
Op 28 juni j.1. is te Amsterdam, ten gevolge 
van een kwaadaardige hersentumor, op 76-
jarige leeftijd overleden: Frans Hendrik 
Breukelman. Vier dagen nadat hij en zijn 
vrouw vijftig jaar getrouwd waren. Hij heeft 
er noo~ een geheim van gemaakt dat hij 
zonder Mijntje niet kon bestaan. Met mij zuI
len velen mevrouw Breukelman-Verhoog 
dankbaar zijn, en haar heel veel sterkte 
wensen in haar grote verdriet. 
Hoe moeten wij Frans 
Breukelman gedenken? 
In de eerste plaats als dienaar 
van het Woord. Hij was, na 
vicaris te zijn geweest in Rijns
burg, predikant in Ritthem en 
Simonshaven. Hij is predikant 
gebleven, zijn leven lang, ook 
toen hij docent en emeritus 
was. Hij hield van dominees en 
pastoors! En zijn hele bijbels
theologische werk had geen 
ander doel dan: helpen bij het 
preken, bij de catechisaties en 
leerhuizen in gemeenten en pa
rochies. 

Ook als leraar van de kerk bleef 
hij dienaar van het Woord. Van 
1968 tot 1981 was hij als do
cent verbonden aan de Theolo
gische Faculteit van de Univer
site~ van Amsterdam, in het ka
der van de Kerkelijke ·0pleiding. 
Daar heeft hij jaar in jaar uit 
toekomstige predikanten ver
baasd doen staan. Hij ont
leende zijn genial~eit namelijk 
geheel en al aan zijn vermogen 
om leerling te zijn. Leerling van 
profeten en apostelen, van 
Mozes en Matteüs, tot in de 
tittels en jota's. Hij publiceerde 
dan ook pas iets als zijn onder
zoek was afgerond tot in de 
puntjes. 
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• Miskotte-bewonderaar. Hij voelde zich al
tijd zo'n 'kleine jongen' vergeleken bij K.H. 
Miskotte, de dichterlijke. 
• Criticus van bijbelvertalingen. Zijn respect 
voor de Statenvertaling en voor de 'Ver
deutschung' van Martin Buber en Franz 
Rosenzweig was onbegrensd. 'Groot 
Nieuws' moest het ontgelden, dat leek ner
gens naar. 
• Schrijver. Van vele artikelen, onder andere 

in de prachtige twee deeltjes 
van 'Om het levende Woord' 
(1966 en 1968), in feestbundels 
(o.a. voor K. Barth, K.H. 
Miskotte, W.G. Overbosch, J.P. 
Boendermaker, B.P.M. 
Hemelsoet), in de 'Amster
damse Cahiers'. Maar vooral 
van zijn hoofdwerk 'Bijbelse 
Theologie'. Er verschenen drie 
delen bij Kok in Kampen, in 
1980, 1984 en 1992. Zijn 
'Unvollendete', waarvan nog 
heel wat ligt te wachten op pu
blikatie. 
• Kleinkunstenaar voor Gods 
aangezicht. Prof. Berkhof 
noemde hem ooit de Wim Kan 
van de hervormde kerk. Inder
daad, hij voelde zich verwant 
met cabaretiers en conferen
ciers, die door de genadegave 
van de humor mensen weer op 

: doen leven. 
• Redenaar. Bijvoorbeeld in de 
jaren zestig tijdens studieweken 
op Woudschoten en Hydepark. 
Daar kon hij dagenlang zijn ge
hoor boeien, onuitputtelijk ener
giek, grondig wetenschappelijk, 
met milde humor en vlijmscher-

I pe kritiek. De meeste theologi
sche hoogleraren in die dagen 
waren huiverig voor deze sin
gulier begaafde, onbezoldigde 
mededinger. Zij waarschuwden 
ons: hij zou eenzijdig zijn, een Dominee en docent dus, die

naar en discipel. Van hieruit 
was hij nog zoveel meer: 
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• Houthakker. Toen de grote pastorie van 
Simonshaven nog met hout verwarmd 
moest worden. 
• Talmoed-kenner. Ik herinner me zijn onge
lovige blik, toen ik bekende het Hebreeuws 
niet ongevocaliseerd te kunnen lezen. 
• Ijverig hanteerder van folianten 
Hiëronymus en Augustinus, die hij spelde. 
• Calvijn-lezer. Zijn meest verbazing-

wekkende studie vind ik de close-reading 
van de verschillende ed~ies van de 
'Inst~utio' . Hij hield van Calvijn en van de 
orthodoxe vaders van de zeventiende 
eeuw. 
• Barth-vertolker. Hij moest zijn eigen vader 
al op 16-jarige leeftijd missen . Karl Barth 
werd zijn tweede vader, en wie aan Barth 
kwam, die was nog niet jarig! 
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ja zelfs demonische trekjes ver
tonen. Inderdaad, hij was eenzijdig, maar 
op een inclusieve manier, zoals ook de bij
belse vertellers eenzijdig zijn. 

Frans Breukelman was een trouwe, maar 
ook onverbiddelijke vriend. Toen ik een pe
riode wat al te veel opging in de joodse exe
gese en de feministische theologie, riep hij 
mij terug: HYpe, zijn we nog wel vrienden?" 
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Zozeer was het zakelijke bij hem met het 
persoonlijke verweven. Hij was ook een 
aangevochten mens: als het Woord niet 
waar zou zijn, kon hij niet verder leven! 
Door die diepten ging hij vele malen heen. 
Hij bleef zijn hele leven een vrij man, in 
dienst genomen door het Woord. Die princi
piële beslissing was al in het tweede jaar 
van zijn studietijd in Leiden gevallen. Hij las 
toen Barth en Schopenhauer. Karl Barth 
won het, overtuigde hem. Dat was het in 
1938 verschenen deel I 2 van de 'Kirchliche 
Dogmatik', over de religie en de Heilige 
Schrift. Nu kon hij aan de gang, geïnspi-
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Op 28 juni j.l. overleed de theoloog Arend van 
Leeuwen. Zijn zeer onverwachte heengaan 
veroorzaakte een schok bij de velen die zich 
met hem verbonden voelden. Naast familie 
en vrienden waren dat de mensen die van en 
met hem geleerd hebben. 
Van Leeuwen was een profetisch leraar in 
de joodse zin van het woord. Hij leerde door 
te lezen. Hij las het Woord van God en Ver
taalde dat op heel eigen, radicale wijze. Hij 
las ook het woord van mindere goden en hij 
wees onbarmhartig dubbele bodems, inner
lijke tegenspraken en bewuste misleidingen 
aan. Die twee categorieën, het Woord en 
de woorden, verbond hij dialectisch met el
kaar. Hij deed dat als hermeneut, als bood
schapper van God - maar meestal impliciet. 
Het is dan ook geen wonder dat hij niet ge
makkelijk als zodanig werd (h)'erkend. 
Je moest, met andere woorden, echt goed 
kijken en luisteren, wilde je de hermeneut 
Van Leeuwen herkennen. Het kwam er in 
feite op neer dat de wijze waarop Van 
Leeuwen de Schrift vertolkte met name tot 
uiting kwam in de positie die hij innam over 
brandende kwesties op het gebied van kerk 
en wereld (lees: van de wereld en het chris
tendom). Die positie bestond uit een zeer 
persoonlijk engagement en een door en 
door theologische visie op de geschiedenis. 
Alle opportunisme en goedkope mooiprate
rij verafschuwde hij en hij ging zeer ver in 
het kenbaar maken daarvan. Zo, vond hij, 
bedrijf je hermeneutiek: zo ben je bood
schapper van God in menselijke verhoudin
gen. 

Het spreekt vanzelf dat, om het eufemis
tisch te zeggen, hem dit niet steeds in dank 
werd afgenomen. Zo verhinderden rancu
neuze personen met macht dat hem een 
positie als kerkelijk hoogleraar in de Neder-

reerd door Barth en, op aanwijzing van 
Miskotte, Buber-Rosenzweig. Zijn werk 
heeft de weg naar heel wat pastorieën ge
vonden, ook in het buitenland. Er kwamen 
steeds meer Duitse studenten in Amster
dam studeren. Zij werden, ook op de boer
derij in Finkum, bij- en omgeschoold. Hij 
was zelf enige tijd gastdocent in Berlijn. In 
Duitsland bloeide allerlei op: het tijdschrift 
'Texte und Kontexte', het leerhuis in 
Knesebeck, de dissertatie van Uwe Bauer. 
In Amerika zal binnenkort 'Voices from Am
sterdam' verschijnen, geredigeerd door 
Martin Kessler. 

landse Hervormde Kerk werd toegewezen. 
Daar staat tegenover dat binnen de oecu
menische beweging het grote belang van 
zijn werk werd erkend; over zijn boek 
Christianity in World Histol}'werd jarenlang 
een internationale discussie op niveau ge
voerd. Zijn bijdrage aan de ideeënvorming 
in de Wereldraad van Kerken lijkt mij dan 
ook van niet te overschatten belang. Ik vol
sta hier met het noemen van enkele grote 
thema's: de positie van het christendom ten 
opzichte van andere godsdiensten, de bete
kenis van de secularisatie in het Westen en 
de houding van het 'christelijke' Westen ten 
opzichte van het communistische Oosten. 

prof.dr. A. Th. van Leeuwen 

Het waren stuk voor stuk hete hangijzers in 
de tijd dat Van Leeuwen actief was in de 
zending en als directeur van Kerk en We
reld. Het zijn probleemvelden die nog 
steeds, zij het soms op een wat andere ma
nier, het denken en geloven gevangen hou
den. 
In zekere zin kan men stellen dat Van Leeu
wen zijn tijd vooruit was. Inzichten die nu -
ook in zijn eigen hervormde kerk - gemeen
goed aan het worden zijn, bracht hij op de 
hem eigen radicale manier naar voren. Het 
gaat om heel concrete stellingnames, die in 
dit in memoriam met ere genoemd mogen 
worden: 
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Van Frans Breukelman hebben wij geleerd 
dat het in de Schrift niet gaat om een ab
stracte leer, maar om de levende werkelijk
heid van menselijke ontmoetingen en rela
ties. Daarom spreekt de Bijbel over 'namen' 
en 'woorden'. Temidden van die namen en 
woorden rijst de ene Naam en het ene 
Woord op, dat ons in dienst wil nemen om 
in kerk en oecumene vrede op aarde te ver
kondigen. Op de dag des Heren zal die 
vrede er ook werkelijk zijn! 
Wij missen Frans 8reukelman. Een gevoe
lige, strijdbare en vasthoudende theoloog. 
Een getuige van Jezus Christus. 0 

• In de na-oorlogse jaren werkte Van Leeu
wen als studenten predikant onder 
Indonesische en Chinese studenten (in Ne
derland). Hij koos voor de Indonesische re
volutie en tegen het politieke beleid dat 
leidde tot de politionele acties. 
• Van Leeuwen koos tegen de Koude Oor
log-mental~eit en de daarmee gepaard 
gaande in haat vertaalde angst voor het 
communisme/marxisme. Door actieve deel
name aan de 'Praagse vredesconferentie' 
kwam hij terecht in de hoek van hen die 
verdacht werden van verraad aan het Wes
ten. 
• Van Leeuwen was fel tegen de kernbewa
pening gekant. Bij alle wisseling van zijn 
aandacht bleef hij bij deze problematiek 
hartstochtelijk betrokken, zoals bij voor
beeld bleek in zijn afscheidsrede als hoog
leraar in 1985. 
• In Christianity in World Histol}' bevestigde 
Van Leeuwen het beeld dat velen van hem 
hadden en verschafte het zelfs een funda
ment: het marxisme moet niet blindelings 
bestreden worden, maar het moet als een 
fundamentele kritiek op de christelijke cul
tuur worden gezien, als een 'tweede islam'! 
En, wat zo mogelijk nog erger was: een be
langrijke reden waarom het christendom zo 
tegen het marxisme was, namelijk haar 
atheïsme, werd door Van Leeuwen in het 
Westen zélf gelokaliseerd. 

Ik denk dat Van Leeuwen niet ten onrechte 
meende dat je voor dit soort visies een in
ternationale kijk op de wereldproblemen 
moest ontwikkelen. Is het toevallig dat hij 
uiteindelijk een functie als hoogleraar in de 
Wereldkerk mocht gaan bekleden? Het 
gedachtengoed dat hij ontwikkelde in de 
context van de (protestantse) Wereldraad 
en de (rooms-katholieke) Wereldkerk wordt 
nu, in onze dagen, opgenomen en verder 
ontwikkeld in studies, onderwijs en discus
sies binnen kleinere groepen en organisa
ties. Het fungeert als discussiestof tussen 
theologen en economen, milieu-mensen en 
politici, en tussen heel gewone kerk
mensen. Laten we hem als bijzondere 'le
raar der kerk' eren door met zijn gedachten
goed verder te werken. Vanuit de hemel zal 
hij glimlachend toezien - als 'partijdig toe
schouwer', als u begrijpt wat ik bedoel. 

o 
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