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De spelende Rinse

spreuken 8:30

Wessel ten Boom

Lezer, vergis u niet. Wij treden altijd op in het kleed van een ander. Of wij ons nu 
hullen in een albe of een toga, in een strak shirt, een nietszeggende trui of een 

zogenaamd makkelijkzittend jasje met frivool streepje, wij dragen een andermans 
kleed. En kleren maken de man. Wij zijn niet die wij zijn, en wie dan toch op zoek is 
naar onze persona, vindt een dodenmasker.1 Er zijn dus zeker wel redenen om met 
Plato te stellen dat mensen marionetten zijn, ‘door de goden gemaakt, hetzij als hun 
speelgoed hetzij met een enigszins serieuze bedoeling: dat is iets wat we niet weten.’2

We hebben een rol te spelen … Wie Rinse van dichtbij kent weet wat zíjn rol 
is: op een leerstoel zitten. Dit gold waarschijnlijk al voor hem toen hij in de 

box zat. Maar zeker vanaf het moment dat hij aan de voeten van Frans Breukelman 
zat en diens Bijbelse theologie heeft ingeademd, zat hij daar. Dus nu hij — boven 
Breukelman uit — zijn echte leerstoel heeft gevonden, gunnen we hem die met heel 
ons hart.3 Er zou in de regie der goden iets zijn misgegaan, was deze stoel zijn neus 
voorbijgegaan.

Rinse speelt Mozes. Vol ernst, maar het blijft een spel. En hoe moet dit eruit zien? 
De ene Mozes is de andere niet. Vergelijk de uitbundige toga van Luther met die van 
de ingehouden Calvijn. De explosieve Breukelman met de beheerste Reeling Brouwer. 
Wie speelt zijn spel het best? Het mag ons te denken geven dat Barth, waarop beiden 
zich graag beroepen, meer hield van de lichtzinnige Mozart dan van de ernstige Bach. 
Welke invulling moet Rinse, als het aan de goden ligt, zijn leerstoel geven?

Zoals bekend heeft Frans Breukelman geworsteld met de exegese van Genesis 
1:27, waar staat geschreven dat God de mens schiep naar zijn beeld. Ik ben zo vrij 
om in deze worsteling naast een tikkeltje ijdelheid (wie zou Breukelman zijn zonder 
worsteling?) voornamelijk trouw aan zijn eigen exegetisch geweten te zien. Blijkbaar 
voldeden hem de bekende exegeses van Barth en Bonhoeffer over de koninklijke mens 
niet. Maar Breukelman werd daarmee wel gestokt in zijn vreugdevolle ontdekking de 
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sacra doctrina van de kerk (aan het licht gebracht door Karl Barth) als één op één 
terug te vinden in de structuur van de Heilige Schrift. Het pleit voor hem dat hij 
tegen Barth vasthield aan de Schrift; maar de vraag is tevens of deze worsteling niet 
ook zijn ontrouw aan Barth gold, en daarmee een vraag was aan zijn hele onderne-
ming om tot een systematische samen–lezing van Woord en Doctrina te komen. Een 
mijns inziens dan ook hachelijk ondernemen dat het eigen recht zowel aan Schrift als 
dogmatiek dreigt te ontnemen. Het is een onderneming die toont dat Breukelman in 
zijn systematische lezing van de Schrift dichter bij de gereformeerde scholastiek staat 
dan bij Luther, Calvijn of Barth die nogal onbekommerd christologisch exegetiseren. 
Een vergelijkend verschijnsel zien we bij Miskotte, de andere poot van deze stoel, die 
getuige bijvoorbeeld Edda en Thora of Bijbels abc veel meer geïnteresseerd is in de 
grondwoorden en de structuur van de Schrift dan in de naam Jezus Christus. Met 
enige spanning zie ik tegemoet of de leerstoel op deze weg van systematisering verder 
zal gaan of juist de christologische breuken, naden en lassen in het werk van deze 
twee gaat onderzoeken.4 Het zal duidelijk zijn dat ik pleit voor het laatste, omdat ook 
deze mannen zich in kleren hesen die niet de hunne waren.5

De sleutel tot de oplossing van Genesis 1:27, maar ook tot de bekleding van de leer-
stoel van deze jubilaris, ligt mijns inziens in het voorgaande vers, Genesis 1:26. 

Wie het werk van Rinse kent, dat zich ophoudt langs het onbesliste Sic et non6 of Deus 
sive natura,7 kent zijn voorliefde voor het monisme en de trinitarische geleding van de 
grote dogmatische ontwerpen, terwijl het dualisme weinig vat op hem lijkt te hebben.8 
Om nu ook even te systematiseren: ik zie een direct verband met zijn persoonlijke 
zijnswijze waarin het leven alleen, temidden van makkers op hun akkers, in een 
woongemeenschap of een klooster, een reëlere optie vormt dan een huwelijk, van 
welke aard dan ook. De eeuwige gestalte van de ‘Dritte im Bunde’, van het tertium 
datur, is de gestalte van het messiaanse die elke natuurlijke theologie vanaf de wortel 
problematiseert. De vraag hoe de mens geschapen is naar Gods beeld leidt dan ook 
tot een onvermijdelijke Sackgasse wanneer wij deze enkel willen vertalen naar de 
juiste verhouding tussen man en vrouw. Het goddelijke ‘wij’ waarvan vers 26 spreekt 
(‘laat ons mensen maken’) zullen wij inderdaad trinitarisch moeten uitleggen. En nu 
dan treedt, tegen de tendens die ‘Amsterdam’ maar ook Barth niet vreemd is om God 
in antropologische kwaliteiten te vangen, het spel–element naar voren.

… toen was ik een troetelkind bij Hem,
ik was een en al verrukking dag aan dag
te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht,
mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk,
en mijn vreugde was met de mensenkinderen. (Spreuken 8:30-31, nbg)
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… war ich neben ihm als Pflegling,
war Ergötzen ich Tag um Tag,
spielend zu aller Stunde vor ihm,
spielend auf dem Rund seiner Erde,
mein Ergötzen an den Menschenkindern. (Idem, Buber/Rosenzweig)

Een troetelkind, een Pflegling, een spelende kleuter die voor het aangezicht van de 
Vader verrukt is van vreugde over de mensenkinderen en met de aardbol speelt. Zó is 
de wijsheid van God, en zij is van voor alle tijden, van voor de schepping van man en 
vrouw. Een ‘voedsterling’ vertaalt de Statenvertaling, merkwaardig synchroon met 
Plato.9 Niet voor niets een begrip dat vanouds geslachtelijk onbepaald is.10 Want de 
mens is toch nog wat anders dan man of vrouw. En nog wat anders ook dan zomaar 
een meer of minder androgyne mens. Het is uitgerekend Gods wijsheid, de Dritte im 
Bunde, dit spelend kind dat vlees werd in de gestalte van een lijdende knecht die niets 
menselijks meer had (Jesaja 52:14), dat elk beeld van God en mens nog openhoudt. 
Neemt God het Kind aan dat voor alle man en vrouw in wijsheid uitgaat? Rinses 
liefde voor het ‘theoretisch anti–humanisme’ uit de Franse marxistisch–structuralis-
tische school krijgt hier diepe betekenis.11

Aan het einde van zijn Homo ludens, waarin hij tot de conclusie komt dat het 
spel eerder aan alle cultuur voorafgaat dan dat het er deel van uitmaakt, vraagt 

Huizinga opnieuw met Plato naar de verhouding tussen ernst en spel.12 Ook in Plato’s 
Wetten is immers lang niet alles spel.13 Hij vindt, geheel in de lijn van het christe-
lijk humanisme, de oplossing in de zedelijkheid en het geweten. Als we Rinse goed 
begrijpen, zullen we moeten zeggen dat hij de oplossing zoekt in het kleed van zijn 
ijver. En laat nu uitgerekend Luther hem hierin tot onverwachte getuige zijn. Want 
hoe vertaalt Luther Spreuken 8:30? ‘da war ich der Werckmeister bey jm/vnd hatte 
meine lust teglich/vnd spielet fur jm allezeit.’14

Dat Rinse H. Reeling Brouwer zo verder moge spelen, jaar in, jaar uit, op en 
onder zijn leerstoel.
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1 Vgl. Giorgio Agamben, ‘Identiteit zonder persoon’, in: Naaktheden (Amsterdam: Sjibbolet, 2011). De 
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spelen.’ VW, iv (Kapellen: Pelckmans, 1999).
3 Waarbij niet Bijbelse theologie, laat staan Exegese, maar Dogmatiek natuurlijk zijn eigenlijke vak is.
4 Ik verwacht, zonder kennis van zijn oratie, dat rrb beide wegen wil bewandelen.
5 Ontwapenend, ja, ontroerend blijft bij Miskotte zijn inzicht een heiden te zijn, waar eigenlijk alleen 
Henk Vreekamp iets mee heeft gedaan. Tegelijk bevreemdt het hoezeer hij dan Europa in Edda en Thora 
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ontboezemingen die aangaven hoe zijn theologie doordrenkt was van het lijden van de 20e eeuw.
6 Vgl. zijn doctoraalscriptie Is het marxisme een messianisme? Theologie in gesprek met louis althusser en 
walter benjamin (Zeist: ncsv, 1981).
7 De God van Spinoza. Een theologische studie (Kampen: Kok, 1998).
8 In verband hiermee staat zijn voorliefde (en gave) voor systematiek, zoals duidelijk wordt uit zijn 
Grondvormen van theologische systematiek (Vught: Skandalon, 2009). Grote systematische theologen met 
hun trinitarische discipline zoals Thomas, Calvijn en Barth winnen het van de eerder dualistische benade-
ringen van theologen als Augustinus, Luther of Pascal.
9 Vgl. ‘Daarvan moeten ook onze voedsterlingen overtuigd zijn’, De wetten, 804A.
10 Vgl. N. van Wijk, Franck’s Etymologisch woordenboek der Nederlandse taal (’s Gravenhage: Nijhoff, 
19492 [1912]).
11 Men zou zelfs kunnen stellen dat het humanisme–debat binnen het marxisme een seculiere herhaling 
is van het gereformeerd–lutherse debat over het zogenaamde extra–calvinisticum.
12 J. Huizinga, Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel–element der cultuur (Haarlem: Tjeenk 
Willink, 19513 [1938]), 217–219. Dit boek stond aan de wieg van dit artikel.
13 Vergissen we ons niet, volgens Plato zijn mensen ‘marionetten merendeels, maar die toch in bepaalde 
details deelhebben aan de waarheid.’ (804B)
14 D. Martin Luther, Die gantze Heilige Schrift Deudsch (München: Rogner & Bernhard, 1972 [oorspronke-
lijk: Wittenberg 1545]).


