
HERMENEUTIEK BIJ F. H. BREUKELMAN. ENIGE 
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN VAN J. MUIS (1) 

Rinse Reeling Brouwer pakt de neergeworpen handschoen op en trekt vanuit Amsterdam ten strijde tegen 
ridder Muis . Helaas blijkt deze met een mitrailleur te schieten maar een zevental kogels weet Reeling 
Brouwer toch af te weren. Toch lijken de vechtjassen op elkaar want ook Reeling Brouwers' venijn zit in 
de staart! 

C. van der Kooi stelt in zijn bespreking in dit blad van de dissertatie van J. Muis, 
"Openbaring en interpretatie", vast: "Het venijn zit in de staart" (IdW 18, 1990 21 ,646 
en 655) . Eerlijk gezegd: ik pakte het beest het eerst bij de staart vast - en werd 
prompt gebeten. Ik begon het boek te lezen bij het tegen F. H. Breukelman gerichte 
excurs aan het slot · en maakte me kwaad. 
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Nadat ik vervolgens het boek vanaf het begin ging lezen werd ik allengs 
milder. Ik heb er veel van er veel rake opmerkingen in gevonden. 
Het blijkt een zinvolle om in een dwarsdoorsnede door heel 13arths 
dogmatisch werk te vragen naar bijdrage aan de hermeneutiek. Ik moet wel 
zeggen, dat het me soms te veel is. De theoretische reflexie op de 
uitleg moet de uitleg dienen. Muis geeft wel voorbeelden, maar ik heb 
niet erg de indruk dat het boek ontstaan is in een voortdurende \visselwer
king van werken met de schriften en dogmatisch nadenken (zoals Barth bekent vaak 
eerst de kleine lettertjes van de KD geschreven te hebben voor hij aan de grote 
begon). Mijn andere kanttekening is, dat de invalshoek van het" Verstehen" mij wat 
smal voorkomt. Het is onget\vijfeld dat narth met de hermeneutische traditie 
in de lijn Schleiermacher-Dilthey-Bultmann geconfronteerd werd en er op zijn 
manier op in is gegaan door het ont\vikkelen van zoiets als een theologische "anti
hermeneutiek" Maar als je vraagt naar het belang van Barths dogmatisch werk voor 
de bijbeluitleg zou wel eens een nodig kunnen zijn, dat wijder ziet. 

Toegekomen aan het gedeelte over K. H. Miskatte werd ik nog gelukkiger met de 
studie. Dat Miskotte de vraag van Bultmann serieuzer heeft genomen dan Barth 
deed is vaak beweerd. Nu is deze bewering met uitvoerig be\vijsmateriaal gestaafd. 
In dit alles is echter niet de reden voor dit artikel gegeven. De redactie (in hetzelfde 
nummer, 667) beeft niet om een tweede maar om een reactie op 
de provocatie, die is in het slotexcurs in het proefschrift van Muis, gericht 
tegen de hermeneutiek van Breukelman 

Beperking 
Uit de hoek van, , zoals de redactie het noemt, komt deze 
bijdrage ondertussen niet. Weliswaar meen dat een theologische evaluatie van de 
stroming die onder de verzamelnaam strncturalisme wordt gevat tot een fairder 
beoordeling zou moeten komen dan die waartoe 1vluis in voortdurende steekjes 
onder water toe komt. Het is waar, dat er filosofische veronderstellingen in 
meespelen die theologisch over te nemen (overigens ook veronder-
stellingen, die welhaast tot een coalitie Maar belangrijker is, dat eerst maar 
eens de bijdragen van leerlingen van bvo A. J Greimas of R. Barthes op hun 
exegetische merites moeten \ivorden beoordeeld. Wat leveren ze nu feitelijk op aan 
verheldering van de tekst? Aan die komt ook Muis nauwelijks toe. Dus het is 
ook op deze onnodig. 
Dit artikel verdedigt ook niet zonder meer de zg. ",Amsterdamse school". Als 
"structuralistisch" is die al niet zo lnaar te maar evennlin als "barthi
aans". Uiteenlopende invloeden komen erin samen. M. A. Reek placht bijvoorbeeld 
te wijzen op de kritiek die reeds Leidse leermeester B. D. Eerdmans op de 
gebruikelijke van de pentateuch in de oudtestamentische weten-

placht te uiten. Dan we iJ1 een heel andere wereld dan die van Barth. 
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Ik beperk mij dus tot het werk van Breukelman. hem gaan il1.Spiratie door de 
theologie van Barth en zelfstandige bijbels-theologische arbeid nauw samen. Ook 
Muis stelt in de inleiding van zijn studie vast, dat voor diegenen die van Barth en 
Miskotte geleerd hebben een knokpartij met hem de voorronde zal moeten vormen 
voor een gevecht met andere " Amsterdammers". Want: plaatst 
c:x."vcrL":JlI' methode in het raal7l van Barths openbaringstheologic) maar past daar wel in?" 
(510). Van het antwoord op die vraag hangt inderdaad veel af. Muis schiet in 
excurs een mitrailleurvuur van vragen op Breukelman af. Ik kan onmogelijk alle 
kogels tegelijk afweren maar zal proberen er enkele terug te doen ketsen. Een 
poging, op eigen rekening te verantwoorden, hoe ik mijn leermeester "mterpreteer" 
( ... !). 

Een zevental vragen 

1. "Komen bij Breukclman Woord Gods en Schrift niet vlak 
Woord wanneer ik de structuur van de tekst zie?" 

elkaar te liggen? Hoor ik het 

Muis \vijst er in zijn hele boek op, dat bij narth openbaring en interpretatie, het 
spreken van God en de menselijke omgang met de schrift, op twee verschillende 
vlakken liggen, die je niet mag vermengen. Doe je dat nou wel, als je de nadruk legt 
op objectiviteit van de compositorische verbanden in de tekst? Wek je dan niet de 
indruk dat je die objçctiviteit verwart met die heel andere objectiviteit die Barth 
bedoelt met zijn" voorrang der werkelijkheid van de openbaring"? 
Helemaal eens: structurele of tekstuele analyse is mensenwerk. De exegeet is het, die 
de kolons aanbrengt, die meent dat aangetroffen chiaslTlen in eel1 pericoop van 
belang zijn voor het begrip van die pericoop ete. Er is een voortdurende wisselwer
king tussen de gegevens die de tekst aandraagt en de ordenende arbeid van degene dIe 
met de tekst aan het werk is, en in dat proces van werken met een tekst mag je noch 
de subjectiviteit van de uitlegger noch de objectiviteit van de tekst hypostaseren. De 
schrift is geen halfgoddelijk ding. Nieuw fundamentalisme leidt tot afgoderij. Tot 
zover akkoord. Maar nu de andere kant van de zaak: wat betekent de theologische 
uitspraak dat "de openbaring voorrang heeft" in de praxis (van de exegese)? Eerdere 
auteurs over Barths hermeneutiek (G. Eichholz, F. W. Marquardt) hebben gewezen 
op de dialectiek bij Barth tussen" voorrang van het Woord" en "voorrang van de 
tekst". Ik krijg de indruk, dat Muis hier telkens ornheen loopt. De openbaring heeft 
toch niet toevallig deze woorden die op deze bepaalde wijze gestructureerd in 
dienst genomen? De theologische hermeneutiek mag er toch vertrouwen in hebben, 
dat in het voortdurende en naar zijn aard asymptotische heen-en-weer van de 
subjectiviteit van de uitlegger en de objectiviteit van de woordverbanden de tekst zelf 
zich aan ons opdringt, ons iets zegt, zich aan ons verstaanbaar maakt? Vereenzelvi
ging van gevonden exegetische resultaten met dit dialectische moment leidt inder-
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daad tot een ontoelaatbare verabsolutering en legt de noodzaak tot voortdurende 
zelf-correctie in de menselijke arbeid van de exegese stil. Maar als je er niet van uit 
gaat dat de "voorrang van de openbaring" zich in en tijdens het werken aan de 
interpretatie ook daadwerkelijk voltrekt wordt het belijden van die voorrang niets 
dan een slag in de lucht, een vrome leus die zich alleen nog maar docetisch, aan gene 
zijde van onze menselijke werkelijkheid laat denken. Om het eens kantiaans uit te 
drukken (Barth neigt daar in zijn schriftleer ook toe): het Woord is een soort 
"regulatieve idee". Het zit niet in het materiaal. Het is niet aan het materiaal 
hanteerbaar. Maar het wil wel reguleren, zich bevvijzen, zich doorzetten! 

2. J J Wordt de eenheid !Jan de Schrift bij Breukelrnan gif1xeerd in een formele structuur en hoe 
tJerhoudt deze eenheid zich tot de eenheid van Gods spreken 

IVliskotte zegt, geheel in de geest van Barth, dat de eenheid van de Schrift "eer 
hoorbaar dan zichtbaar" is. Het Woord Gods, dat gehoord wordt, is geen gegeven
heid die toegankelijk is. Naast deze theologische vaststelling is er de exegetische 
methode, die o.a. met de ons door Buber en Rosenzweig aangereikte hulpmiddelen 
(het letten op ademeenheden, ritnlische geledingen, woordherhalmgen, omlijstingen 
ete.) op tekstuele dwarsverbindingen in de schriften wijst. 
Ik heb wel eens voorgesteld, om hier een "primaire" (theologische) en een "secun
daire" (literair-analytisch-fenomenologische) eenheid van de Schrift te onderscheiden 
(in: ))Eltheto") nr. 65, 1981, 77). Hoe verhouden deze beide vormen van eenheid, die 
welke in gehoorzaamheid "gehoord" en die welke op een zekere afstand "gezien" 
wordt, zich nu tot elkaar? W emu, wat hier te denken van de bij Barth zo geliefde 
figuur van de formule van Chalcedon? Je zou kunnen zeggen, dat de menselijke, 
literair-structurele eenheid zoiets is als "reflex, afbeelding, spiegel, echo" van de niet 
als gegevenheid hanteerbaar te maken "eenheid van de NAAM". Zoals de mens 
Jezus ons als in een spiegel laat zien wie God-met-ons is, zo kan ook op het platte 
vlak van de compositorische, binnen-tekstuele verwijzingen iets weerspiegeld wor
den van de ene zaak, waarvan alle teksten in hlill eigenheid willen getuigen. Zo zou 
ik ook willen antwoorden op de verbaasde vaststelling van l'v1uis, dat aan de ene kant 
N. T. Bakker kan spreken over de "innerlijke samenhang van de verbondsgeschiede
nis", aan de andere kant K. A. Deurloo over "de grotere structuren van de 
oudtestamentische woordwereld", als ze op de eenheid duiden. Bakker spreekt als 
dogmaticus van de primaire, Deurloo als exegeet van de daarmee corresponderende 
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secundaire eenheid der schriften. Die beide moeten onvermengd en onveranderd, 
ongedeeld en ongescheiden zowel onderscheiden als bijeengehouden worden. 
Bij Breukelman overigens heeft het spreken over de eenheid op het secundaire vlak 
een sterk experimenteel karakter. Hij is gewoon maar ergens begonnen te lezen. Bij 
het boek "In den beginne", met voortdurende knipoogjes naar het geheel van 
Tenach. Toen begon hij iIl de apostclgeschriften bij Mattheus, en vond zijn in de 
Tenach gevonden structuur bevestigd. Toen nam hij Lucas, en zie!, ook die bleek 
zich weliswaar op andere wijze maar toch binnen de zelfde grenzen in het gevonden 
raamwerk te bewegen. Meermaals heb ik Breukelman er echter tvvijfd over horen 
uitspreken, of we er nu al wel aan toe waren om, zoals in de liturgische praktijk 
steeds meer gebeurt, de hele thora in driejarencycli achtereen uit te leggen. En of 
Johannes, of Paulus binnen de gevonden structuur passen? - llij weet het niet. 
Misschien vanen ze buiten de eenheid, misschien moet na analyse van hun geschriften 
de gevonden grondstructuur herzien worden. Nader onderzoek zal het uitwijzen! De 
eenheid van de openbaring vertoont dc van een gesloten cirkel. De literair 
aanwijsbare eenheid echter is naar haar aard open voor nader onderzoek. 
Nog een opmerking op dit punt: verwaarloost Muis niet te veel gegevens, die er op 
wijzen dat ook in het exegetisch werk van Barth soms al aanzetten in de vervolgens 
door Breukelman zo krachtdadig ingeslagen richting zijn te vinden? Wat bijvoor
beeld te dClLken van zijn opmerking, dat hij voor zijn verklaring van het Johannese
vangelie zijn " Weisheit hauptsächlich aus - der griechischen Konkordanz schöpfte" 
(brief aan E. Thurneysen, 1.12.25)? 

3. ,;IIoe verhouden zich en 
overlevering laat Breukelman zich niet 
ontkend?)) 

Over de historische betrouwbaarheid van de 
tJerondersteld 

Wie ooit van nabij heeft meegemaakt, hoe Breukelman voor Rachel de steen 
van de mond van de put laat kan moeilijk beweren, dat hier geen "Geschichte 
erzähJt" zou worden. De vertelling zelf is een . gebeuren. 
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Volgens Barrh is een groot deel van de schrift "unhistorische Geschichte", sage. "Es 
hängt mit dem Sachgehalt der Bibel zusammen, daB sic zwar ein groBer zusammen
hangender Geschichtsbericht und nun doch von Anfang bis zu Ende voll ist von 
Berichten gerade über solche Geschichte, während sie verhältnismäBig sehr weni.g 
"Historie" enthält" (KD III/2, Muis heeft er bezwaar tegen, om de literaire 
vorm van de ook te typeren als "verbeelding". Zijn reden: vanwege het 
"Sachgehalt" van de teksten gaat het niet om ver-beelding maar om af-beelding 
(157). Prima. Maar dan moet je toch serieus nemen dat de schrijvers al hun 
verbeeldingskracht in dienst stellen van deze afbeelding. Waarom kan de afbeelding 
niet de vonn aannenlen van de verb(~eiljrrlg 
Breukelman heeft in zijn exegetische arbeid ervaren, hoezeer Barth gelijk had, dat de 
schriften overwegend zulke vertellingen bevatten. Ontkent hij daarmee 
die smalle, verhoudingsge\vijs zeer geringe, rand "historie" die Barth ook vaststelt? 
Ik zou niet weten waarom. is alleen vooral geweest met die teksten, die 
"Weisung" bevatten: de inzet van de thora, de inzet van het evangelie. Het lijkt me 
voor de hand te liggen, dat jc, naarmate je verderop in de canon komt, meer 
"historie" zult tegenkomen. Dat moet al experimenterend maar blijken. Bij de latere 
profeten, sommige gesd'iliften, apostolische brieven vragen de teksten er 
om iets van de historische context te weten, net zo zeer als in thora en evangelie de 
teksten erom vragen om dat gebeuren waarnaar verwezen wordt slechts als toespe
ling omsluierd te naderen. Alleen, laten we praktisch worden: ik zou graag meer 
weten over de historische van het Perzische rijk in de dagen van 
Nehemia. Hadden we daar docUlTlenten van, dan kwarnen we verder. Hebben we ze 
niet, dan dreigen we te verzanden in Soms hebben we alleen de tekst. Dan 
hoeven we geen enkele vraag methodisch uit te maar dan is het wel het 
veiligste om ons te houden aan de tekst. Soms vraagt de tekst zelf om kennis van de 
context. Hopelijk lukt het aan kennis daarvan te komen. 

van de wordt Bartl1 christologisch-
Breukelman samen met de pars pro toto-structuur van de 

tekst? }) 

Dreukelman heeft de figuur van het pars pro toto gevonden in de exegese van het 
boek Genesis, als het niet voor niets aan het begin van de thora en van al de 
geschriften geplaatste van de wording van Israel te midden van de volkeren". 
Hij meent met de stukken te kmmen dat er niet eerst h'l. de hoofdstukken 5-
11 een universele wordt verhaald waarop dan een particuliere 
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"Vätergescbichte" volgt. Nee, al in de hoofdstukken "voor en na de vloed" gaat het 
er om, of da.'1 soms de geboorte van de met name genoemde eerstgeborene de 
geschiedenis een midden en een zin verschaft. En omgekeerd gaat het er iIJ de 
daaropvolgende reeks van "verwekkingen" waarin Israel te voorschijn komt om, dat 
dit Israel als eerstgeborene van vele zusters en broeders ook tot zegen van de volkeren 
zal worden. Breukelman zegt dus: de Schrift zelf reikt meteen al aan het begin het 
"pars pro toto" aan als de vorm, waariJl de naam van Israel gespeeld wil worden. 
Wie het daar niet mee eens is, moet hem niet verwijten dat hij een bartruaans 
dogmatisch apriori aan de teksten oplegt, maar moet maar gaan bewijzen, dat er niet 
staat wat Breukelman beweert dat er staat. 

GEZICHTSPUNT: DE STRIJD OM DE 
THEOLOGISCHE FACULTEITEN 

R. Reeling Brouwer 

Voor de meeste theologische faculteiten in ons land zijn het spannende dagen. Sinds 
de verkelh'1ingscommissie Oberman, waar Smits de voorzitter van was verslag heeft 
gedaan van haar bevindingen en een aantal aanbevelingen heeft gedaan, is er een steen 
losgeraakt en het lijkt zeker te zijn dat cr een paar beelden geraakt zullen worden. De 
steen rolt nog en het is nog onbekend of er daadwerkelijk iets in pulver zal vallen. In 
elk geval is zowel van hervormde als van gereformeerde zijde duidelijk dat men zich 
opmaakt om het eigene zodanig te repareren dat eventuele lemen voeten wegge
sloopt worden en er een steviger fundament gelegd wordt. De steensoort van het 
rollend blok is ondertussen niet geheel duidelijk meer. Aanvankelijk ging het vooral 
om de kwaliteit van het werk dat aan theologische faculteiten geleverd wordt. 
Dreiging van bezuiniging was er niet, want de minister had verklaard dat de hele 
operatie financieel neutraal mocht blijven. Inmiddels is er een ander fmancieringsstel
scl voor de faculteiten gekomen. De instellingen zullen alleen nog per student een 
bepaalde som ontvangen en daar moet alles van gedaan worden. De afhankelijkheid 
van het studentenaantal zal dus alleen maar groter worden. Elke student neemt zijn 
of haar eigen geld mee. Nooit hadden studenten zoveel macht als nu. Faculteiten 
worden drastisch ingekrompen of opgeheven als de studenten wegbl~jven. 
De steen die komt aanrollen, lijkt niet zozeer het gebrek aan kwaliteit te zijn, maar de 
secularisatie. Er komen minder studenten theologie, zo is de verwachting. Waar 
jonge mensen minder voor zich zelf verwachten van geloof en kerk, daar zal ook de 
belangstelling voor theologie of voor het werken als predikant in de kerk afnemen. 
Dat is het spook dat aan de eind van de 20e eeuw rondwaart. 
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