens Berkhof, je hebt
het over Barth of niet, maar als'
je het over hem hebt moetje
het goed doen.
Dogmatiek is de wetenschappelijke bezinning op de inhoud
van de prediking. Steeds opnieuw. Alles komt dus ter sprake. over alles moeten we het
opnieuw hebben. Je kunt niet
zeggen dat Calvijn of Augustinus het al hebben uitgezocht,
nee dit werk moet door elke generatie opnieuw, van voren af
aan. alzijdig. weer worden aangepakt.
Dus de vraag hoe het er bij
Karl Barth uitziet is heel belangrijk. Dan is zo'n kleine jongen als Berkhof een hondje dat
even een plasje tegen Barth
doet, voelt u wel? Niet fris, niet
getuigend van respect, niet wetend met wie hij te maken
heeft. Berkhofweet niet zo zeker of dat wel kan, wat Barth
heeft gezegd. En het is zo lastig.
Als het over de zonde gaat
moetje drie banden tegelijk
opslaan. Zulke gekke en domme praat. Maar (fluisterend)
die Breukelman is een beetje
eenzijdig. wat overdreven. weet
u?
De dogmatiek bij Barth ziet er
heel anders uit dan het er ooit
uitzag. Vanwege de Schrift
moeten de dingen nu anders
gezegd worden dan ze 1800 jaar
. 'gezegd zijn. De ecclesia - het
woordje kerk krijg ik niet zo gemakkelijk over mijn lippenleeft in het v6ibrengen van een
opdracht, een roeping. Elke
keer. elke tijd opnieuw moet de
Schrift worden uitgelegd in het
mensdom met zijn filosofieën,
mythologieën, ideologieën,
psychologieën, sociologieën en
zijn religies. Die uitleg moet geschieden in confrontatie met
de bestaande filosofieën, telkens opnieuw.
En dan gaat het er om wie van
wie wint en wie onder kritiek
van wie staat. Wie moet wie
ontmythologiseren? Moeten
wij de bijbel ontmythologiseren of moet de bijbel onsmythologiseren? De ecclesia leeft
in een voortdurende strijd en ze
heeft de natuurlijke neiging tot
een synthese te komen met de
bestaande filosofieën. Men
gaat dan uit twee vaatjes tappen en zelfs inide Nederlandse
geloofsbelijdepis staát, dat
God zich op twee manieren
openbaart: in de schepping en
in zijn Woord. Dat heeft de hele
kerkgeschiedenis gedomineerd. En daar' heeft Barth mee
gebroken en de consequenties
van die breuk in zijn dogmatiek sterk doorgevoerd.

God
Wie maakt uit 'dat het van God
is? Dat het niet uiteindelijk de
mensen zijn die uitmaken dat
het van God komt? U mag van
mij best weten, dat ik het ook
niet zo zeker weet. (Achter zijn

hand, voorover buigend.) Het is
met 'mij buitengewoon slecht
gesteld, dat hoeft niemand te
weten. De crisis der onzekerhedèn;We hebben geen houvast
meer. We wisten het nog wel,
maar'nu niet meer. Alles is op
drift geraakt. Wie doorheeft dat
het zo niet meer kan zoekt naar
nieuwe vormen, maar dat is
dan zo revolutionair, dat een
groot deel terugschrikt en terugkruipt in de bastions van de
vroegere zekerheden. Daar heb
je de polarisatie,
Ik behoor tot dat mensdom en
ben er dus ook niet zo zeker
van, Mijn persoonlijke deelname aan het gebeuren, mijn geloof en mijn kennis zijn uiterst
dubieus, maar de zaak van het
evangelie, van de levende God
zoals hij handelt en spreekt is
geen onzekere zaak. Of maken
mensen ook dit uit? Als Jezus
Jeruzalem binnengaat komen
de leidslieden op hem af met de
vraag: met welke volmacht
doet u deze dingen en wie heeft
u deze volmacht gegeven? Dan
zegt Jezus: dat wil ik jullie wel
zeggen, als jume eerst antwoorden op de vraag waarmee de
doop van Johannes begonnen
is. Vanwaar was die, uit de hemel ofuit de mens?
Ik ben hierbij betrokken geraakt, bij m'n kladden gegrepen. heb daar dus voor te staan
als möndig lid van de gemeente
en daarvan ben ik zeker: dit is
niet uit de mensen, dit is van
God.
Wat doe ik nu weer zeker hè? Ik
ben er dan ook niet zo zeker
van. Eén van beide: ofik doe
wat het merendeel van de Europeanen doet, namelijk de
kerk de rug toekeren, of ik ben
er bij nu het opnieuw begint.

Boekje open
Een paar studenten in Nijmegen menen dat God een sadist
was die zijn zoon aan het kruis
heeft laten bloeden en Christus
zelf een stommeling, een masochist zeker, die het lekker vond
gepijnigd te worden. We leven
toch in de tijd van de ontmaskering? Freud heeft een paar
boekjes opengedaan hoe het zit
met de eros, en Marx heeft een
boekje opengedaan en Darwin,
kortom, er zijn wat boekjes
opengedaan en nu weten we
dat dit alles van de kerk en het
christelijk geloof dus niet waar

is, dat het verlakkerij is, dat we
er ingetippeld zijn.
De mensheid heeft er mee geleefd, goed, het heeft z'n betekenis gehad maar voor ons
hoeft het niet meer. Daar loop
ik van mijn studententijd af
mee rond tot vandaag de dag.
Steeds denk ik: kan ik niet beter wat anders gaan doen? In
een vakbond, in de politiek.
Ook belangrijk. Moetje nou
dag en nacht bezig zijn met
dingen die hun tijd gehad hebbep.? Maar wat me niet loslaat
is het vermoeden, dat het wel
eens opnieuw begonnen kon
zijn: dat van de Schrift, van het
geloof, van de openbaring.
En als het opnieuw begonnen
is, waar zijn dan de sympto- .
men? Ik kan me niet voorstellen, dat iemand in de twintigste eeuw er anders over denkt
dan ik nu schets. Ik zei tegen
studenten: het is met jullie zoals met mij. Hoor je er eigenlijk
nog wel bij? Staan we niet allemaal kla<U' om te vertrekken?
De kerken lopen leeg en God is
dood en het lied is uit. Maar
waar komje dan terecht?
Want het besef betrokken te
zijn in een echte geschiedenis
die in beweging is gebracht,
aangesproken en geroepen te
zijn, waarbij het op jou aan
komt en op jou wordt gerekend, dat zijn elementaire noties die met het christelijk geloof gegeven zijn. Als u een substituut weet? U ziet in welke
ontreddering we terecht zijn
gekomen. Maar dit is voor mij
geen argument dat het dus wel
waar moet zijn. Als het niet
waar is, is het niet waar en
waar we terecht komen hebben
we dan te aanvaarden.
Barre tijden, zeggen we dus,
maar het is eigenlijk altijd zo
geweest. Het spreekt niet vanzelf. Is het uit de mens ofis het
uit de hemel, dat blijft de kardinale vraag. Er een soort antropologisch grondje aan geven,
nee, daar moet ik niks van hebben. Er staa!wat er staat. Dat
is mijn vak: vragen wat er eigenlijk staat. Telkens opnieuw.
Religie is iets verschrikkelijks
in al haar verschijningsvormen. Daarom wil de mens er
steeds van af, maar hij kan er
niet van af. Het atheïsme lukt
nooit, de mystiek is zo'n woekerplant. Alle pogingen mislukken, maar de mens mot
weer zo nodig. De bijbel is het
boek bij uitstek van de religie,

zou je zeggen. Maar het gaat in
de bijbel nu juist over de opheffing, over het in vervulling
gaan van religie.

Reformatie
De middeleeuwse scholastiek
is een voortdurende poging,
grandioos om te zien, om tot
een alomvattende synthese te
geraken. Van natuur èn genade, verstand èn openbaring,
God èn mens, Schrift èn traditie, theologie èn filosofie. De
kern van de reformatie is het
sola. Het geloof alleen, de genade alleen, de Schrift alleen.
Dus niet de èn-theologie. Dat
hebben de reformatoren in de
kern van de verkondiging doorgevoerd. Maar niet met betrekking tot het geheel van de doctrina. Ze hadden er hun handen
aan vol, maar ze gingen dood.
1560. En dan komt de orthodoxie en dat is een voortzetting
van de middeleeuwse scholastiek. Men ging spreken over natuurverbond en over genadeverbond en dat dualisme zet
zich voort. Precies datgene
waartegen de reformatoren nee
hebben gezegd gaat heersen in
het protestantisme.
En nu begrijpt u de enorme betekenis van het werk van Karl
Barth. Hij (schreeuwt het uit)
heeft eindelijk in de twintigste
eeuw gepoogd te doen wat onze
orthodoxe vaderen hadden
moeten doen. De consequentie
van de reformatie. Eindelijk,
gelukkig dat het gebeurd is.

Zuurmond
Wat mijn vriend en opvolger
Rochus Zuurmond betreft: dat
je vertrouwd bent met de
marxistische theorievorming
over de maatschappij is goed.
Want het is niet niks. Maar
daar moetje als theoloog niet
vanuit gaan. Er mag niet al een
beslissing zijn gevallen nog
voordat de Schrift opengaat in
de ecclesia. En ik weet niet hoe
dat is met al mijn vrienden.
Sommigen vertrouw ik, Zuurmond is wel kritisch geloof ik,
anderen niet.
Voor mij is het criterium of niet
van tevoren een aantal elementaire zekerheden aangaande de .
marxistische theorieën al vaststond. Dan krijg je dat akelige, ...
dat gezegd wordt, dat de bijbel'
het ook zegt. Laat de bijbel er
dan buiten. Aan marxistische
theorieën heb je wel voldoende.
Dat God het zo eens is met
Marx, vind ik nou niet zo leuk.
De hele term materialistische
exegese vind ik uit den boze.
De bijbel is noch materialistisch, noch idealistisch.
Het evangelie is op niets anders gericht dan op de bevrijding van de mens uit alles wat
hem onderdrukt, vernedert,
zijn humaniteit aanrandt. Deze
God, de God van Israël onderscheidt zich van de goden der
volkeren, dat hij zich met zijn
diviniteit inzet voor de humaniteit. Het zal wat worden met
de mens, dat is Gods eeuwig
besluit. Deze verkondiging is
van huis uit bevrijdend. De he-'
Ie theologie, hoe kan het anders, is theologie van de bevrijding.
Ik weet het wel, heus, ik weet
het precies, datje verschrikke-'
lijke dingen van de kerk kunt
zeggen. Aan de andere kant: al:
les wat ik heb aan hoop, vertroosting, geloof heb ik door
haar bemiddeling. Bovendien
ben ik predikant geweest. Als
die arme gemeente het moet
doen met wat deze predikant
op dat moment' gelooft doe ik
haar tekort. Want Çlie dominee
gelooft niet zo gek veel. Onder
ons gezegd: een beetje neurotisch, nogal gefrustreerd,
agressief, onevenwichtig, labIel, het is niet best met die
man. Maar hij moet het evan." gelie verkondigen. En het
~ is, datje dan de eerste bent die
~ getroost wordt.
III Je staat verbaasd water uitje
;;0;; eigen mond komt'.
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