brede oriëntatie in zijn In gesprek met oudere en
nieuwere theologen uit 1991 . Nog lang bleef hij
werkzaam in velerlei kring, tot aan zijn plotselinge overlijden toe.
Ges c hr.Zie de bibliografie in : R.H. Sremmer ,
Refanl/atie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en

het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581 .
Fran. 1984. 273-275 en in: Het dochtertje van Jaïrus. In
memoriam R.H.B., Enschede 1997, 23-28 [uitg. in eigen
beheer]. - Voorts: Schetsen Daniël: 12 schetsen, Duiven
1981; (je dr .• 1996. - Herman Bavinek anti llle presenl-day
Refonned theology in the Netherlands. HamillOn (Ont.) 1984
(Kall/onia, 71l). - Kuyper, Hoedemaker en de Doleantie,
Apeldoorn 1986 (Reformatorische Stemmen). - Hennon
Bavinek (1854-1921), POlchefs(foom 1988 (Wetenskaplike
Bydrae van die Potchefstroomse Universiteit vir Crist. Hoër
Ondenvys. Reeks F2 . 45). - In gesprek met oudere en nieuwere theologen. De actualiteit van de gerefonneerde theologie, Kampen 1991. - 52 open vensters, Enschede 1991. - De
Planragekerk. 1874-1994, O. r .v. R.H.B., J. Meijering en Ph.
Veldhuilen, Zwolle 1994. - Het begon in een huiskamer,
o.r.v. R.H.B. , G. Spruijt en A. Veldman, Enschede 1994. Jollflnnes C. Sikkel. A piolleer in social refonn, Neerlandia
(Alberta) 1998. - Diverse van lijn kleinere geschriften werden
vertaald in het Afrikaans, Engels en Hongaars.
Prediker 1:15. In : Dertien stemmen over Prediker, o. r.v .
N. Heizenberg, Kampen 1984, 11-13. - Historische asp ecten
van de Afscheiding. In : Aspecten van de Afscheiding , O.f. V. A.
de Groot en P.L. Schram, Fran. 1984, 9-39. - Schilder en de
Wijsbegeerte der Wetsidee . In : Geen duimbreed! FaceClen van
leven ell werk van prof dr. K. Schilder 1890-1952, O.r. v. J.
de Bruijn en G. Harinck, Baarn 1990, 75-82. - Lucas
Lindeboom: een van de 'vaders' van de Vereniging van 1892 .
In: Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van
1892, O.r.v . D. Deddens en M. te Velde , Barneveld 1992. 87103.
Artikelen in : De Vnje Kerk , De Re/onl/atle, Opbouw,
Kerkbode voor Overijssel, Petahja , Ons Politewna, Polemios,
Radix, Trouw, De Rotterdammer, Nederlands Dagblad,
Calvinistisch Jongelingsblad , De Poorrwake, EIiZilbethbode.
Preken: in de prekenseries Wederkeer en Waarheid en
recht.
H ss.: Correspondentie en manuscripten [ArchiefR.H . B. , in Archief- en Documentatiecentrum van de
Gereformeerde Kerken, Kampen (Broederweg)].
L i 1. : L. Praamsma, Kerkenordening en geschiedenis,
Kampen 1946. - Vrijmaking - Wederkeer. Vijftig jaar
Vrijmaking in beeld gebracht 1944-1994, O.l.v. D . Deddens
en M. te Velde, Barneveld 1994, reg . in v . - P .H . Vos en LH .
Soepenberg, Uit hel hoofd en van IIflrte. In gesprek met
R.H.B . en mevr. L.G.A . Bremmer-Lindeboom . In:
C.O.R.N. U., XXII (1994) , 501 -513. - Vuur en vlam. De
organisatie van hel vrijgemaakt-gerefonneerde leven 19441994, O.t.v. R. Kuiper en W. Bouwman, Amst. 1994, reg. in
v. - 1. Beekhuis , Vanuit hel Westen iets nieuws. R.H.B.
(1917-1995), eerste voorzitter van de Mannenbond (19471959) . In : Vuur en vlam lll: Kinderen der vrijmaking. o. l.v .
R. Kuiper en W. Bouwman, Amst. 2004 , 189-211. HerdenkingsartikeJen: Nederlands Dagblad, 19 sept 1995
(W .G. Raven) en 21 sept. 1995 (R . Kuiper); Trouw, 20 sept.
1995 (J. Veenhof); M. te Velde, In memoriam R.H.B. In :
Handb. Geref. Kerken , 1996. 324-328; J.N. Bremmer,
R.H.E. (1917-1995). In: Het dochtertje van Jaïrus. In memoriam R.H.B., Enschede 1997. 17-2 1 (met foto); Knipselmap
mei artikels oer R.H.B. (1917-1995) [Tresoar, Leeuwarden].
G. HARINCK
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BREUKELMAN , FRANS HENDRIK, •
Rotterdam 1 dec. 1916, tAmsterdam 28 juni
1993. Zn. van Frans Hendrik Breukelman,
boekhouder, en Margaretha Kabel. Stud. theol.
Leiden 1936. Herv. hulppred. Rijnsburg 1941.
Herv. pred. Ritthem 1943, Simonshaven 19481968. Wetenschappelijk hoofdmedewerker UvA
1968-1980. Hij huwde op 24 juni 1943 te
Voorschoten met Wilhelmijntje Comelia
Verhoog (1917-1998).
Hoewel hij afkomstig was uit een vrijz.
milieu, kreeg B. steeds meer moeite met de
wijze waarop daarin de nadruk lag op de rol van
de mens. In zijn ogen behoorde het in de theologie toch te gaan om het spreken over God. Reeds
in het begin van zijn studietijd raakte hij dan ook
onder de indruk van de Kirchliche Dogma/ik van
K. Barth , m.n. van het tweede deel van de
Prolegomena, aangaande de leer van het Woord
Gods (1938). Wat hem trof in de dogmatiek van
Barth was diens Z.g. "Anliegen zum schriftgemä6en Denken". Naast Barth vormde het
werk van K.H. Miskotte een blijvende bron van
inspiratie, evenals de Verdeutschung der Schrift
door M. Buber en F. Rosenzweig. Als student
maakte B. al een begin met zijn onderzoek naar
Mt., waardoor hij tot het einde van zijn leven
geboeid bleef.
Als predikant legde B. grote nadruk op de
prediking, terwijl de pastorale taken voor een
aanzienlijk deel vervuld werden door zijn echtgenote. Te Rijnsburg werkte hij gedurende twee
jaar als hulpprediker bij G.C. van Niftrik. Na in
het voorjaar van 1943 te zijn begonnen als predikant in Ritthem werd hij echter door de inundatie van Walcheren reeds in 1944 geëvacueerd
naar Veere. [n september 1945 keerde hij naar
Ritthem terug .
In zijn volgende gemeente Simonshaven werd
het voor hem meer dan ooit een opgave de boodschap van de bijbelse teksten te verkondigen. Hij
wist zich hierin door de vigerende bijbelwetenschap nauwelijks geholpen en maakte in 1950
tegenover de atomistische historisch-kritische
methode een voor zijn levensloop als theoloog
beslissende keuze: hij wenste uit te gaan van de
tekst in de eindvorm waarin deze is overgeleverd
als eenheid van compositie.
B. demonstreerde zijn leeswijze, gebaseerd
op de veronderstelling dat vorm en inhoud
onlosmakelijk verbonden zijn, o.a. in een van
zijn meest fundamentele bijbels-theol. studies:
De theologie van het Boek Genesis. Over het
eerstelingsciulp van Israël temidden van de vol-

keren op aarde als thema van 'het boek van de
verwekkingen van Adam, de mens' (1992).
Hierin laat hij zien dat Gen . dient te worden
gelezen als een compositorische eenheid en dat
bij die benadering ook de structuur van het boek
beter aan het licht komt. Volgens B. is het boek
Gen. opgebouwd in vier delen, die alle vier
steeds met hetzelfde opschrift worden ingeleid:
"Dit zijn de verwekkingen van ... ". Het opschrift boven hoofdstuk 5 vormt, door toevoeging namelijk van de woorden: "Dit is het Boek
van de verwekkingen van ... " , z.i. het eigenlijke
begin van Gen. als Sefer Toledot Adam, waarin
het gaat over de verwekkingen van Adam, de
mens pars pro toto, en over de wording van
Israël temidden van de volkeren op de aarde: een
thema waarmee Gen., aldus B. , bovendien de
functie verkrijgt van 'ouverture ' op de Schrift
als geheel.
B.s manier van bijbellezen, uitgaande van de
Schrift als eenheid van compositie, vond gretig
respons bij een aantal predikanten en theologen.
Verscheidene van hen, onder wie ook r.-k.
priesters als b.V. B. Hemelsoet en T. Naastepad,
vonden de weg naar Simonshaven, waar B.
avond aan avond leerhuis hield. De combinatie
van acribische tekstgeleerdheid enerzijds alsmede B.s kritiek op de vigerende bijbelwetenschap
anderzijds, riep echter ook kritiek op: in de ogen
van de vertalers van het Ned. Bijbelgenootschap
werd met B.'s pleidooi voor een concordante
manier van vertalen de Nederlandse taal tekort
gedaan.
In 1952 nam B. op uitnodiging van voorzitter
Miskotte zitting in de commissie ter beoordeling
van de Nieuwe Vertaling van het Ned. Bijbelgenootschap. Over deze vertaling had B. zich
in een eerder stadium zeer kritisch uitgelaten,
voor Miskotte reden hem uit te dagen zijn kritiek
te uiten in het tijdschrift !DW, hetgeen leidde
tot een twintigtal artikelen o.d .t. Een beoordeling van de NBG-vertaling. Als belangrijkste bezwaar voerde B. aan dat in de vertaling
iedere vorm van verwijzing tussen de bijbelse grondwoorden, als dragers van de verkondiging, onhoorbaar is gemaakt. Onder invloed
van Buber pleitte hij voor een vertaling waarin de Hebreeuwse grondwoorden herkenbaar
zijn.
In het Duitstalige Dogmatik als Hermeneutik
(1957), oorspronkelijk bedoeld als bijdrage voor
de feestbundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Barth maar pas postuum in
Ned. vert. gepubliceerd in de bundel Theolo-

gisc/ze opstellen, plaatst B. tegenover de Kirchliche Dogmatik van Barth de Summa theologiae
van Thomas van Aquino en de verschillende
versies van de Institutie van Calvijn. Volgens
B. werd de kerkelijke leer vanaf de tweede
eeuw bepaald door de vigerende filosofie en
'Weltanschauung' , die als natuurlijke theologie
het raam vormde waarbinnen het apostolisch
kerygma werd uitgelegd. Barth heeft z.i. teruggegrepen naar de structuur van het bijbels spreken en daarmee een "ingrijpende correctie" op

deze traditionele doctrine aangebracht. B. heeft
dan ook de dogmatiek van Barth willen verstaan
als hermeneutiek.
De systematische eenheid van de dogmatischhermeneutische theologie heeft B. later uiteengelegd in afzonderlijke studies. In overeenstemming met zijn opvatting dat de doctrina christiana steeds aan de bijbelse theologie dient te
worden getoetst, concludeerde B. dat deze laatste een zelfstandige theol. discipline is, met als
taak de bijbelse teksten te lezen volgens een patroon van bijbelse grondwoorden. De bijbelse
theologie dient de hermeneutische horizon zichtbaar te maken, waarbinnen de exegese van het
bijbels getuigenis moet worden verricht. Aan de
dogmatiek is de taak de homiletische horizon
zichtbaar te maken. Het belangrijkste dat B. in
de bijbelse theologie als discipline echter altijd
heeft willen beklemtonen, is hoe hierin een
voortdurende wisselwerking optreedt tussen exegese en dogmatiek: "Bij het verklaren van bijbelse teksten komt vanzelf een steeds vollediger
'bijbelse theologie' uit de exegese van de teksten
te voorschijn en omgekeerd gaat de uit de exegese van de teksten te voorschijn komende bijbelse theologie op haar beurt fungeren als
hermeneutische horizon, waarbinnen de arbeid
der exegese moet worden verricht" (Bijbelse
theologie 111 , 9) . B.s bijbels-theol. studie naar
de bijbelse grondwoorden verscheen dan ook
niet als onderdeel van de dogmatische hermeneutiek, maar als zelfstandige studie o.d.t.
Debharim (1998). Dit gebeurde eveneens met de
studies over Gen. en MI.
Tien jaar later, in 1967, bood B. een uitwerking van het hierboven gepresenteerde standpunt
in zijn doctoraalscriptie. Deze laatste werd geschreven onder begeleiding van J. N. Sevenster
en droeg de titel Beoordeling van Rudolf Bultmanns beschrijving van de eschatologie van
Paulus in zijn boek 'Theologie des Neuen Testaments '. Voor J.M. de Jong, rector van het
Theol. Seminarium Hydepark en enige jaren
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eerder op Bultmann gepromoveerd, was dit alles
aanleiding B. uit te nodigen voor het verzorgen
van srudieweken voor aanstaande predikanten.
Hierop drukte B. in de jaren '70 lange tijd een
geheel eigen stempel.
In 1968 werd B. op verzoek van Van Niftrik
aangesteld als wetenschappelijk hoofdmedewerker voor hermeneutiek aan de theol. faculteit
te Amsterdam. Na het overlijden van Van
Niftrik zette hij zijn medewerkerschap voort bij
E.J. Beker. Van een promotie is het echter nimmer gekomen, deels omdat zijn beoogde promotor M.A. Beek, hoewel evenals B. pleitbezorger
van de ' Amsterdamse School', toch bedenkingen
had tegen de radicaliteit van B.s opvattingen,
voor een belangrijk deel echter ook door B.s
eigen perfectionisme . In zijn universitaire functie ging B. intensief in gesprek met de geref.
orthodoxie, waartoe hij zich weliswaar aangetrokken voelde, maar waaraan hij tevens kritische vragen stelde .
Na zijn pensioen in 1980 begon B. met de
uitgave van zijn bijbels-theol. srudies in boekvorm, door hem aangeduid als 'cahiers ': een
werkschrift waaruit instructie kan worden verkregen om zelfstandig met de bijbelse teksten in
gesprek te raken. Ook het redigeren van deze
srudies viel B. , behept met grondigheid en precisie, zwaar. Zij die hem minder welgezind
waren, ervoeren zijn grondigheid zelfs als chaotisch. Niettemin verschenen drie cahiers uit de
gehele reeks nog tijdens zijn leven in defmitieve
vorm: Schriftlezing. Een verhandeling over de
kolometrisclze weergave van bijbelse teksten als
hulp bij het lezen en als grondslag voor de
exegese (1980), De ouverture van het evangelie
naar Matteüs (1984), en Het eerstelingschap van
Israël (1992). Na B.s overlijden is de uitgave
van deze cahiers overgenomen door een in 1993
opgerichte Stichting Breukelman. Een selectie
van diverse kleinere werken van B. in de vorm
van artikelen, lezingen, preken en colleges verschijnt jaarlijks in de bijbels-theologische en
dogmatische serie Om het levende Woord.
In Nederland is het gedachtegoed van B.
uitgewerkt door o.a. N.T . Bakker, K.A. Deur100 en R. Zuurmond. In Duitsland integreerde
W.F. Marquardt het in zijn dogmatische arbeid .
Ges c h r. : Zie: F.H. Breukelman jr., PubJikoties vall
F.H.B. In: Debharim. Opstellen (... J, 208-210. - Voorts in de
serie: Bijbelse theologie: 111: Schriftlezing. Een verhandeling
over de kolometrische weergol1e van bijbelse teksten als hulp
bij hel lezen en als grondslag voor de exegese, Kampen 1980;

1/2: Hel eerstelillgschap va" Israël. Kampen 1992; Jl/L
Debharim. Der bibliscJle Wirklichkeitsbegriff des Seins in der
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Tat, Kampen 1998; IllII: De ouverture van hel evangelie naar
Maueüs , Kampen 1984; IIU2: De Koning als Richter. Het
evangelie naar Mattheüs als 'Die Heilsbotschaft vom
Königrum' , I, Kampen 1996; IV12: Theologische opstellen,
Kampen 1999.
De vijfde bede van liet Onze Vader. Matleüs 6:12. In: Het
nodige overbodige. opgedragen aan W. G. Overbosch Ier
gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, Kampen 1989,
106-114.
Koninkrijk der Hemelen. In: KT, 1lI (1952), 1-3. - De
moeder von de zonen van Zebedeüs (I. 11), in: IDW, II (1983),
nr. 18, 3-5; nr. 19, 9-15 . - In: Om het levende Woord: Het
terrium: Bulnnonn en Barth, Buber en Barth, IJ (1993), 8- 17;
Schets voor een huwelijkspreek, 11 (1993) , 18-24; Het groot
worden van de gezegende, preek Oudenhoorn 1962, V (1995) ,
1- 18 ; Twee brieven over de nieuwe venaling (1951), VI
(1996), 1-11; De eerste drie beden VOl! het Onze Vader bij
Matreüs, VII (1997), 1- 13, VIII (1998) , 7-22; Een beoordeling
van de Nieuwe Vertaling, IX (1999) , 7-15.
Duitse vertalingen van artikelen: Texte & Kontexte: Als
nun Jesus gezeugt war... Mr. 2:1-23, VI (1983), nr . 20, 5-30;
Der König im Tun von 'Mischpath W-Zadaqah' , VII (1984),
nr. 23 , 4- 12; Umschreibung des Begriffes einer 'Bibfischen
Theologie' , IX (1986), or. 31/32, 13-39; Psabn JJ3 oder die
Struktur der biblischen TIleologie , XV (1992), nr. 53, 2-32;
Die Schöpfungsgeschiclue als Unterricllt in biblische
Hermeneutik, XVII (1994), nr. 6 1, 29-51 ; Die Eniihlung van
den Söhnen Gottes, die sich die Tr'Jchrer des Mel1scllen zur
Frau nahmen.Gellesis 6, 1-4 als Bestand/eil des "Buches der
Zeugungen Adams, des Met/schen", XVII (1994), or. 61, 5363; Und es geschah ... Elite kurze Besprechung der Ouvenüre
des Evangeliums nach Lukas, XVII (1994) , nr. 64, 3-56. Engelse vertaling van een artikel: The Stories of fhe SOIIS of
God who took tlle Daug/llers of Humans as Wives. In : Voices
from Amsterdam. A Modem Tradi(ion of Reading Biblical
Narralive, a.r.v. M. Kessler, Atlanta 1994-, 83-94.
H ss.: o.a. lezingen, exegeses en voorstudies [HOC ,
Breukelman-archief] .
L it.: Venvekkingen. Aangeboden aan F.B. ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, Amst. 1976 (met fOlo). Debharim. Opstellen aangeboden aan F.S. ter gelegenheid
van zijn zevelltigsle vnjaardag, a.r.v. N.T. Bakker (e.a.),
Kampen 1986 (met portret). - R. Oost, Olns/reden bijbeluitIeg. Aspeclen en achtergronden van de henneneutische discussie rondom de exegese van het O. T. in Nederland, Kampen
1986, 7 vlg., 10 vlg. , 13, 93 vlg. , 96. - Gesprekken met F.B. ,
o.r.v. Y. Bekker (e.a.) , Den Haag 1989 (Binnenkom, 2) (met
fOlo). - A. Wolff-Steger, Um das lebendige Won . Zum
Gedenken an Frans H. 8reuke/man (1916-1993). In: Texte &
Kontexte, XVII (1994), nr. 61, 3-27 - R. Reeling Brouwer,
F.H.B., de man en zijn karwei. In: Zo de ouden Zaligen ... Leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening (tussen 1945
en 20(0) , a.r.v . J. Beumer, Baarn 1996, 37-53. - Theologen
in onder/al. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, liet
Athenaeum lIlustre en de Universiteit van Amsterdam, o.r.v .
P.J . Knegtmans en P. van Rooden , Zoetermeer 2003,186 vlg.
- Een overzicht van de biografische en bibliografische gegevens en van het audiovisueel archief is verkrijgbaar bij de
Stichting Breukelman.
A.H. BOISSEVAIN

BROUWER Bzn., PETRUS , * Harlingen 8
okt. 1732, t Dordrecht 9 juni 1802. Zn. van
Broërius Brouwer, geref. pred. , en Wilhelmina
Boonen. Srud. theol. Utrecht en Leiden 1750;
dr. theol. h.c. Harderwijk 1771 (promotor: E.
Scheidius). Geref. pred . Oudkerke en Rood-

