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HOE ONBEHAGELI]K HET IS FRANS BREUKELMAN TE ONTMOETEN
WeliSlI'aar {11'cfi de ,cdakiic I'all ,,/11 dc Waa,~srlJaa{" ,Haaricil d('l/ DII{k "iCi ;::,>1 'CT ,~chCI!('I/ rahlSln'cl:.'
lid I'nlC/~cill'ili I'all {11'i ITdaJ.:iielid J. A/lli.' ill iC gaall, e('ll I'mchii~ .,'1111: is "liS cchler i('ll dcel .~cl'al/cli.
Brclikc/illall al.' dnlllliT, CCli ci~Clliijdsc I3i/dcTdijJ.:, II'OCdC1ld {mil/Clid iC~C1/ hc( scll"ttclllU(1! l'a/1 dcc
CCl/Ii'. Eli i,li {,,'sllli( _ (lcl, _ IIei l'!<lCt.'dlri!i l'all ,VIl/is. H(l(' (lllhc"a~c/ijJ.: is Ilci ha/Is I3rCl/J.:ell/lall ie

,ll'

(lllilll(le/Cli.

Ooi t mijmerde Frans 13reukelman over een klein kasteeltje, een heerlijk buiten,
waarin hij zijn eigen theologische school zou drijven . Hij zag zichzelf dan als een gaaf
mens in een vorig leVl'11, in elk geval vóór de Franse revolutie, toen de kultuur nog
niet verscheurd scheen door elkaar ten dode toe bestrijdende richtingen. Zijn
schaduw evenwel, die onberekenbare opstandeling, dreef hem uit deze mijmeringen
weg, De revolutionair in Frans bracht hem onafwendbaar via Ritthem, Simonshaven
en Krommenie tot aan het Singel in Amsterdam, recht in het wilde geweten van
Europa. Dit huis werd zijn kasteel. Daar zwoegt, steunt en brult de grote ongenietbare tegen het schoftentuig van deze eeuw, Een eigentijdse Bilderdijk - die het de
boekdrukkunst verwijt dat ze het levende woord heeft omgebracht, maar zelf pas

I
!

dromen;. hij .trapt de grafsteCD weg in de hof van Jozef van A rimathea , bedenkt zich
CD terwlJl" hlJ ZI1Jn,bezeerde
voet 1111SS
" t 111aa k t I"
,"
'
• eer,
lIJ cr een stenen kansel van.
Zo doet ~1) ~1et ZIj:ll lJ f en zijn ingewanden de tekst, als een Santenkraam in z'n eentje.
D,o~r h~t. cno~m~ volta~e van zlJn emotJes wordt elk woord dat hij uitstoot een
gebcurtel1ls. dc hemel welft ZICh over de aarde heen, de dag bréngt het geheim van de
ontmoetlllg aan het hcht, de geschiedenis néémt een aanvang, dreig~ voo[lToed te
111Islukken,
wordt nochtans vervuld - " verrukkeliJ'k .'" - ,
"1'1 .sta'lt'
"'.. d e
. d'
" oP'en n,L1r
vo Ie111 l11g,
Dat ismimèsis - zegt ArIstoteles, Hij is een toneelspeler Gods - zegt Paulus, Hoe dat
oO,k ~lJ, ~l doende ZIet hIJ ~~ns 011lJe bij het m011lent te brengen, waarop de taal van
GeneSIS en. Mattheus ontstaat ,als Ulterst aktief netwerk van verzet tegen de VL'l'wildermg" die Zlch van de. mensellJkc samenleving meester maakt. Hij weet duidelijk te
m aken, dat er 111 dIe l11euwe taal een laatste strijd geleverd wordt tegen die
verwIldenng
ga'lpt
l' , b"1) d't
, .. , en
,tegen
, 'de leegte ' die da'1rachter
" ,
~. Al we
1 ge b oortcproces
van de blJbeise verhalen betrokken worden, besdfen tegelijkertijd, dat zij zelf in de
voor~t~ hllles van deze strlJd .worden geworpen . Daar is geen afzijdige houding meer
mogellJk. Je doet mee - of Je deserteert. Frans zelf deserteert per da" minstens één
keer, trekt ZIch ontredderd terug in zijn hoofdkwartier, distantieer~ zich van zijn
medestrIjders, van zlJn L'lgen werk el1 van zijn geloof - maar wordt op onverklaarbare wlJze op11leuw begeesterd, neemt de wapens op, stormt naar buiten en roept
zodat de dorpel posten beven,
'

opleeft als hij jongleert met kunstig gedrukte folianten.
Ik zoek hem onder de "vijftigers" , waar hij gedijt in het vrolijke oergeweld van kleur
en vorm en taal. Hij vormde met dwarsliggers als Kroon en Naastepad de Cobr::tbeweuin u onder de theolouen . Nu eens J'oelend om de huiskamertjeszonde van de
~
~
~
kerk, dan weer juichend om wat hun te verstaan gegeven wordt in de Schrift en altijd
doordron u l'11 van eerbied voor de wereldveranderende werkelijkheid van God,

'"

Frans heeft de theologische praxis in Nederland een wending gegeven door te do ell ,
wat velen voor hem en na hem zo mooi kunnen zeggen: de Schrift hardop'
Hij roept met krachtige ademstoten en energlCke gebaren de geschreven taal los van
het papier: en tegelijk registreert hij het effekt dat deze geartikuleerde klanken, deze
rythmen, herhalingen, kombinaties en onverwachte wendingen te weeg brengen in
de ziel. Nieuwe beelden worden geboren, de boodschap wordt lijfelijk gehoord,
ethische kra ch t komt vrij en er meldt zich iets hartverscheurends menselijk - "van
Godswege"', zoals hij niet moe wordt te onderstrepen .
Deze ervaring van hetgeen er gebeurt als Frans letterlijk zijn stem verheft, is te gek
voor woorden. Als een bedreven protagonist in bibliodrama speelt hij het pas
geschapen licht, dat zijn eigen verblindende schoonheid onverdragelijk vindt, zolang
als het niet tot zijn dagtaak geroepen wordt: hij parodieert een E.O.-interview met
Abraham "de vader der gelovigen": hij voert een redactioneel gesprek op tussen
Mattheus en Lucas, waarvan eCD eenvoudig historisch-kritisch mens slechts kan

Wat bezielt deze erbarmelijke kalDer?
Nog steeds is hij op zoek naar dat kasteeltje - denk ik , Zoals gezegd had het een
school I~loeten, worden, . Maar .wat ze nu de "Amsterdamse school" noemen, is nog
b1) bng,e na 11l~t: waar h1)Op UIt IS. Frans IS al een halve eeuw op zoek naar een wijze
van theologIse ren, waarbIj de verschIllende dlsclplllles een inhoudelijke salllenh:mg
vertonen. HlJ . verlangt naar een geïntegreerd theologisch leerproces, Hij is nil~t
gCl11teresseerd 111 een bepaalde "methode" of ecn bepaalde "hcrmcneutiek" en voelt
ZIch o~k met begrepen als hij. op ICts dergelijks wordt vastgelegd, Hij wil voor alles
rL11lllte, w,wnn de theologie ZICh 111 al haar onderdelen vrij en tegelijk gedisciplineerd
kan ontplooien. Hij vond zo'n samenhang nergcns en is toeI; maa; voor zichzelf
begonnen.
Het gesprek in zijn leerhuis wil één cn al beweging zijn rondom drie gegevcns: de
SCh,nft, d~ g~meel1te cn de maatsehappij. Wie hem volgen wil, dicnt hel~l op deze
dne sporen te volgen - anders 11115 Je z1)n bedoeling,
H~t gesprek rondom de Schrift mag hem verleid hebben tot l'en uitputtende
vertaalslag tot op de komma der genade, hIJ heeft dan toch maar voor velen in zijn
dramatlsc,~e exegeses van GeneSIS en Matteus de poorten van het "O ude" en het
"NlCuwe Testament opengezet. En om te voorkomen, dat die exegese in de
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portalen zou blijven steken heet!: hij een leeswijzer ontwikkeld, middels zÜ n "bijbelse

\1

;\
Het gesprek rondom de gemeente- synagoge en ecclesia - heeft geleid tot
messcherpe analyses van het theologisch spoor dat getrokken werd in de judaica en
111 . de romana, maar vooral in de
traditie sinds Calvijn. Hoogst
ongmele tekststudlCs,
kritisch, maar altijd prikkelend om nu
die dogmatische bronnen zelf te gaan lezen!
Dominerend in dit
is zijn Barth-receptie. Een lmieke "Hollandse" leeswijze,
omdat hij diens dogmatiek voortdurend m verband
met de bijbelse theologie
- zonder overigens beide te
N u zijn deze gesprekken over de Schrift en de gemeente nooit naar binnen gericht.
Het 15 hern er nOOlt om te doen deze teksten te lezen omwille van het lezen en het
verstaan. De teksten willen
en gedaan,
en gehoord worden.
Daarmee is hij
Het 15 hem er om te
dat de hoorders hun
weten te vh'1den in kerk en
maatschappij. Waarvoor maak je
Waar kies Je voor in de o-emeentc elJ in de
politiek. Hoe onderscheid je de geesten dezer eeuw) Waar bou'v:je op, wie zijn je
bondgel;oten,. WIe J e ,
in de
Gesprekken met Frans zijn
over de nele hme ethIsch en
én
Dat maakt deze gesprekken
rau'vv,
explOSIef, volstrekt
maar volstrekt onmodieus vol
wantrouwen jegens de
voortgestuwd door een wanhopig '- ja,
-- dIep vertrouwen in
Niemand zal
dat Frans zelf deze
(het woord alleen
voert. Hijzelf beweert dat ook niet. Tc vaak verwekt een geest van dwang en
turbulente atmosfásche
Maar als ontroerend gedenkteken van
een geslaagd gesprek en van echte
staat daar toch maar de - nog
steeds verkrijgbare -- dissertatie van
bijbduitleg" (Kampen
1986). Deze omTrsneden F"Y"'m'~'H~.'
van de Groningse historisch-kritische
school heeft één van de bedoelingen van Frans opgenomen en
zlJl1
uitgangspunt op te
tegen het licht gehouden. De ziekte, die zijn lichaarn tot
bewegingloosheid un'r>","',w. had
werk
onmogelijk gemaakt, ware het
niet dat o.a. Karel Deurloo
handen ondersteund heeft. Sindsdien is RoelOost
de
van diens Genesis commentaar! Hier staan
voor
- neergezet door iemand die jets vcr\ivacht van zo'n
vcrbindingslijll.

ik
dissertatie lees
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niet als ik het slotoffènslef van J. Muis'
Dl'l11989, 505-551). In zijn

II

formidabele dOL>matische studie verstoort hij terecht de illusie dat de drie personen
van de triniteit,bBarth, Miskotte en Breukelman, één van wezen zouden zijn. Géén
vestigia trinitatis - althans niet deze. Met typisch Utrechts voorbehoud stelt Muis
zijn vragen aan Breukelman. Dat kan heel vruchtbaar zijn. Ik .kan m~ ook goed
voorstellen, dat hij déze vragen stelt, die - als ik het goed begrlJp - WIjzen op het
gevaar van vereenzelviging van de struktuur-analyse van de tekst met het verstaan
van de boodschap. Dat gevaar duikt inderdaad op, waar de dwang de overhan?
krijgt in het onderzoek. Vestigia terrent! Maar het hele exkurs van Muis wekt op mlJ
de indruk van: "afhouden die boot!" In al zijn vragen bespeur Ik een afwerende, een
defensieve houding - geen openheid. Is dat zo? In elk geval beneemt het mij
voorlopig de lust om echt met die vragen bezig te zijn. Als dIe vragen beantwoord
zijn - en heeft Rinze Reeling Brouwer dat niet reeds gedaan? -IS dan dIe defenSIe met
alleen maar versterkt)

1
1
,

1

De redaktie krijgt mij vandaag althans niet zover, dat ik op deze vragen inga. Ik
word afgeremd door twee motieven. Ik noem ze en vat daarmee ZlJn verhaal sal1'len:
1. Een toespitsing tot op de kale graat van de methodologle - zoals MUls doet 111 ZlJl1
vragen - loont niet om Breukelman te verstaan. Frans .IS cr ~e man met naar om op
dit meta-niveau te opereren. Als hij het al probeert, knJgt hlJ krarnp. Ik moet steeds
denken aan het kasteel~e in zijn hoofd. Daar gaat het niet om een
, ,maar
om het geheel van de theologie-in-actu, om de integratie van de versclllliendc
zoeke hem dáár
.
theologische disciplines. Wie Frans ontmoeten
2. Ik 'vveet niet, waarom Muis zich zo defensief opstelt tegenover Breukelman. Wat
stimuleert hem om diens zaak aan zo'n lange vork te steken? Wat wil hij ermee
bereiken? Zijn vragen \vorden door iets in beweging gebracht - blijkbaar iets. ..
_ maar wat dat "iets" is blijft voor
althans verborgen. Ik stel me voor, dat Ik ZlJ!l
vragen beter ga verstaan en ze wellicht met appetijt zal ove~wegen, als Ik van ~UlS
mag horen: wat beb je met Frans en met zijn werk? WJ! Je hem wel ontmoeten'
11'1 DE WAAGSCHAAL
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Hoe
het is Frans Breukelman te ontmoeten, dat \veet Breukelman zelf
het beste ~ zoals 'r, S,
die ik hier
dat
ook van zichzelf vvi st.
Breukelman heeft de neiging zijn kasteel te
En dan gaat alles fout. Toen
Barth hem ontmoette op het
1966 heeft hij hem niet alleen
de hand op zijn schouder gelegd, rnaar heeft ook dat beeld yaB het
yerdedigde
geen
beeld yond ~ met creatieve fant3sie verder
zo ongeveer tegen hem ~ heeft onze
Geest ~ zei
reeds ingenomen, heeft onze
reeds uitgeschakeld en heeft ons reeds in
hij de hele club Barthianen om hern heen met enige
ist mir bei der ganzen Diskussion
dass nicht
dass um ihn gebetet
Geist genannt wurde ~
dass er anwesend gewesen wäre,"

9
In het najaar van 1989 ben ik zo
ontvangen; er waren drie
wellicht een weerspiegeling van
biografisch op mijn vragen
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reacties te mogen
en éen docent Nederlands
en ook
hadden

Voor de overziehtel~ikheid druk ik de
nog eens in korte vorm af 1 Kent u
de ballade nog? 2, Langs welke weg hectt de ballade u indertijd bereikt? 3. Herinnert
u zich commentaren? 4. Welk commentaar, welke reacties kwamen
u op) 5. Ziet
u in 1990 iets bijzonders in de eerste
in bet katholieke tijdschrift De
Gemeenschap in 1935? 6. Aan welke theologische of iitteraire of Ideologische oorsprong of
doet 11 het vers
"mord streed in de wereld voort"
denken? 7, Heeft u nog eigen yragen of
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Op b1z, :21
van In de
1989 vroeg ik door middel
van een soort litter:lir-historische l11mi-enquête naar de meningen van onze oudere
Ballade Jiilll dei! Bocr. Deze ballade werd in
lezers over JIJ!. F.
1935 op
bekend:
Balladell \varen voor 1941 (verschijning
al 4 herdrukken
en de herdrukken van de Ballade
van de r "er::milcldc
pal! dCil Bocr zijn zoiets als een
geworden: hoeveel zijn het
er tenslotte
Van de rijmprent doken telkens nieuvye
op, vooral
na 194Cl; het
om een
die niet tegen te houden \\'aS,
ook een omstreden text
toen in en na de oorlog
bij de Kuituurkamer reden tot wantrouvven
toen werd de
\'3n deze ballade door SOTllrmgen
als een neiging tot de
Nieuwe Orde, die immers ook onder andere een herstel van bet
boercnst;md op zijn programma had gezet De lezers vinden het iets
van preCies een
in 111 de
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Ik tracht zo helder mogdijk samen te vatten wat de 5
op mIJn vragen
geantwoord hebben, en ik
de
van de 7 vragen, Namen van
respondenten noem ik niet,
dat een bepaalde vraag
op een overeenkomstige

1, Bij alle vijf blijkt deze ballade al vroeg bekend te zijn
en die kennis is
niet verloren gegaan: de 6 strofen van Buning's ballade hebben zich in hun geheugen
vastgezet. Twee antwoorden beginnen met "nou en of', een derde leerde ze kennen
doordat zijn
zelf een boerenzoon,
te citeren, een vierde moest de
uit het hoofd
en de
schreef er in
ballade op een Stedelijk
Mei 1950 een uitvoerig artikel oyer in
een amsterdams studentenblad nn
calvinistische signatuur. Rijmprenten hebben de bekendheid van deze strofen zeer
bevorderd, wat spreekt; éenmaal- in de zomer van 1944 ~ heeft zo'n rijmprent in een
pastorie een vader en een moeder ertoe
dochtertje
Iris te noemen, "yanwege de
als teken van God's
telnidden yan de
nog moest komen". Daarmede zijn de ~vTagen 1
gerichten, terwijl de
en 2 beantwoord.
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