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Na dertig jaar mondelinge
overlevering•.
Beste Frans en Mijntje.
Dames en heren.

Na dertig jaar mondelinge overlevering (en
nog wat langer zelfs): zie hier de Toledot,
Het boek Genesis als het boek van de Toledot van Adam, de mens - door Frans niet
alleen verwekt, maar nu ook gebaardl
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aat ik beginnen met iets te zeggen mede namens
Elia. ook aan haar is het boek dat voor ons ligt
opgedragen (tussen haakjes: ooit was zij verloskundige van haar beroep. maar in de regel . naar haar zeggen. betrokken bij kortere bevallingen!). Zonder gekheid
gesproken. wij vinden het iets groots. dat uitgerekend
onze namen mogen prijken voorin. in de opdracht van
d it deel van de cahiers Bijbelse Theologie - dat toch wel
(zij het nog ten dele) het magnum opus bevat van Frans'
scheppend werk. Wij zijn daar werkelijk door geroerd.
zoals wij het ook zijn door de vriendschap met Mijntje en
Frans en door wat we in de loop der jaren voor elkaar
hebben mogen betekenen!
Na dertig jaar mondelinge overlevering: zie hier niet zo
maar iets - zie hier. in de volle vorm van zijn inhoud. Bijbelse Theologie deel 3a: Het boek Genesis als het boek
van de Toledot van Adam . de mens. Bam. hier is het.
bijna als een dabhar op zichzelf. zo en niet anders.
begrijp je Roei?! Aan mij is bij deze presentatie als taak
toebedeeld het anecdotisch vertelsel . van de bijdrage
van collega Deurloo straks mag meer inhoudelijke standing worden verwacht.
Nu dan. van het particuliere naar het algemene. alomvattende . Mijn persoonlijke betrokkenheid bij Frans en zijn
traditie-scheppend werk. zijn overlevering in wording.
gaat (zoals voor velen hier aanwezig) terug op de warme
ontmoeting in de pastorie van Simonshaven. Typerend
voor dat leergesprek zo'n dertig jaar geleden was dat op
die koude winteravond. onder de gloed van Frans'
betoog. spontaan een schoorsteenbrand uitbrak. een binnenbrand die ons aan de wereld om ons heen herinnerde. en die ik samen met mijn medeleerling mocht en
nog kon blussen. Wat wij toen nog niet geheel beseften
overigens. is dat binnen . in Frans' studeerkamer een nog
veel groter vuur bezig was te ontstaan - een uitslaande
brand die over theologisch Nederland zou gaan!
Een tweede persoonlijke herinnering die ik hier nog noemen wil . daterend van veel jaren later. is die aan het
gezamenlijk met Frans optreden in den lande: dat was de
overlevering inactu. op en top. te vuur bovendien (en
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soms bijna te zwaard) verdedigd tegen alle tegenspraak.
Ik mocht daarbij. bij ettelijke gelegenheden als Frans '
counterpart fungeren. zijn tegenspeler zo u wilt. Naast
inhoudelijke discussie bleek mijn taak dan overigens (ik
denk vooral aan een zeer levendige bijeenkomst in Kam pen in '78) met name te bestaan in het Frans manen zich
óók aan de toegemeten spreektijd te houden (zoals ik
dat zelf natuurlijk netjes deed).
Ik zei zojuist: fungeren als Frans' counterpart. dat is het
wat ik deed. Want. ja. dat is misschien wel het typerende
van onze relatie door de jaren heen: waar verschillen tussen ons altijd zijn blijven bestaan. zijn zij echter nooit tussen ons in gaan staan. Met 'tegenspel' en 'meedenkwerk' als de beide motiefwoorden . zo is onze verstandhouding tot op vandaag toe te typeren: kritiek niet
schromend . maar altijd blijvend binnen een gemeenzaam
Anliegen om de teksten te verstaan!
Heb ik met de beide voorgaande persoonlijke vertelsels
(elk met hun historische wortel en met hun historische
spits) mijn toch wel heel eigen betrokkenheid bij Frans '
werk aangegeven: Gaande van het particuliere naar het
algemene is er nog een andere reden waarom ik mij. en
dat zeer van harte. betrokken voel bij het uiteindelijk verschijnen van dit langverwachte boek van Frans. ja juist
van dit boek, de Toledot.
Laat ik dat als volgt kort toelichten: Van weinig boeken
kan gezegd worden dat ze vóór hun verschijnen, tijdens
een zo lange overleveringsgeschiedenis vooraf. reeds
zo'n Wirkungsgeschichte gehad hebben.
In de eerste plaats natuurlijk door Frans zelf, de vi va
vox, onvermoeibaar uitroepend wat gehoord moest worden; in kleine kring of voor het grote forum voor- en
overdragend wat hij zelf. in scrupuleuze concentratie op
de teksten, gehoord hàd : zo begonnen wording , overlevering en werking in een ongedeeld proces ineen te grijpen; zo ontstonden ook (naast een aantal voor- en deelpublicaties) de eerste tentatieve - en daarna steeds weer
opnieuw herziene - bundelingen in de vorm van de alom
circulerende Genesis-stencils.
Van levende overlevering naar Wirkungsgeschichte: het
verhaal van Frans en zijn leerlingen (noem ze een 'school'
of doe dat. met hem . liever niet). Ik kom op het tweede
aspect dat in dit verband genoemd moet worden: dat
van de receptie van Frans' werk door de velen, die zich
door hem lieten inspireren, dankbaar en vol verwondering om een wereld die voor hen openging.
Sprekend over de impact van Frans' gedachtengoed,
in zijn gestage groei naar volheid . is het niet het minst
juist ook het Genesis-materiaal geweest. dat door de

Roei Oost
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Breukelman, dat. beter dan het verdrietig-makende vooruitzicht van een vruchteloos langs-elkaar-heen-praten te
hebben, ieder nu in zo groot mogelijke getrouwheid het
zijne doet? " Zo hoeft het dus niet. gelukkig kan het ook
anders, is wel degelijk gemeenzaamheid mogelijk!

Breukelman rechts op
de foto en Oost links.

jaren heen zo sterk heeft doorgewerkt: door veel van de
leerlingen op- en overgenomen, zich eigen gemaakt en
(dit al of niet tot Frans' genoegen) verder uitgewerkt - in
een voortgaand proces, waarin zijn bijbels idioom voor
allen samenbindend werd , de staande uitdrukkingen van
zijn bijbels theologische structuren van lieverlee reeds
een klassiek karakter kregen, en vooral zijn centrale theologisch thema doorgang vond: Genesis als het verhaal
van de wording van Israël temidden van de volkeren.
Van weinig boeken is aldus te zeggen, dat zij reeds zó
ver voor hun verschijnen zo zijn gelezen, geciteerd , ja
enthousiast geplunderd. Juist dàt nu is de reden die ik
daarstraks noemde van mijn vreugde over het verschij nen, nu uiteindelijk, ook van het oorspronkelijke werk het autographon van Frans zelf!
Na dertig jaar mondelinge overlevering (en nog wat langer zelfs) : zie hier de Toledot, Het boek Genesis als het
boek van de Toledot van Adam , de mens - misschien
nog niet het laatste woord , canoniek zoals een evangelietekst in zijn voldragen vorm (zo voelt Frans zelf althans
vanuit zijn worsteling met de stof) : maar wél een heel
stuk werk!
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Marita Mathijsen. De
geest van de dichter.
nen zogenaamde
gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers. Amsterdam:
Querido. 1991: "Ik steek
als een vlieg, niet als
een wesp. Gesprek met
Jan Kneppelhout (Klikspaan)", blz. 9,3- 101 ;
citaat blz. 95.

Het zij mij vergund , als eenvoudig historisch-kritisch
mens, tenslotte nu nog iets te vertellen over de wording
van Frans' boek in zijn laatste, eindredactionele fase.
Ik mocht daarbij betrokken zijn, vanuit onze bijzondere
relatie , zoals ik die eerder al heb aangegeven, en er een
bescheiden maar wellicht beslissende bijdrage aan leveren. Vanuit mijn eigen betrokkenheid bij zijn werk - noem
die kritisch solidair: want ik geloof nu eenmaal. dat Frans
daarmee veel meer geholpen is, dan met enkel al of niet
onkritische adoratie en niet meer; en dat Frans, hoe heetgebakerd ook zijn zondige natuur, zich toch wel degelijk
kan laten helpen, dàt is gebleken! Ik geloof ook niet in
een scheiding van kampen - zoals die bij gelegenheid
eens door een leerling, die hem tegen mij en de frustraties van de academische tegenwereld in bescherming
wilde nemen , in een brief aldus werd verwoord: "Werkelijk, dominee Oost, bent u niet van mening mèt de heer

Daarvan getuigt dit verhaal van Frans en mij samen , van
onze gezamenlijke inspanning vanaf 1987, om de stof en
de overlevering in een eindvorm gestalte te geven; het
verhaal van Frans' creatieve worsteling , niet zonder dieptepunten (wie zou anders verwachten) , maar ook het verhaal van een diepgaand en vruchtbaar persoonlijk contact. Als stemmingsbeeld (de confidentie zij mij vergeven) drie korte citaten: uit een brief van Frans, waarin hij
wil opgeven: "De oorzaak daarvan is - ik ben het steeds
duidelijker gaan merken -, dat ik niet meer geloof in de
zin van mijn werk ... "; uit een volgende brief, na mijn ernstig vermaan : "Goede kerel , ik ben je heel dankbaar. Ja,
het verhaal over de toledot moet worden voltooid .. :; en
tenslotte de stem van Mijntje, op een ansicht uit de Dordogne: "' s Morgens zit Frans wat te werken . Ik hoop dat
hij weer wat inspiratie krijgt...".
Over de technische kant van onze samenwerking (en van
mijn tegenspel en meedenkwerk) wil ik kort zijn: uit de
inhoudelijke discussie is met name geresulteerd de Inleiding die Frans heeft geschreven, met aan het eind een
methodisch-hermeneutische verantwoording; uit het
algehele gesprek vooral de structurering van het hele
boek, en met name de overal toegevoegde kopjes: uit
mijn verdere advies het afbreken van de stof na de Toledot Terach, en het onderbrengen ervan aldus in een
afzonderlijk deel 3a.
Wij zijn blij , lieve Frans en niet minder Mijntje, dat zo nu
dit cah ier Bijbelse Theologie vandaag kan worden gepresenteerd .
Voordat ik nu het woord geef aan Karel Deurloo. als
een van de velen die er al veel uit geleerd heeft, kan ik
het niet laten nog te wijzen op een veelzeggende verrassing, die het uiteindelijke boek bij lezing in petto heeft op het punt van de eerder genoemde alom ingeburgerde staande uitdrukkingen. - Het is daarbij zoals ik
laatst las in een gefingeerd interview met de schrijver Jan
Kneppelhout (Klikspaan) uit de vorige eeuw (overigens
onder de titel : "Ik steek als een vlieg. niet als een wesp ") .
waarin de interviewster hem zijn veranderingen verwijt in
de sloteditie van zijn verzameld werk, waarop Kneppelhout antwoordt: "Nee, het nageslacht heeft recht op een
bijgewerkte afdruk van onze geest, en is niet gebaat bij
een toevallige momentopname .. : i - Zo sla men zelf na
Frans ' herziene verwoording van het 'ante et post primo.
genitum natum ... '
Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht.

