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Nico T. Bakker

In het julinummer van
Interpretatie schreefJooP
Zuur een vergelijking tussen Breukelman en Holwerda. Nico Bakker,
hoogleraar dogmatiek te
Amsterdam, geeft een
reactie waarin hij haarscherp uit de doeken
doet hoe groot het verschil is tussen beiden.
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Interpretatie 95-5, p. 11.
Zie het schema in Interpretatie 95-5, p. 13.
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Schriftgelovig
of schriftgetrouw

H

et artikel 'Holwerda over Genesis' van JooP Zuurl
vraagt om een reactie, waarin het verschil tussen
Breukelman en Holwerda uiteen wordt gezet. In
het rijk van de geest bestaan rangen en standen en bij
vergelijkingen moet daar rekening mee worden gehouden.
Frans Breukelman was van een bijzonder kaliber. Ik zeg
dat als iemand die zijn werk een grote bewondering toedraagt, ja, ik behoor zelfs tot de kring van mensen die
hem houden voor een voortrekker en pionier. Wanneer je
Breukelman vergelijken wilt, moet je met gelijksoortige
grootheden aankomen. Anders pakt die vergelijking
slecht uit voor het tegenbeeld, Benne Holwerda in dit
geval. Bovendien wekt zo'n bijdrage dan verbazing die
overgaat in ergernis. Die beide waren mijn deel toen ik
het artikel van Zuur las.
In de eerste alinea van het artikel van Zuur staat de
kern van zijn betoog: 'wat Breukelman in de jaren zestig,
zeventig en tachtig ontwikkelde aan visie op het boek
Genesis, dat was in de kern van de zaak door Holwerda
al in 1940 gezien.' Welke visie? 'Dat het hele boek Genesis een compositie is waarin het woord toledot (verwekkingen) bepalend is.' Wat Breukelman na dertig jaar
zwoegen met veel moeite op papier had gekregen, dat
was blijkbaar voor deze exegeet in 1940 al zo helder als
glas. Toegegeven, aldus Zuur, alles was nog niet zo
gedetailleerd uitgewerkt en - ik citeer - 'er spelen nog
heel andere vooronderstellingen een rol', niettemin, de
structuur van Genesis stond in grote lijnen vast. Als
belangrijkste vooronderstelling die leidde tot deze ontdekking noemt Zuur: Holwerda's schriftgelovig standpunt. Wat houdt dat 'schriftgelovig' in? Dat houdt in,
schrijft Zuur: 'dat hij (Holwerda) de verhalende gedeelten
van het Oude Testament voor historisch betrouwbaar
houdt, en de kritiek daartegen hartgrondig verwerpt'.
Nu is de historiserende lezing van de bijbel bepaald
niet origineel te noemen. Breukelman placht deze opvatting vanuit zijn grote leunstoel te betitelen met 'naïef historisch'! Zijn enorme hoornen pijp begon dan vervaarlijk
te pruttelen. 'Erg hè', zei hij dan, terwijl hij zich naar je
toeboog, alsof hij steun bij je zocht voor een naderende
catastrofe, 'al die gereformeerden, die en masse de kerk
verlaten, omdat het historisch niet blijkt te kloppen en
die nu denken dat er helemaal niets meer van de bijbel
klopt.' Bij die gelegenheden kreeg de uitdrukking op zijn
gezicht iets van radeloosheid, iets c10wnesks en begonnen zijn ogen droefgeestig in de verte te staren.
Nee, Frans Breukelman was geen 'schriftgelovig' theoloog. Daarentegen was hij wèl een schriftgetrouw theoloog! Voortdurend bezig met de vraag waarom de bijbelse auteurs de dingen"zó zeiden zoals ze ze zeiden.
Daarbij niet rustend totdat de teksten hem zelf de toe-

gang verschaften tot het raadsel dat zij zelf opwierpen.
Daarbij was hij bovendien een uiterst kritisch theoloog,
die de historische kritiek niet afviel, maar bijviel, al vond
hij haar bij lange na niet kritisch genoeg, nog veel te historiserend en veel te pedant. Is de bijbeluitleg van Holwerda vóór-kritisch te noemen, die van Breukelman is
ná-kritisch. Dat zijn twee verschillende geestelijke werelden, die onverenigbaar zijn. Dat alleen al maakt de vergelijking tussen deze beiden tot zulk een intellectuele
wanprestatie, ja haast tot een smakeloze grap.

Driedeling
Maar nu de toledot! Want op dit punt schijnt de Kampense exegeet te hebben geschitterd! Inderdaad schijnt
bij oppervlakkige beschouwing de structuurindeling van
het boek Genesis volgens het motiefwoord 'toledot' bij
Breukelman voor een groot deel parallel te lopen met de
indeling van Holwerda in zijn Historia. 2 Maar schijn
bedriegt!
Holwerda onderscheidt in het boek Genesis twee
hoofddelen, I: het verhaal van de schepping (1-2:3) en
11: de toledot (2:4 tot slot cap. 50). Kijken we vervolgens
naar de indeling van Breukelman, dan blijkt zijn indeling
niet te bestaan uit twee, maar uit drie hoofddelen, I: de
wording van hemel en aarde en al hun heir (1-2:3); 11: de
mens (ha-adam) op de akker (ha-adama) voor het aangezicht van God (2:4-4:26) en 111: de eigenlijke sefer-tole-
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dot-adam, met als inhoud de wording van Israël te midden van de gojim als eerstgeborene (bekor) onder vele
broederen (5: t -50:26).
Deze driedeling laat zien, waar het volgens Breukelman
in heel het boek Genesis om gaat: de wonderbaarlijke
verwekking van Israël als eerstgeborene te midden van
de volkeren. Daar staat alles in Genesis gericht. Dat is het
zwaartepunt van heel het boek en tevens de inhoud van
het grote derde deel: de sefer-toledot-adam, het boek
van de verwekkingen van Adam (111). Deel I en 11 vormen
daarvan slechts de achtergrond.
Wat de zin van deze driedeling is, zegt Breukelman
gelijk op de eerste bladzijde van zijn boek over Genesis:
'De volgorde van de themata die besproken worden is
derhalve: de hemel en de aarde (I) » de mens (11) »
Israël (111) .3 Om echter het verkondigende verhaal van het
boek Genesis te verstaan, moeten we echter de volgorde
omkeren en ons in tegengestelde richting begeven: Israël
(I) >> de mens (11) en » de hemel en de aarde (111). Want
het is vanuit Israëls existentie coram Deo op de èrèts die
God hun gaf, dat in Genesis 2:4-4:26 over de adam op
de adamah coram Deo wordt gesproken (liJ, en het is
eveneens vanuit Israëls existentie op de èrèts die God
hun gaf, dat in Genesis t : t -2:3 (I) over schepping als
g öttliche Landgabe wordt gesproken' .4
De pointe van deze driedeling is volgens Breukelman
daarom hierin gelegen, dat door middel van het motiefw oord toledot de koppeling tot stand wordt gebracht
tussen de thema's in deel I en 11 (hemel en aarde en de
mens) met het hoofdthema: de wonderbaarlijke wording
van Israël als eersteling (bekor) te midden van de volkeren in deel 111. Hetgeen zeggen wil: De oorsprong van
Israël is het werk van het geschiedende Woord (dabar)!
Zij kan niet worden verstaan vanuit de schepping (I). Het
is veeleer omgekeerd. De schepping dient te worden
verstaan vanuit de existentie van Israël en dankt haar
oorsprong aan dezelfde dabar. En evenzo: De oorsprong
van Israël kan niet worden verstaan vanuit de mensheid
(liJ, maar omgekeerd: de mensheid dient te worden verstaan vanuit de existentie van Israël. En daarom komt
alles aan op het capitale inzicht, 'dat het boek Genesis als
sefer-toledot-adam, dat de ouverture bevat op heel
Tenach, niet kan worden opgevat als historia, maar als
verhaal over het geschieden van een dabar. Dit radicale
bijbelse particularisme is de kracht en het geheim van het
bijbelse universalisme.'s Dit particularisme is naar Breukelmans visie het geheim van de structuurindeling van
Genesis naar het motiefwoord toledot.

Wereld van verschil
Is dat nu ook het geval met de indeling van Holwerda?
Geldt daarvan ook, dat de zin van het structuurbepalende
motiefwoord 'toledot' gelegen is in het volstrekte particularisme van de existentie van Israël? Geldt hier ook dat
de toledot betrekking hebben op de verwekking van
Israël als eerstgeborene te midden van de volken? Geldt
hier evenzo, dat schepping en mensheid compleet Israëlvormigworden gedacht? Nee. Het tegendeel blijkt het
geval. De tweedeling waar Zuur melding van maakt, laat
zien, dat Genesis gelezen wordt als de (algemene) historia van de mens, beginnend bij de (algemeen verstane)
schepping om zich dan in de loop van haar ontwikkeling
te verbijzonderen tot de geschiedenis van Israël om

straks uit te monden in de geschiedenis van de kerk.
Vandaar de belangstelling die Zuur in zijn artikel aan de
dag legt voor Holwerda's exegetische bemoeienis met
de notie 'kerkzaad' (p. 13). Kortom: het oude en vertrouwde heilshistorische schema! Een denken dat zich
beweegt volgens de lineair-historische lijn: schepping »
mens » Israël. Niet volgens de tegengestelde kerugmatische orde, die Breukelman in Genesis aantrof : Israël »
mens » schepping, welke orde de zin en het geheim
uitmaakt van de toledot-indeling van het hele boek
Genesis.
Wat verstaat Holwerda onder toledot? Volgens Zuur: het
'resultaat' , het 'product' van een historische ontwikkeling. De bijbel geeft 'geen biografie', 'geen roman van
bijbelheiligen' , 'geen geschiedenis' in de gebruikelijke
zin van dit woord, 'maar trekt historische lijnen, van een
begin naar een eindpunt'. 'Toledot betekent: daar liep het
op uit.'
Als ik het goed zie, verstaat Holwerda de toledot als
hoogmomenten ('beginpunten') van een heilshistorische
ontwikkeling, waarin God telkens 'iets nieuws begint' om
de gevolgen van de zondeval teniet te doen. Dit is een
opvatting, die reeds in t 650 in vele toonaarden te beluisteren viel bij de aan Coccejus geschoolde foederaaltheologen. Niet het eerstelingschap van Israël en het
daarmee onlosmakelijk verbonden primaat van het
geschiedende Woord bepaalt hier de skopus van de uitleg van de toledot, maar de zondeval en Gods reactie
daarop in de voortgaande heilsgeschiedenis. Over de
'toledot van hemel en aarde' - volgens de indeling van
Holwerda de opening van heel deelII! - schrijft Zuur:
'Met betrekking tot deel I, de schepping, vraagt de
schrijver in deel 11 (heel de rest van Genesis!): wat waren
de toledot van hemel en aarde (lIa: 2:4-4:26)? Wat kwam
ervan terecht. Deellla gaat over de woonplaats van de
mens, zijn heerschappij over de dieren en de schepping
van de vrouw. IIb (5: t -6:8: de toledot van Adam) grijpt
terug op Adam en maakt duidelijk, dat God de geschapen mens vasthoudt in het "heilige zaad, hoewel ook dat
zucht onder de vloek" .. .' (p. t 2) .
Volgens de tweedeling van Holwerda heeft het boek
Genesis naar eeuwenoud model tot centrum: de zondeval. Uitgangspunt van heel het boek Genesis is de vraag:
wat is er van de schepping terechtgekomen? Nu, het
antwoord zal duidelijk zijn: niet veel bijzonders!
Geheel anders Breukelman. De driedeling heeft niet tot
centrum de zondeval, maar de verrassing van de wonderbaarlijke verschijning van Israël , als eersteling te midden van de volken (natuurlijk niet te verwarren met het
jodendom!). Welnu, dat zijn werelden van verschil. De
uitkomsten van Holwerda en Breukelman staan diametraal tegenover elkaar. Zij sluiten elkaar wederkerig uit.
Kenmerk van alle schriftgelovigheid is het lineair-historisch lezen van de Schrift en het 'drijven van de zondeval' . Een procédé, dat door de hele kerkgeschiedenis
heen is toegepast. De stelling van Zuur, dat Holwerda's
indeling van Genesis 'origineel' is, is dus categorisch
onwaar!
Het werk van Breukelman is niet te reduceren tot de
'ontdekking' van de toledot-structuur van het Genesisverhaal. Belangrijker is dat hij die structuren wist te door-
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Zie F.H. Breukelman, Bijbelse theologie, het eerstelingschap van Israël,
Kok, Kampen 1992, p. 11.
idem, cursivering NTB.
idem, p. 20.
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Hoofdstuk

negen
ij de bestudering van Ezra-Nehemia viel me
op dat zowel het negende hoofdstuk van Ezra
als het negende hoofdstuk van Nehemia een
gebed bevat. Even Hitste de vraag door me heen of
bewust het gebed in beide delen (Ezra-Nehemia was
aanvankelijk één boek) tussen hoofdstuk acht en tien
is geplaatst of dat met opzet de nummering negen
gekoppeld is aan deze gebeden. Door de 'herhaling'
zou mogelijk de samenhang tussen Ezra's optreden
benadrukt en de functie van het gebed in het geheel
versterkt worden.
De vraag naar de opzettelijkheid om het gebed en
de nummering negen met elkaar te verbinden werd
sterker, toen tot me doordrong dat ook andere boeken een gebed bevatten dat in de uiteindelijke compositie en na de nummering in hoofdstuk negen is
terechtgekomen. Ik denk aan Daniël 9 en de apocriefe boeken Wijsheid van Salomo 9 en Judit 9.
Is dit toeval en moeten we daar verder niets achter
zoeken? Of verwijst de plaats van deze gebeden
naar iets anders (zo suggereerde iemand een verband met het negende uur als gebedsuur)? Hebben
degenen die in de latere tijd de hoofdstukken hebben genummerd met opzet 'hoofdstuk negen' verbonden met een 'gebed'? Met andere woorden:
schuilt er in deze composities een 'meerwaarde'? De
vraagstelling kunnen we uitbreiden: de Hebreeuwse
bijbel bevat veel meer gebeden, maar bij deze zien
we geen direct verband met het capita-nummer
negen. Als opzettelijk in een aantal gevallen de
nummering negen gekoppeld is aan een gebed,
waarin verschillen deze dan ten opzichte van andere
gebeden en hun plaats?
Wellicht zijn er lezers die hierover meer weten te
zeggen. Van harte nodig ik hen uit hierop te reageren. (Zie ook het artikel van J. van Oorschot, 'Nachkultische Psalmen und spätbiblische Rollendichtung',
in: ZA W 106, 1994, p. 69-84.) Mogelijk komen we
er dan te zijner tijd op terug in Interpretatie.
Reacties graag naar mijn adres: Druivenstraat 17,
2564 VE Den Haag (tel. 070-3235559).
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zien en te herleiden tot hun eigen, aan de teksten inherent theologisch a priori. Dit inzicht bepaalt dat Frans
Breukelman op het gebied van het bijbelonderzoek
grensverleggende resultaten heeft geboekt. Ik overdrijf
niet als ik zeg: het werk van Frans Breukelman betekent
een 'epistemologische' breuk op het gebied van de bijbel uitleg, iets wat maar zelden voorkomt in de theologiegeschiedenis.

Eenzijdig
Aan het eind van zijn artikel zegt Zuur: 'Breukelmans
heftige afkeer van een historische benadering was
terecht, maar eenzijdig.' Dat is een dooddoener! In
populair wetenschappelijke kringen doen dergelijke
opmerkingen het altijd goed. Zij zijn omgeven met een
aura van tolerantie en wetenschappelijkheid. Maar hier
geldt van tweeën één: de visie van Breukelman is terecht
of zij is dat niet. De bijbel moet worden gelezen als het
getuigenis aangaande een dabarvan Godswege die 'in
Israël viel' of als het relaas over de geschiedenis van de
mensheid, lopend vanaf Adam en de val tot de verlossing in het einde van het seculum. Dat is het dilemma.
Daarover moet duidelijkheid komen. Die duidelijkheid
moeten de teksten zelf ons verschaffen. Dat zal in de toekomst een grondige studie vereisen van de werken van
Frans Breukelman. Of die twee zienswijzen met elkaar te
verenigen zijn, staat nog te bezien. Laten we daar maar
niet op vooruitlopen. Voorlopig geloof ik daar niets van.
En of de uitkomst eenzijdig zal blijken of niet, doet niet
terzake.
Overigens, 'eenzijdigheid' is in de bijbelse theologie
geen vies woord. Zeker dan niet, als het radicale bijbelse
particularisme wordt verstaan als de kracht en het
geheim van het bijbelse universalisme. Een gereformeerd
geschoold theoloog als Zuur had dat kunnen weten.

Piet Schelling

