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Een theoloog aan het woord 3
Inleiding
Een zomermiddag 1n 1972. Kittel, Trommius, Buber-Rosenzweig, de Kirchliche Dogmatik, het Isenheimer Altar, een riviergezichtvan Ruysdael. De
studeerkamer in Krommenie.
Vijf leerling - verpleegkundigen luisteren urenlang . Ze zijn volstrekt
overrompeld.
Deze aspirant-verpleegkundigen werken mee aan een aantal r adio-uitzen dingen over eenvoudige theologische problemen . De bijbel staat zo ver van
ons af . Hoe krijg je toegang . Hoe raak je erbij betrokken. Vanwege dit
vragencomple x zijn ze naar Krommenie gekomen. Voor de hand liggende vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden .
De manie r waarop Frans Breukelman de vragen oppakt, spontaan, zeer
persoonlijk, is tegelijk zakelijk . Zijn verhaal maakt veel duidelijk over
de samenhang van onze werkelijkheid met de wereld van Tenach en Evangelie.
Hoe komt een man als Breukelman tot de inzichten , die hij de laatste veer tig jaar heeft opgedaan? Een kwestie van begaafdheid? Wie z'n verhaal op
zich in laat werken, raakt onder de indruk van de ma t e , waarin de geboorte
van een nieuw inzicht, een n1euw perspectief, gepaar d is gegaan met angst
en radeloosheid. De nieuwe oriëntatie op het bijbels ABC is niet te denken
zonder de angst voor het opkomend nationaal - socialisme, de wanhoop vanwege
de huiselijke omstandigheden en de verbijstering ove r "het uitdijend heel al".
Is het ver gezocht om een vergelijking te trekken met de wijze, waarop
1n de tweederde wereld soms nieuwe theolog i sche inzichten baanbreken? Ik
denk aan zuid-Afrika . Zwarte theologie, die implic i et in de Afr ikaanse
traditie altijd al aanwezig w.as, is herontdekt door mensen, die in een
situatie van zware repressie wisten wat recht en onrecht was . Met "be vrijding" als hermeneutisch sleutelwoord hebben zwa r ten toegang tot een
boek gekregen, dat voorheen slechts mocht dienen om hen in hun situatie
te laten berusten .
De zwar t e theolog i e in de Verenigde Staten is on t staan tegen de ach tergrond van rassenonlusten in Detroit 1967. Latijns - Amerikaanse bevrij dingstheologie groeit tegen de steeds toenemende ve r drukking in.
x Tekst van het IKOR- radioprogramma van zondag 23 juli 1972, 18.30- 19 . 00
uur . Samenstelling en inleiding: Theo Witvliet. Schriftelijke wee r gave:
Annika Stor telers.

-10·-

- 11 -

De theologische inzichten van Frans Breukelman, waarmee hij zoveel
mensen heeft verrijkt, zijn ondenkbaar zonder zijn fijne intuïtie voor
recht en onrecht in de samenleving.

was zo ongelooflijk serieus . En maar volksdansen en al dat soort dingen.
De jeugdbeweging, waartoe ik behoorde, heette de R.J . G., de Religieuze
Jeugdgemeenschap, 1n Den Haag. Dus ik was ook religieus.

En, omgekeerd, wordt door de voortdurende omgang met Tenach en

Maar goed, ik met mijn wanhoop dus, was op katechisatie bij dominee

Evangelie zijn sociaal - politiek onderscheidingsvermogen gescherpt.

Vetter. Dat was toen een zeer gevierd Remonstrants predikant in Den Haag .

Er blijkt een veel sterkere wisselwerking te bestaan dan wij ooit had -

Hij zat helemaal in de psychologie . Er is van hem een boek over mensbe-

den vermoed tussen ons verstaan van de Schrift, en de manier waarop we de

schouwing en zielszorg, en hij was geweldig bezig met alle psychologen .

werkelijkheid ervaren en ontleden.

Het komt toch neer op ~en verpsychologisering van de verkondiging van het

Echte theologie wordt geboren uit nood. Dat hangt samen met het eigen -

evangelie. Je zwom bij hem eenvoudig in de psychologie, en het religieuze

aardig karakter van het verhaal, waarvan Breukelman - in het voetspoor

in de menselijke psyche werd ook allemaal psychologies benaderd. Maar

van Miskotte - ons het abc heeft leren spellen

wist ik veel als jongen van 16 jaar, je liet dat over je komen . Van meet
af aan sprak mij dat nou nooit zo aan. Wat doe ik ermee, met al die psy -

Theo Witvliet

chologie, dat zal allemaal wel waar wezen, al die psychologiese diepzinnig -

Ervaring

heden. Maar ik wil nou maar weten, hoe het is met een mens, met ons en met
"Hoe is het in jouw leven nou gegaan, dat je zo intensief met die Bijbe 1

de wereld en met God. En gesteld dan, dat op zulke vragen antwoorden ge-

nou juist bezig bent geweest? Dan moet ik met iets heel geks beginnen. Ik

geven worden, dan zit Je niet mee r in de psychologie natuurlijk, dat 1S

was een H.B . S. - jongetje, zat in de vierde klas van de H.B.S . en ben mij

duidelijk. Maar waar zit je dan wel? Ik wist toen niet, dat je dan in de

eenvoudig rot geschrokken van het uitdijend heelal, met al die melkweg-

theologie terecht kwam. Ik zocht het meer in de filosofie .

stelsels en al die spiraalnevels. Ik las toen een boek van mevrouw Proost Tode van Velzen, dat die titel had "Het uitdijend heelal". Ik hield daar
toen ook al, als jongen van 16, 17 jaar, lezingen over. Je gaat

~an

het

Maar als je nou vraagt, hoe kom je nou, vanuit je wanhoop en angst
als puber, tot een beetje een gelijkmatige ontwikkeling . . . Volwassen ben
ik nooit geworden. Maar door al die stormachtigheid en al die angsten en

oneindig kleine naar het oneindig grote, je neemt dus een duik in de we-

eenzaamheden heen, vind je je draai, kom je tot rust , word je jezelf. Je

reld van de molekulen en de atomen. Atoomsplitsing had je toen nog niet.

raakt tot een zekere volwassenheid. Je wordt toch een gevormd mens, die

Maar 1n die wereld van het oneindig kleine, van het atoom, van straling,

het leven aankan, die ook zichzelf aankan, die de situaties aankan, ook

zijn de kleinste bouwstenen van heel de stoffelijke werkelijkheid eigen-

de ontmoetingen met anderen. Maar ik ben toch altijd die puber gebleven,

lijk opeenhopingen van energie. En dan plotseling kan die samengebalde

dat angstige, onevenwichtige jongetje, himmelhoch jauchzend, zum Tode

energie vrijkomen, in de vorm van straling: Boemm! Ja, 1S er nou een eeuw-

betrübt . Daar kan je natuurlijk ook niet veel aan doen, dat heeft zijn

ig proces? En dat heelal 1S eigenlijk één ontzettende, dreigende, spook-

voor en zijn tegen .

achtige, griezelige leegte. En van die griezelige, zwijgende, spookachtige

Je kent misschien het verhaal van Rilke. Nu wil ik mijzelf 1n de

leegte, ben ik mij als jong mens dus inderdaad rot geschrokken, begrijp

verste verte niet met Rilke vergelijken, maar van hem wordt ook gezegd,

je? Angst overviel m1J.

dat hij ook nogal eens last had van het één en ander. Ja, wie van ons

Een tweede punt was, dat ik als opgroeiend jong mens ook enorm ge-

niet? Het is altijd wel prettig, uit slapeloosheid, opgejaagd, of uit

schrokken ben van laat ik zeggen de huiselijke omstandigheden, waarin ik

nervositeit, driftbuien, onmiddel1i"jk te reageren, je onmogelijk te ma-

moest leven . Ik was in de vrijzinnige jeugdbeweging. Als de jongeren van

ken, allemaal van die rare dingen . Het spookt in een mens ontzettend,

nu zouden kunnen gadeslaan hoe braaf W1J daar aan het volksdansen waren!

het kan althans spoken. En ik heb altijd zo'n behoefte gehad aan rust.

En dat helemaal vol zijn van de sex, dat was er eenvoudig niet bij. Je

Ik bedoel, dat dat spook nou toch maar eens een keer zou ophouden. En
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van Rilke wordt dan verteld, dat hem ook aangeraden werd: laat je eens
behandelen, psycho-analyties, dan kunnen we je toch wel van het één en
ander afhelpen. Ja, dat zal dan wel wezen, dat je mij dan van het één en

gekocht . Je bent verbijsterd door de grote samenlevingsvragen, de strijd
van allen tegen allen, d .w.z . de opkomende Duitse bewapening. Als je
bijvoorbeeld 's zomers kampeerde in Drente met de V.C.S.B. en de V.C.J . C.,

ander afhelpt, van de · demonen, maar weet je wat hij dan zei: ik ben zo

dan hoorde je ze in de verte oefenen, boem, boem. Die angst in de dertiger

bang, dat ik met al de demonen ook van de engelen wordt afgeholpen.

jaren van een naderende oorlog, de steeds ernstiger wordende symptomen,

Ik heb altijd het gevoel gehad: zoveel ellende, zoveel angst, zoveel
onrust, zoveel radeloosheid kan toch niet voor niets zijn! Wat mij dan
ook weer zo ontzettend benauwt, 1S, dat je zoveel mensen tegenkomt, wier

kortom angst, angst en nog eens angst, radeloosheid. Dat was . natuurlijk
in ontzaglijk velen, . dit gevoel van niet meer weten, op geen enkele wijze
meer weten waar je aan toe bent, totaal je oriëntatie kwijt zijn.

leven, hetzij gekamoefleerd, hetzij ongekamoefleerd, één en al ellende
is, en dat je weet, dat dat zo zal blijven tot hun dood. En waarom nou,

Bijbels ABC

wat levert het op? Als het op één of andere man1er vruchtbaar is, als
daardoor iets anders mogelijk wordt, dan is het wel erg dat er zoveel ge-

Dit jongetje, 1n die tijd levende, met dit alles in zich , met wat er al-

leden moet worden, dat zoveel angsten, zoveel onrust, moeten worden uit-

lemaal spookte, in die puberteit, met wel religieuze neigingen, dat begrijp

gestaan, maar het moest, het kon niet anders, vanwege wat er gebeuren

je ook, zo ernstig, zo grübelnd. Wat zegt nou zo'n dominee tegen zo'n

wilde, geboren wilde worden. Dus zolang Je van de angsten en de spanningen,

jongetje? Zou jij geen dominee worden? En wat denkt zo'n jongetje? Ja,

de radeloosheid en de onevenwichtigheid en al wat er in je spookt, mag

dat ligt duidelijk in mijn lijn. Maar wist ik veel wat dat inhield, theo-

zeggen, dat dat toch op enige wijze barensweeën zijn van wat er geboren

logie! Ik dacht : dan kun je je leven lang bezig zijn met deze elementaire

wil worden, wil doorbreken in jouw leven, dan is het niet voor niets. Er-

vragen, met dat religieuze wat zich daar dan voordoet, samen met alle

ger 1S het natuurlijk, dat bij al die mensen, waarvan je denkt: waarvoor

andere gelijkgezinden, die daar ook zo mee bezig zijn. Uit dat vage besef .

is dat nou, het op geen enkele wijze te bevroeden is, waarom dat nou in

Je kunt natuurlijk aan iedereen, die predikant is geworden of theologie

zo'n leven zo moest zijn.

1S gaan studeren, vragen: hoe ben jij daar nu toe gekomen? Een enkele zal

Ik liep natuurlijk met een gebroken geweertje op mijn revers; Je had

misschien het antwoord geven, dat Je daarop behoort te geven, maar dat

zo in die laat dertiger jaren die vredesbeweging, dat pacifisme. Het was

zullen er maar heel weinig zijn. Wat een predikant in het midden van de

1n de tijd van het opkomend nationalisme. Je had bijvoorbeeld het N.J.V.,

gemeente van Christus heeft te doen , is, dat hij zó vertrouwd raakt met

het Nationaal Jongeren Verbond, toch semi-fascisties moet ,je wel zeggen.

deze dingen en met deze teksten, met deze woorden en met deze realiteiten,

Met veel officieren, veel militaire muziek en veel nationaal zelfbewust-

door deze kennis van konkrete zaken van wat daar nou precies staat in het

Chri~telijk

Grieks en 1n het Hebreeuws, met zijn oorsprong en zijn achtergronden, dat

zijn kweken . Enfin, op de school waar ik was, het Vrijzinnig

Lyceum (ik was dus uit vrijzinnige kring), had Je dat ook behoorlijk.

hij geroepen 1S om voor mensen van nu duidelijk te maken, hoezeer dit al -

Het was geen N.S.B., maar er toch mee verwant. Dat had ze allemaal te

les van de Bijbel, van het evangelie, van de God van Israël, hun aangaat .

pakken toen, autoriteit, gezag, marcheren, vlagvertoon, nationaal zelf-

Ik ben destijds, in mijn tweede, derde studiejaar, toen ik een beetje in

bewustzijn. Allemaal gekamoefleerde angst natuurlijk. En ik ben dus na-

de smiezen ging krijgen waar het toch om gaat, geholpen door Miskotte.

tuurlijk precies het omgekeerde, d.w.z. door en door socialist en pacifist.

Miskotte schreef toen in de oorlog zijn "Bijbels ABC". Dat heeft mij in

In die dertiger jaren liep ik als jongetje in de wereld met het gebroken

de Bijbel enige oriëntatie gegeven. Je hoort de woorden, de manier waarop

geweertje. Als ik uit school kwam, dan stond er op de ene hoek van de

hier gesproken wordt, bepaalde zinswendingen, kleine passages, dat treft

Javastraat een N.S.B.er met zijn N.S.B. - blad, en op de ande r e hoek stond

je, dat rakkt je. Je denkt: goh, wat hoor ik hier? Hier hoor ik iets wat

iemand met Vrijheid, Arbeid, Brood. Dat was het blad, dat van de S.D.A.P.-

ik ergens anders ook al zo gehoord heb, maar d~t is iets bevrijdends,

kant verspreid werd. Door mij werd dan natuurlijk Vrijheid, Arbeid, Brood

iets verhelderends, iets wat oriëntatie geeft , iets van: Ha, nu begin ik
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iets te we ten. En bij al mijn onwetendheid heb ik dus Mi skotte gehad als
helper, dat daar enkele bijbelse woorden gespeld werden, in hun strekking,
in hun funktie, dat ik daardoor ineens toch een klein beetje ging begrij pen, waar het in heel die Bijbel om gaat.

en waar het werkelijk om gaat in dit gebeuren. Dus het

gaat het om, waar is dit op gericht, hoe kom ik in relatie, hoe krijg ik
kontakt, hoe word ik toegelaten? En wie helpt mij om toegang t e krijgen?
Uiteindelijk is het natuurlijk de tekst zélf, die op een gegeven moment
kritiese school. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog, dat, toen ik als hulpprediker in Rijnsburg katechisatie moest geven , Oude Testament, ik toen

tamentische tekst . Dat wil zeggen: met behulp van zo'n wetenschapsman,
werkelijke geschiedenis met behulp van die tekst probeert te rekonstrueren, maa r voortdurend de tekst, zoals di e luid t, met argwaan bejegent.

om eráchter te komen. Dat heb ik altijd gevoeld als oneerlijk met die

heengaan naar Bethlehem en zien het Woord, dat geschied is . En wat volgt
door Zijn bode ons heeft gekend gemaakt. Dus ook hier hoor je de kombinatie, die vereniging, dat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn van:
woord ~

En het woord, zoals het geschied is, werkt met heel

zijn dynamiek door in het verhaal, zoals · het luidt . Kijk, zo zou ik het
eigenlijk precies willen omschrijven. Daar heb je dus het eigen - aardige,

die tekst liggen .

het 'rlabar' - karakter van een Bijbels verhaal .
~n

die tekst zélf gebeurt. Het komt in die tekst t ot je, en j e hebt die tekst
serieus te nemen , zoals die luidt . . Dus je hebt niets te rekonstrueren, en
je hebt je niet gewelddadig toegang te verschaffen naa r een gebeuren ach ter die tekst. Heel de dynamiek van het gebeuren meldt zich , komt op je
af, grijp t je aan in het medium van die tekst. Dat is dus heel merkwaardig. Nou ja, dat is eigenlijk wat iedereen uit eigen ervaring kent : er

~s

iets gebeur d en het wordt ve rteld . Waarom wordt het v.e rtetd ? Omda t het
gebeurd is. Wie zorgt ervoor, dat het ook verteld wordt? Het gebeuren
gebeu~ en

'woord'. En dat geschiedt. Er is iemand, die zegt wat hij doet, en dan

geschied? Een

natuurlijk niet zo gebeurd, maa r daa r om kunnen we d i e tekst wel gebruiken

van het

Hebreeuws grondwoord'. 'dabar' . 'D a b ar , .~s h et He b reeuwse woord voor:

het is geschied en het wordt ook bekend gemaakt, verteld . En wat is er

Die tekst is niet te vertrouwen. Die t ekst houdt je voor de mal. Dat is

dy~iek

helpt mij nu het verhaal zo te horen, uit het gebeuren zelf voortkomend .

daar onmiddellijk op? Het Woord, dat geschied is, terwijl het de Heer

die erachter probeert te komen wat er nu werkelijk is gebeu r d, en dus de

zelf. De

wordt verteld en in het verhaal komt het gebeuren zelf op je af. En wie

verhaal. In de Statenvertaling hoor je de herders zeggen: laat ons dan

je met b ehulp daarvan een katechisatie moet voorbereiden ove r een Oudtes -

I

gebeurd en het

doet hij ook wat hij zegt. En dan gebeurt het. Denk maar aan het Kerst-

Kittels 'Geschichte Israëls' gebruikte. Nu moet je je voorstellen, dat

Terwijl die tekst zélf duidelijk laat merken, dat wat er gebeurt

~s

Wat ik nu probeer aan te duiden is eigenlijk een omschrijving van een

zegt: nou, kom dan maar binnen . Dan las je zo'n studie van de histories -

ách ~

altijd gedacht : dit moet op één of andere manier een goed verhaal zijn,
d.w.z. een verhaal dat je precies vertelt wat er werkelijk is gebeurd

Het begint ermee, dat je buiten staat. Wat is hier aan de hand, waar

tekst omgaan. Het moet volgens hen ergens

dan is het een petverhaal, want er klopt histories niets van. Nu heb ik

brengt het verhaal teweeg. Dus is er

een strenge eenheid tussen dat wat gebeurde en zoals het je hier nu wordt
verteld. Nu heb ik altijd het gevoel gehad: daar wordt je wat verteld en
het gaat over God in Zi jn omgang met de mensen, dat moet óf een petverhaal
zi jn óf een goed verhaal. En als ik nu de historici zou moeten geloven,

Doorslaggevend is natuurlijk geweest wat ik bij Buber geleerd heb. Nie mand, die je zó als Buber kan leren om het verhaal, zoals het luidt, ser~eus

te nemen, omdat het gebeuren er nog

~n

door blijft gebeuren. Dat is

nu maar één kant van de zaak. Het aardige

~n

die bijbelse teksten is, dat

ze op elkaars bijstand rekenen. Ze ondersteunen elkaar. Er is korrespondentie, en daar is heel die tekst op gebouwd. Ergens

~n

een verhaal hoor

je bepaalde woorden klinken. Maar plotseling klinken er vanuit andere delen van de Schrift allerlei
Schrift zo; dat

~

tekst~n

mee. Dat

~s

in het geheel van de

ook in een enkel verhaal zo. Alle woorden; er kan er

/5

niet één worden gemist. Ze doen allemaal mee. Het is een geweldig samen- ~
spel van woorden, waarmee je te maken krijgt, .maar dat spel moet je natuurlijk niet verstoren.
Ik noem een voorbeeld . Het eerste woord dat Mattheus Jezus laat spre ken, is het woord dat hij spreekt tot Johannes de Doper, als Jezus gedoopt
wil worden en Johannes hem weigert. Dan zegt Jezus: Hou mij niet tegen,
want zo betaamt het ons (jou en mij), alle gerechtigheid te vervullen.
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Als je nu met de vertaling van St. Wi11ibrord hier vertaalt: want zo

Frans Breuke1man

past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen, dan hoor je in die

DRIE FRAGMENTEN

vertaling op die p1aà.!ts het woord gerechtigheid niet klinken. En dan
gebeurt er iets verschrikkelijks, want het gaan in heel het Oude Testa-

A. Systematiek
1. Dogmatiek. In haar theologie bezint de gemeente van Jezus Christus

ment om de gerechtigheid".

zich op het verbi divini ministerium, dat zij in het
successio prophetarum et apostolorum krachtens goddelijke

Frans Breukelman

opdracht vanuit Israël temidden van de volkeren heeft te
volbrengen . In de dogmatiek neemt de theologie der gemeente de vorm aan
van een systematische ontvouwing van de in de kerk overgeleverde heilige
leer, waarin we alles wat de kerk in haar verkondiging en in haar onderricht te zeggen heeft overzichtelijk en weloverwogen geordend besproken
vinden. Met betrekking tot deze dogmatische theologie moeten nu twee
dingen met gelijke nadruk worden gezegd: 1 . Door alle tijden heen zal
de gemeente in haar ontvouwing van de heilige leer bestendig
d e

d e z e I f-

d i n gen zeggen (eadem), en 2. Om door alle tijden heen besten-

dig dezelfde dingen te kunnen blijven zeggen zal de gemeente even bestendig al wat zij te zeggen heeft ook

t e l ken s

a n d e r s moeten

zeggen (aliter, sed non alia). De profeten en apostelen hebben als de
primaire getuigen van de openbaring haar dit vóórgedaan, opdat de gemeente

in haar eigen verkondiging van de openbaring hen daarin zou navolgen.

Wat nu echter telkens ook gebeurt, dat is, dat de gemeente in het milieu
van de goyîm al wat zij te zeggen heeft op zulk een wijze "anders" gaat
zeggen, dat zij met haar eigen spreken niet meer in overeenstemming is
met het spreken van profeten en apostelen. In dat geval hebben we met
een "aliter" te maken, met een de dingen anders zeggen, dat fataal is,
omdat het tot gevolg heeft, dat de gemeente daardoor niet meer dezelfde,
maar andere dingen gaat zeggen dan de profeten en apostelen in hun ge tuigenis haar eens en voor goed hebben voorgezegd

(non eadem, sed alia) .

Wanneer wij een onderzoek instellen naar de wijze waarop de gemeente tot
nu toe te werk is gegaan bij het ontvouwen van de heilige leer, zullen
wij voortdurend moeten nagaan in hoeverre het eigen spreken der gemeente

,.

in overeenstemming is gebleven met het spreken van profeten en apostelen.
Indien nu in een nieuwe tijd de gemeente van gedachte is, dat zij
daarin genoopt wordt om de dingen van het Credo in haar verkondiging en
in haar onderricht anders te zeggen dan het in de tijden die voorafgingen
gebeurde, dan mag zij daar alleen toe overgaan, wanneer zij zich daartoe
door de Schrift gemachtigd weet, want het spreken van de profeten en apos-

