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,,DE HISTORISCHE KBITIEK LIET ONS

MET DE BROKSTUKKEN ZITTEN''

door Klaas-Wll lem de Jong

0p d.ttndendag 3 nvi jl,. gat d^ . F.H. Bneuhelro.n een gaatcollege lt
o ze Hoge chool. HiJ 6paz,h ove de Lttuc_tut.r- ea de oibouu van'he.t
bot.h Genetir.. Zo'n .vij( utt lang, e.l een enhelz ondca'nebing, ui,tt
lvi-j een goed gevulde couegezaal te bocien. Zowel at&detLte 

-alt 
do-

ceLte^ do.en i, het o-^duwi j I tLLgebg,l)g andette etvotvingen op.
0nd,o.nh-6.da. uine belanytelli-ng die- e^ v<tot d,Lt coltzgi be^t'tond,
uneet ih do-t velea Q-igelLijh nict o( natrtnlijh-t gehoortd hebbzn van
F-tatt Bteuhelno.n. Hij i-t van divet-ti hanten behit i_te_e,td, mtn uel-
Licltt i-a he,t jLLUte^ on to zeggen dtt Lij fa doodgezmgen. ln he,t
be-^t Li.jdLn van d.enhbzeld,en i-t dat ni-taclizn wet dL nezit e[(ectievt
no.thod.e.
UaruLi-t ept pesL-toonl-ijhe belangttelling voon gtleuhelis,^^ ne,thttd.e en
vawoege hzt .belang, dot ooh atd.ettztr LLna hlnnia nznpn vc.n zijn idez-
en, hzb ih di-t ant-ihel-t j e getchtLeven.

On te beglnnen enkele zakel.ijke gegevens. Frans H. Breu-
kelrnan (r 1916) groelde op,In Den Haag, ln een vrljzlnnl-ge. -renonatrantae omgevlng. H1J glng tn Lelden theologlestuderen. In dle ttjd naakt hlj de overstap naar de N.H.Kerk..Zoala gebrulk€lljk was, kreeg hlj na de afrondlngvan ziJn atudle eerat een aanatelllnq voor een korte perl-
ode a1s hulppredlker. Dat waa ln 19{2 (Rljnsburg). In j9,t3
werd h1J predlkant te Rltten (blJ Vllsslngen) en entge Ja-ren later wLsselde hlj nog eens van standpl-aats (naai si-nonshaven,-bU Spljkenlsse). Elnd 50,er Jaren vrerd h1J we-tenschaDgelljk nedewerker aan de theologlsche facultett
van de GU ts Amgterdan. vooral door toeiloen van prof. vanNlftrik. Ruln 10 Jaar Iarer hleld hlJ daar ztJn ifschelds-
rede 1.v.rn. penstonerlng. Dlt afsche idscol ).ege. gehouden
1n de aula van de cU, de oude Lutherse kerk aan het Spul,glng over de vrouw van Pllatus en dg beschrljvlng van
Hatcheus van het proceg tegen Jezusl .

Toen Breukel.nan ln 1938 wllde stoppen net zljn theolo-glestudle kwam het tweede deel van de prolegonena van
Barths Klrchllche Dogmatlk uit. ,,Dat ls voor m1j de grote
wendlng gewees!, Toen heb 1k. het renonstrantse Jongetje.gezien, dat het nlet om rellgle gaat en ntet on rellgle-
i,retenschap, maar on openbarlngt,'t Deze wendlng, dat la be-
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grljpelljk, he€ft zlJn verdero theologlseren g€stempeld.
llLj ataat en ull, rtaan tn de IlJn vln de tloordtheologle .
Daarblj dLent vooraL de naam van lllskotte te rrorden ge-
no€nd. Het boek 'Edda an Thora', waarln de heldenae cultus
wordt ontnythologlae€rd en hct antl-heldsns getulgenla van
het oT pordt aangetoond, heeft Breukelman erg aangespro-
ken. Belangrljker i,as echter het 'Bljbels ABc'. Breukelnan
zag hlerln de verblndlng van de Barthlaanse lljn net een
naur{keurlg bestuderen van de grondbegrlppen van de
Schrlft, zoals Buber en Rosenzwelg dat ln hun 'veraleut-
schung' van het Ouale Testanent hadden gedaan: "Daar (blj
Mlskottes 'BlJbeLs ABc' - xw) heb lk elgenlljk de snaak te
pakken gekregen. "

Breukelrnan kan gezlen worden ala 66n van (mlsschlen wel
d6) grondleggers van de zqn. Amsterdarnse school. Door en
met zljn benaderlng van de Schrift (en de dogmatlsche
vooronderste I llng van zljn nethode) heeft hlj vel.en geln-
splreerd. zo btjvoorbeeld N. Bouhuljs en X.A. Deurloo, dle
achter op de eerate druk van hun boekje 'Taaluegen en
dsaalwegen' leta vertelden over hun leermeester en een el-
gen persoonsbeschr 1j vlng achterwege Ileten. Breukelman
zelf heeft nlet zoveel geschrevenJ. Hlj Is rrel eens een
profeet genoend voor zljn vakgebled. Dit profetlsche
IlJkt ln leder geval uit te komen j.n he! fert, dat hli 1n
het spreken wervender ls dan ln het schrriven. Hii zelf
zegt daar over: "Ik vtnd dat (het opschrijven - Kw) vrese-
lljk moeil.ijk, rrant ik spreek veel liever alan dat ik
schrljf. Daarmee krljgt het zo lets definltlefs. I'laar ja,
wat ik dan toch gevonden heb met dat Prieqeluerk, en er is
heel veel gevonden ... ". Er bestaan enorne staPels sten-
cils van zijn collegestof. van bijna alle hoofdstukken en
colleges bestaan herzi.ene verslesr het kon altljd beter!

De wijze t aarop Breukelman college geeft 1s ln meerdere
opzlchten overweLdlgend. In korte tijd komt er enorn veel
lnformatie over je heen. Bepaalde theologische ldeeen uor-
den op een nlet door ledereen even erg gewaardeerde Hljze
aangepakt: het gaat soms rdel- wat erg karlkaturaal toe. Dat
dLverse zaken neerdere keren ln 66n of achtereenvo Igende
colleges terugkonen i3 geen probleem. De wljze saarop ze
ateeda ueer opnieuw en anders vervoord worden blljft boei'-
en. Klassteke opvattlngen Eorden op een oorspronkelijke
wljze naar voren gebracht. Het taalgebrulk la echter - ook
ln z'n geschrlften - tradltloneel te noernen. Toch ls het
verhaal dat hi,j te vertellen heeft bljzonder elgentljds.
Nl,eurre lheologlache ,.nzichten en ontwlkkellngen irorden ln
de Ioop van de rroordenvloed neegenonen en beconurentar leerd.
Ii{aar als we blj de exegese op een gtegeven rnonent het woord
'vogel' tegenkomen, dan kan het ook heel adstrucLlef zljn
dat hlj vertelt over een flultende ner€I , dle hetrr ledere
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morgen thul-a, tn hartje Amsterdarn. r.ekt. In het geheel
uordt gespeeld met de taal: Hebreeulrs, Crleks en LatlJnen iie moaerne talen, Voor het verstaan van de bljbel (en
latere vertallngen) is het handlg te eeten, dat -e grond-betekenla van het werkwoord .lezenr per taal nogal ver-schllt. DergellJke tuasendoortJes werken enthou;lasrnerend:
een propedeut nerkt dan ook opt ,zo begrtjp Je de zln vanhet leren van aI dle talen!,.

Hoe gaat BreukeLnan nu met d6 tekst on? Op het collegeop 3 mel jI. ,as de opbouw van het boek Genesls alg onder-werp gekozen. wat hlj daarover allemaal gezegd heeft la teveel om zo eventjes ult de doeken te doen ln enkele re-gels. Daaron w1I lk nu slechts enkele punten van Breukel-
mans ogvattlngen aanatlppen. ultganggpunt voor Breukelmanla de tekat. zoals alle voor on6 llgt. we moeten er vanultgaan, dat deze tekst de julste la en deze tekst dan ookhet volle kredlet geven. Je zou kunnen zeggen, dat Breu-kelnan de tekst letterlljk w1l nemen. Daairnee uordt danoverlgena nlet bedoeld .dat de slang gesproken heeft,,. Hetls de bedoellng, dat ve er van ultgaan, dat de Bljbel nletzonder reden voor ona llgt, zoals dle er nu ult ziet, endat de Schrift ons oD d6ze wijze iets heeft te vertellen.26 Is er sprake van Woord Gods, van de .vlva vox Del'.Dat daarbLj gebrulk ls gernaakt van uoorden, ultdrukkj-ngenen gebrulken ult een bepaalde tljd - welttcht terug tevoeren op bepaal.de bronnen, zoals J, p, of E - ls telllchtlnteressant om te ueten, naar nlet van vrezenlljk belangvoor het verstaan van de tekst. Hiermee wll ovirlgens nletgezegd worden, dat de hlstorlsche krltlek volstrekte onzlnls. we kunnen er bljvoorbeeld van Ieren h6e bepaalde tek_sten ontstaan zljni bovendlen heeft de htstori;che krltlekaangetoond, dat nlet alles wat ln de Schrlft staat Ietter_lljk 26 gebeurd ls: alsof Je de bljbel als een geschlede_
nlsboekje zou kunnen Iezen. Het ls daarom g"vaarllik dehlstorlsche krltlek geheel en al bulten de deur te wlLlenhouden. Breukelman spreekt van de Schrlft als ,.unhlstorl_
sche ceschlchte'. Als bezvaar tegen de hl stor j- sch-krlti schenethode van exegese kan worden lngebracht, dat deze vaaknlet veel verder komt dan het ulteenteggen, het analyseren
van een tekst. Wat ue met de samengestelde tekst, zoals wedle 1n de Bljbel aantreffen aanmoeten, blljft. veelal onduL-delijk. Na de analyse lukt het vaak nlet goed meer om tot
een synthese van de onderdelen te komen. Breukelmans actl-vltelt komt dan ook o.a. voort ult trrltatle over dlt f€ltt
"De hlatorlsche krltlek llet ona met de brokstukk€n zlt-ten... '. Helaas ls dlt nog ateeds vaak een felt, ho€weler ln de afgeLopen Jaren ook qrel e.e.a. verbeterd is. Dat
kan nlet worden ontkend.

Blj de analyse van de tekst 1n de hl storl sch-krltt sche
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nethoda ta er aprake van een obaerveren van de tekst.
Breukelnan rrll de tekst nlet observeren, nlaar een ontnoe
tlng tussen hoorder (exegeet) en tekst doen plaatsvlnden.
Hlermee wordt voor velcn de grens van wat wetenschap la
overschreden. Ala je 'klest' voor een dergelljke ontnoe-
tlng, dan lukt dat niet als je je, zoaLs de hlsLorlsche
kritl€k vol.gena Breukelman, net geweLd toegang verschaft
tot de tekst. Dat betekent dat je geduld moet hebben,
vaak lang wachten voor Je door krljgt wat er wezanlljk be-
doeld wordt. Een goede vertaling, zoals dle van Buber-Ro-
3enzwe19 kan blj de exegese een belangrijke lnspl.ratiebron
z1jn. Je hoeft dan nlet ).anger meer "bulten ce blljven
staan, maar Je wordt blnnengeleld in de tekst", zodanig
dat na verloop van tljd de gehelnen ontBloten worden. Om
zo ln dlaloog te kunnen treden met de tekgt, moet dle tot
kllnken r,rorden gebracht. want de Schrlft ls een stukje
verkondlglng op zlch, net een preek. Voor al.Le duldelljk-
held zlj hler nog opgemerkt, dat Breukelman klest voor
een theologlsche benaderlng van de teksten, geen Dsycho-
loglache, of welke mens -wetenschappe L l j ke dan ook. Hij
wljst dan ook dle benadering af, vaarln de Schrlft wordt
gez1en aLs een neerslag van de rellgleuze ervarlng van
de werkelljkheld van nensen In een bepaalde tljd. Dan zou
et z.l. sprake zljn van I verbun honinum' ln plaats van
'verbum cl lvinurn' ,

ZoaLs ledere goede exegeet gaat Breukelman uit van de
grondteksten van de Schrlft. In de teksten probeert hij
een bepaaLde atructuur te ontdekken. Hierbij gebruikt hlj
vooral. de zgn. kolonetrle: het ultschrijven van de oor-
spronkelljke tekst op aden-eenheden. Daarbij ls heL - van'
zelfsprekend - belangrljk om zorgvuldlg te lezen, de con-
cordantie te gebrulken (frequentle van bepaalde woordeni
op het spoor komen van kern-woorden) en het zoeken naar
bepaalde stljlvormen. Als eenmaal de structuur van de
tekst ontdekt 14, laten allerlel deta i lprobl-emen bij de
exegese zich vanzelf oplossen en blljkt de voorl.lggende
tekst doorgaana zeer betrour^,baar te zljn. M.n. van de boe-
ken GeneslE en Matthetls heeft Breukelman aangetoond dat
ze cotnpoaltorlach zeer knap 1n elkaar zl,tten. *wl1ze

Hec zal duldeLljk ztjn, dat dezetvan exegetlseren vraagt
on een nauwkeurlge en exacte vertallng. l,laar al te vaak
wordt ale bedoellng van de tekst door de vertallng ver-
draald en wordt het geheel van de composltle verdulsterd.
Voor het Duitse taalgebled bestaat er voor het OT de aL
eerder genoende 'Verdeutschung' (Iet op het woord!) van
Buber. In de N€derlandae laal acht Breukelman de Staten-
vertallng nog de neest betrouwbare. HeLaas la het taalge-
brulk rterk verouderd en zltten er.ook nog wel de nodlge
nlssers 1n. Br€ukalnana h\rmeur veral€chtert 1n hoog tem-
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po r18 hlj_koBt to rprekan oveE da nleurr€rc vcrtallngcnln-ona land. In da Jar€n r5O schr€af hlj al 6€n lantalkrltlschc artlkelen ln 'In dc xaag:chaai, ov6r d€ NBG-vertallng. Da XBS La 1n vcrgellJklng daarmea nog een Btukmlnder, t6rw1J1 dc zgn. , croot-lt teuwe , -vertallni ln veelgevallen "on te 91l1en" la. Men kan teg€nwerpen] dat ookBreukelnana vertralprodukten Gen bapaaide lnicrprctatle
Peva!t:!.r: HlJz€If zcgt ovcr deze krittekr .Een vertallng1E rltljd exegeaa, naar Je moet nool,t zo Je elgen sx€ge€€1n do vertal1ng zatten, dat daardoor ien inaeri 6n nla-€chi,en betsre exegeae lrordt ultgealoten." ent " ... lkbeweer nlet, dat nljn exogese de enlg Julste La, naar Lkprobeer wel, zo tc vertal€n, dat lk d;a;door anitirc exege-aea nlet ultalult." Het 1s van belang, dat men ,lch evenlndenktr eat het betekent als een predtkant 1n zljn ge-
meente d€ Schrlften trtL ultleggen, zoala Breukelman hetdoet. en dan telkena rnoet zeggen. dat het er anders staat,dan het NBG vertaald heeft. ;oe ouderllng dLe toch moet
199119". op de rechte predlklng van cods ioord. noet eenblJbel hebben_r?afop hlj zlch baseren kan. Dle kent geen
Hebreeuwa en crlek&r'
- In de ln}eldlng zet lk aI, dat Breukelnans opvattlngendoor de 'theologische top, Ln Nederland doodgeiwegen wor-
den-. VeeI predtkanten, dl€ enerzijds op g"r.ior.".rde wlj-ze.hadden leren exegetlseren, andirzljde op hlstorlsch_krltlsche lrl)ze, hebben echter Juist ian nen geleeral deSchrlft-opnleuw te gaan l.ezen. 26, dat er weei gepreekt
kon worden. Ulteraard ls Breukelnan net deze Uciangstel-Ilng lngenonen. Toch vlndt hlj het erg 1aruner veraer nau-welljks serleus genonen te ztjn. Hlj is ,,ontmoedlgd. entoch-"wel .erg teleurgeeteld,, 1n de gang van zaken. Lang
neende htj, dat deze nleuwe r,rljze vin Sestuderen van deschrlft oecumenlsche perspectliven bood. De kerken glngenechter een.andere weg, ,,en dan komt daar dat Groot Nte;ws,,,een vertallng dle van de grondtekst bepaalal nlet veel meerheel-Iaat.. Vervlogen ldealen ... spfJtfg, ondat Breukel_
man de Schrlft op een m.1. goede, vrucntei afwerpende wtj_ze vl1 benaderen.

In Junl zal Breukelnan enkele weken een soort predlkan-
tensemlnarle ln Hongarlje begelelden. Er zljn alaar nogal
wat- predlkanten d16 erg benleulrd zljn naar il3n wlJze-vanr^,erken, HtJ zou nlet de 66rste profeet zljn, ile nlet lnzlJn vaderland gegerd wordtl

In het bovenstaande heb lk met een enkel-e kanttekenlng
de opvattlngen van Breukelman weergegeven. Er vallen neerkrltl8che opnerklngen te rnaken, daarvan ben 1k ne be-rrust. Het 91n9 me er echter nu om zoveel nogeli.Jk te ver-tellen over de methode €n ldeeen van Breukeirnani
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Noten
'I . crotendeels rreergegeven ln: F.H. Breukelnan, ALihLLLe

Theologie l. Kampen 1980, 140 - 173.
2r De ln het artlkel gegeven cltaten zljn afkoEstlg ui.t.

wlj moeten teer h66rders van het vloord ,orden, TR0U0
31 oktober 1980, pag.9.
Enkele kortere cltaten zljn genoteerd tljdens het col-
lege op 3 mel jl.

verdere llteratuur over/van Breukelnan (een greeP) t
- r-.- Br6nE€rnan-, ai jbelaL Theologie 2, Kanpen 1984.
- U etwehhingen, Amsterdam 1976 (een bundel opstellen,

'aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheld van
zlJn zeatlgate verjaardag') .
Dlverse opstellen In de jaarlijks verschljnende Amaie,t-
ds.nte Cahiznt eoon exegeae en bijbzlte thtoLctgie.
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