
HERMENEUTIEK BIJ F. H. BREUKELMAN. ENIGE 
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN VAN J. MUIS (2) 

Het tweede deel van Reeling Brouwers' aanval op Muis. Antwoord 5 tlm 7 en het venijn in de staart. 

5. "Breukelman omschrijft "bijbelse theologie" als hermeneutische horizon voor de exegese. Is 
dat in een openbaringstheologie mogelijk? Wordt hiermee niet gepretendeerd dat de openbaring 
hanteerbaar is te maken?" 

In abstracto zit hier een gevaar. Echter: deze vraag gaat geheel voorbij aan de reden 
die Breukelman zelf aangeeft voor zijn ontwikkeling van een "bijbelse theologie". 
Laat ik het hermeneutische probleem zo omschrijven: wanneer wij een bijbeltekst 
lezen nemen we altijd al een reeks van voorstellingen, denkfiguren, vanzelfsprekend
heden mee. Wij zitten vast in een, veelal onbewust, ideologisch veld. Daarmee 
dreigen we dat wat we lezen louter nog waar te nemen binnen de impliciete eenheid 
van het raster dat wij meebrengen. Ter vermijding van dit gevaar is het nodig, een 
bewuste methodische vervreemding aan te brengen. We moeten de teksten recipië
ren in de eenheid waarin z ij zich bevinden, en we moeten alle categoriën die wij 
meebrengen zo veel mogelijk op afstand daarvan houden. Daarom heeft niet de tekst 
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zelf het nodig, maar hebben wij in onze lezing van de tekst het nodig, de horizon 
waarbinnen elke kleinere literaire eenheid in de schrift zich beweegt te reconstrueren. 
Niet om het hanteren, maar juist om het in hun vreemdheid respecteren van de 
schriften is het dus begonnen! Vanzelfsprekend is deze bijbels-theologische arbeid 
mensenwerk. Ze behoeft gedurige correctie, net zo goed als de exegese van de 
afzonderlijke pericopen en bijbelboeken deze behoeft. Vanuit ieder deel kan een 
nieuw licht vallen op het geheel. Maar dat is nou het gekke bij Muis: inhoudelijk voert 
hij geen argumenten aan, waarom Breukelmans poging tot omschrijving van het 
geheel vanuit enig deel van de schrift herzien zou moeten worden. 

6. "Wat betekent de formule "Barths Kirchliche Dogmatik als hermeneutiek"? Dat de 
structuur van Barths theologie overeenstemt met de structuur van de bijbelse theologie? Dat 
Barths dogmatiek dienst kan doen als" Vorverständnis"? Dat Barths theologie henneneutische 
theologie is?" 

Over de rol van de subjectiviteit van de lezer bij het uitleggen heeft Breukelman geen 
afzonderlijke theorie ontwikkeld. Hij is er zich van bewust, speelt er mee (de rol van 

. zijn eigen vrouwen de rol van de vrouw van Pilatus), maar systematiseert er niet 
over. 
Op een belangrijk onderdeel echter heeft hij m.i. een zeer belangrijk inzicht in dit 
aspect van de hermeneutiek ingebracht en uitgewerkt. Het inzicht: "Zoals wij plegen 
te leren zo lezen wij, en zoals wij dan plegen te lezen zo leren wij" (De weg der verwachting, 
36). Er is, zegt hij, een voortdurende wisselwerking tussen het lezen van de bijbel en 
het ontvouwen van de doctrina. Dat begint waarachtig niet pas bij Barth. Al Calvijns 
Institutie is een evidente "hermeneutiek". Zo analyseert Breukelman, hoe de struc
tuur van de "duplex cognitio dei" bij Calvijn bepalend is voor de wijze waarop deze 
in zijn commentaar Psalm 113 uitlegt. Het gebeurt helemaal vanuit de leer van het 
zelfstandige werk van God als schepper en onderhouder, waarbij nog niet gehandeld 
wordt over heil en verlossing. En nu meent Breukelman: de literair analyseerbare 
compositie van de psalm verdraagt zich niet met dit dogmatisch raster, waarbinnen 
de tekst benaderd wordt. De tekst komt zo niet tot zijn recht. Daarom moeten bij 
ons, lezer, blokkades worden opgeruimd. Terwille van een zuiverder uitleg zal dus 
ook de dogmatische denkwijze die wij in ons omdragen en die soms al eeuwenlang 
diep in onze zielen is gesijpeld moeten worden omgewoeld. En nu meent Breukel
man: hier heeft Barths Kirchliche Dogmatik ons geweldige diensten bewezen! De 
structurele beslissingen die daarin vallen in de ontvouwing van de doctrina hebben 
gefunctioneerd als enorme opruimwerkzaamheden, die ruimte hebben geschapen 
voor de Schrift om beter haar eigen verhaal te kunnen vertellen. 
Muis beeft voor dit aspect van de KD erg weinig oog. Ik duidde daar al op toen ik de 
vraag stelde, ofhet begrip van het "Verstehen" niet een te smalle gezichtshoek vormt 
voor het onder ogen krijgen van de betekenis van Barth voor de hermeneutiek. Wat 
betekenen zulke omwentelingen in de dogmatiek als het op zijn kop zetten van de 
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(volg)orde van en en praedestinatie, van wet 
en evangelie, van de standen van en verhoging? In hoeverre verdragen 
z~ zich beter dan eerdere constructies met de orde van het bijbels vertoog? Om over 
die vragen helderheid te verschaffen heeft Breukelman zijn projekt onder meer dit 
opschrift meegegeven, dat hij wil laten zien hoe Barths Kirchliche Dogmatik als 
hermeneutiek kan functioneren daarmee te willen suggereren dat de dognn
tiek niet ook nog heel andere taken zou hebben, zoals het op eigen verantwoording in 
het veld der filosoheen tegen de goden dezer eeuw). 
Een voorbeeld voor de blinde vlek op dit bij Muis: op 465 valt hij er over, dat 
het voor Breukdman uitmaakt of in de van de Heidelbergse catechismus van 
"verzoening" danwel van wordt "Een verschillend woord 
betekent toch nog niet een andere zaak", merkt hij op. Nee. Op zichzelf is die 

Maar in dit concrete nu net niet! Want voor Breukclman (en 
veel af van de juiste term. Door daar waar de 

v:m te spreken worden immers 
tenminste twee bereikt: a. er wordt een impliciete correctie aangebracht op 
het gebrek aan besef in de b. er wordt serieus ingegaan op 
de vraag van de synagoge, waarorn dan met het zijn van de Messias, dat 
wij belijden, deze wereld en de mensen op deze wereld nog niet verlost zijn? Het is 
best om Breukelman en te op het gevaar van "woordfetis-

. Daar zit wat in en daar lTlOeten we op letten. moet ook wel v;m geval 
tot geval of dit terecht is?! 

7. ,Js de voor Breukelrnan aan de tJOIJaSrYli;m van 
nr,?rJIlPwlfJ niets anders dan niet te worden in het 11P,1pt:lrJfJfJfJ"P 

Breukelman heeft weLen geen homiletiek geschreven. Hij 
onderricht ons dus niet in directe hoe moeten. Wel meent hij, dat zijn 
zoeken naar de herrneneutische horizon die de schriften die moeten doorgeven bij 
zich dragen een indirecte dienst aan deze prediking levert. 
Ik kan niet anders dan uit zeggen, dat het inderdaad een geweldige 
dienst betekent. Doordat de (eksten worden gelezen in geconcentreerde aandacht 

en wordt het vergemakkelijkt, er 

van de kansel laat 
zozeer met de nieuw 

aan de haal gingen, dat de bevinding ging ontbre-
ken. Nou, Breukelman zelf ontbreekt het niet aan bevinding. Als ~j het 

va.'l bet eerste Genesishoofdstuk in de wateren plaatst voel je aan alle kanten 
de huiver voor nihilisme door hem heen trilt, en hoezeer de 

hem bewaart voor een val in de afgrond van het niets. Maar 
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het kan heel goed zijn, dat dat sommige van zijn leerlmgen heel anders vergaat. 
Alweer: ook hier kan een en een liggen. Als wij vanuit 
Breukelmans woordaualyses louter nog koel-analyserend staan te preken deugt cr 
iets niet. 
Maar ik zou niet weten waarorn dat van zijn theologie uit zo zou moeten 
zijn. Het komt mij voor, dat er eigenlijk vanuit zijn werk mets over vast te leggen is. 
Ik voor mij heb door hem vanuit de tekst leren preken - maar het kan ook heel 
anders. Waarom~ niet? 
Waarom ook niet een heel eigen verhaal in een hecJ eigen "taaleigen" verteld) Daar is 
niets tegen en alles voor. Breukelman heeft zich, dat is vvaar, altijd verzet tegen 
vertalers (hermeneuten die Muis schromelijk verwaarloostl), die hun eigen verstaan 
tot norm lnaakten in de weergave van een hun en ons vreemde tekst. Hij ",'il immers 
de bijbelse tekst in z~n vreemdheid tot ons laten spreken. Maar tegelijk: het 
respecteren van de profeten en apostelen als antecessores in hun verhaal vviions als 
successores uitnodigen tot het op onze vvijze, met onze nliddelcn en irt onze woorden 
vertellen van ons verhaal. Zo min als bijbelse theologie en dogmatiek samenvallen, zo 
min bijbelse hermeneutiek en homiletiek. Als het is werkt het ene verhaal 
aanstekelijk op het vertellen van een ander, van een nieuw verhaal. We hoeven 
onszelf niet binnen te dringen in een ons vreemde tekst, maar we mogen ons wel 
door die tekst uitgedaagd weten. Volgens mij heeft Breukelmans werk bij velen 
aldus juist de tongen losgemaakt . 

Kwaad 
Naar vennogen heb ik geprobeerd, zo zakelijk mogelijk antwoord te geven op een 
aantal vragen uit het spervuur dat Muis aan het adres van Breukelman richt. Ik wil 
nu nog terugkomen op mijn aanvankelijke kwaadheid, toen ik het excurs waarin 
deze vragen te vinden zijn las. 

Wat gebeurt er? 
Eenjaar of veertig geleden al begint een Nederlands theoloog aan een veelomvattend 
projekt. Barths theologische vernieuwingen, meent hij, maken een niemv verstaan 
van de schriften mogelijk. Hij betreedt een nieuw continent en doet een reeks van 
ontdekkingen. Zeer ten dele is het resultaat van zijn onderzoekingen inmiddels op 
schrift gekomen. 
Overvloedig nuteriaal ligt nog te wachten 0111, cahier na cahier, in een wel 
geordende bijbelse theologie te verschijnen. Grotendeels zal het wel een postume 
uitgave worden, daar ziet het naar uit. Als de banden er eenmaal liggen IS de tijd 
gekomen voor een zorgvuldige en gedetailleerde evaluatie. Ik ben ervan overtuigd, 
dat dan velen zullen gaan wat in de afgelopen decennia tallozen met hun 
oren hebben gehoord en in naar stencils tot zich hebben genomen, namelijk 
dat we hier te maken hebben met een van de grote theologen, die Nederland 
was. 
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En nou komt er iemand van een jongere generatie. En die gaat (daar waar nog nooit 
een enkele theologische faculteit Breukelman een eredoctoraat waardig keurde!) 
promoveren precies op zijn terrein: Barth, lV1iskotte, hermeneutiek. Niks tegen dat 
boek. Een nuttige, zorgvuldige, voornamelijk gegevens reproducerende studie. 
Maar wel het binnenstappen op een terrein waar een ander reeds jaren op een veel 
creatievere manier bezig was. Ook nog niks tegen, want in de kerk hechten we 
hopelijk niet aan eigendomsrechten. Maar dan blijkt, dat de nieuweling die op 
Breukelmans akker binnenstruint de man die er al jaren aan het wieden is met een 
forse trap na van het veld probeert te jagen. Waar heeft hij dat aan te danken? 

Zolang Breukelman bezig is heeft hij forse weerstand ondervonden. Sommigen 
zeggen: hij is zo fel, hij heeft het ook aan zichzelf te wijten. Anderen zeggen: het is de 
kift van een gevestigd gilde van exegeten dat waarltjk nieuwe inzichten die ze zelf 
niet hebben bedacht niet kUill1en verdragen. Hoe het zij: altijd heeft rond Breukel
man een sfeer gehangen van het subversieve, het buitengeslotene. 
En nou komt er iemand, die zegt (en ook met papieren kan aangeven), dat hij veel te 
danken heeft aan de theologie van Barth en Miskotte en die beweert: "Nee, Fransje, 
bij ons hoor je ook niet. Dat die exegeten je afinaken is hun zaak. Ik denk dat ze 
gelijk hebben. Maar op Barth beroepen mag je je zeker nietl" 

Ik vind dat kwalijk. Sterker: ik kan dat moeilijk anders zien dan een operatie, waarin 
iemand zich als vermaledijde "barthiaan" academisch acceptabel tracht te maken ten 
koste van en onder uitsluiting van een ander met (en daarmee zeg ik niets ten nadele 
van Muis) veel grotere verdiensten. 

Geen twijfel: het is heel nuttig, om precies te inventariseren en op een rijtje te zetten 
wat mensen als Barth en Miskotte precies hebben gezegd en bedoeld. Het is vooral 
braaf Het loopt het risico, in scholastiek te verzanden. 
Frans Breukelman heeft iets heel anders gedaan. Hij heeft niet alleen de meesters 
weergegeven, hij is met datgene wat hij van hen ontvangen heeft zelf creatief aan het 
werk gegaan. !-:lij heeft niet het reeds bekende doorvorst, maar is daarbij zoals hij zelf 
getuigt "van verrassing tot verrassing gegaan". 

Miskotte eerde Barth, door vanuit Barth een heel eigen theologisch engagement te 
ontwikkelen - Muis heeft dat onderkend. Breukelman eerde Barth en lV1iskotte 
beiden, door met het van deze meesters geleerde nieuwe, ongekende schatten aan het 
licht te brengen. Dat is waarachtig leerlingschap! 
De schouderklop van Barth tijdens het Parrhesia-congres in 1966 is geen bevvijs, wel 
een signaal. Als we de KD niet \1\7i11en steriliseren dan moeten we er mee aan het 
werk. Zo, als Frans Breukelman voorbeeldig voor ons gedaan heeft. 

Rinse Reeling Brouwer 
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HUMANISTISCHE VERWARRING OP 
DE OLYMPUS 

111 

Naar aanleiding van de eerste Dies Natalis Fan de Universiteit voor Humanistiek was de redaktie-
secretaris van 0115 blad bij een " over het humanisme. constateert dat in 
humanistische vieringen tennen als nog een grote rol 
grote kwestie evenwel onbeantwoord: Vlat voor luunaniteit gaat er met deze rwunrnrwn 

gepaard? Over solidariteit en vazen. 

Niet een of ander grasveld onder een zoals een scholastische traditie 
wil, maar de Utrechtse Janskerk was 29 januari de lokatie voor een 
klassiek "Disputatio" van de nieuwbakken Universiteit voor Humanistiek. Dit 
dispuut, gevoerd door de zes van de universiteit en onder voorzitter
schap van de emeritus-hoogleraar in de rechtsfIlosofie mr. Glastra van Loon, 
werd georganiseerd ter van de eerste Dies Natalis. 
Het was een mooi gezicht: m gehulde rhetores, geschei-
den door een alwetende voorzitter, twee opgesteld aan de zijkanten 
en een publiek dat zich met ingehouden keurigheid, de humanist eigen, opwarmde 
voor het komende intellectuele gladiatorengevecht Ik meen zeker te weten dat de zes 
naar elkaar gromden hoewel hierb~i aangetekend moet worden dat ik achterin de 
kerk zat. Kortom: we hadden er zin in. Het thema van het debat was "de verwarring 
in het humanisme", aangereikt door de voorzitter van het College van Bestuur, mI. 
Bijleveld, die erbij vertelde de stille hoop te koesteren dat dit debat aanzet zou 
kUill1en zijn tot enige rondom het begrip humanisme. Maar hij 
achtte het waarschijnlijker dat de verwarring na het debat slechts groter zou zijn en 
natuurlijk kreeg hij gelijk. 
De orde van dienst was echter duidelijk: Drie hoogleraren ieder tien minuten 
de gelegenheid hun stellingen te poneren en te waarna de drie oppone-
rende hoogleraren in eenzelfde tijdspanne konden reageren. Mijn bloeddorstige hoop 
op een man-tot-man werd niet bewaarheid: De drie opponenten reageerden 
slechts op het geheel van stellingen. Humanisten zo akelig beschaafd. Vervol-
gens zou, middels schriftelijk in te dienen vragen, een discussie plaatsvinden. 

Als eerste nam prof Elders, in en de reïncarnatie van Michel 
Foucault, het woord. Na een obscuur vertoog over zero en één, over de grenzeloos
heid en de ordening kwam hij tot zijn eigen orde, het me duidelijk werd dat 
hij zoiets als een humanistische moest vertegenwoordigen. Gelijk ook de 
late Foucault wil Elders de esthetische vol besef van het 
sacrale zoals deze zich in de klassieke oudheid en de renaissance gemanifesteerd heeft, 
voluit transponeren naar de huidige Wil men zich hedentendage rekenschap 
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