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TEN GELEIDE 

In deze dissertatie bied ik het resultaat aan van mijn onderzoek aangaande het leven 
van 'de geniaalste reformatorische theoloog van Nederland", Dr. O. Noordmans (1871-
1956). Naar ik hoop, geef ik daarmee voldoende gehoor aan de oproep van mijn leer
meester Prof.Dr. H.W. de Knijff aan studieuze theologen om '(...) het genre van de 
theologische biografie (...) in meerdere mate te beoefenen dan thans het geval is.'2 

Over Noordmans' theologie is veel gepubliceerd3, vooral na de verschijning 
van zijn Verzamelde Werken*. Tot nu toe is evenwel weinig over zijn levensloop ge
schreven5. In 1959 kwam het proefschrift Schepping en Koninkrijk van Dr. G.J. Paul 
uit, met een hoofdstuk over Noordmans' 'Leven en werken'6. In 1992 werd het in de 
vorm van een brochure herdrukt7. Ongewijzigd. Prof.Dr. J.M. Hasselaar, toenmalig 
voorzitter van de redactie van Noordmans' Verzamelde Werken, verklaart in een 'Ten 
geleide': 'Het zou moeilijk vallen dit in 1959 gepubliceerde in 1988 te verbeteren, zo
dat de redactie kon volstaan met een heruitgave van deze schets en introductie.' Een 
aanvulling is inmiddels zeker mogelijk; en: noodzakelijk voor het verstaan van Noord
mans' denken, vanwege 'het gegeven dat deze theologische bezinning haar 'Sitz im 
Leben' heeft in de praktijk van prediking en pastoraat'8. Biografie en theologie zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden; het gaat om de 'eenheid van leven en werk'9. Die 
samenhang is bij Noordmans met tal van voorbeelden te illustreren, zo zal blijken. 

Mijn studie valt in drie delen uiteen: Noordmans' leven in (strikt) biografisch, zijn 
werken in kerkelijk en zijn denken in theologisch perspectief. Daarbij beperk ik mij tot 
de jaren van 1871 tot 1923. In 1923 verliet Noordmans Friesland, zijn geboortepro
vincie. In het begin van de jaren '20 is ook in theologisch opzicht een verschuiving 
waar te nemen10. 

Deel I - Met de hierboven gemaakte opmerking dat er weinig over Noordmans' 
levensloop geschreven is, wil ik niet beweren, dat op dit terrein na de verschijning van 

'. H. Berkhof, 'De stand van het Credo in de Hervormde Kerk', in H. van der Linde en F. Thijssen (red.), 
Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen Reformatie en katholieke Kerk in Nederland(Utrecht/ 
Antwerpen 1951), p. 122. 
2. H.W. de Knijff, 'Woord vooraf', in G. Pettinga, Th.L. Haitjema (1888-1972). Een biografische schets 
(Apeldoorn 1992), p. 5. 
3. Zie daarvoor: 'Bibliografie van publicaties over de theologie van O. Noordmans' (tot en met 1992), in E. 
van der Sluis, Noordmans' vroege theologie. Inzet en breuklijnen in de eerste fasen van zijn denken 
(IJsselmuiden 1993), p. 210-215. Zie vooreen aanvulling tot medio 1999: p. 439-443 van dit boek. 
". De Verzamelde Werken (voortaan: V.W.) worden sinds 1978 te Kampen uitgegeven. 
-\ Zie voor korte biografische schetsen: A. van Haarlem, 'Noordmans, Oepke', in Biografisch Lexicon voor 
de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme dl. 1 (Kampen 1978', 19832), p. 220-223, en H.W. de 
Knijff, 'Noordmans, Oepke', in Biografisch Woordenboek van Nederland dl. 3 ('s-Gravenhage 1989), p. 
440-442. 
6. G.J. Paul, Schepping en Koninkrijk. Een studie over de theologie van Dr. O. Noordmans (Wageningen 
1959), p. 15-31. 
7. G.J. Paul, Leven en Werken van Dr. O. Noordmans (Kampen 1992). 
8. A. van der Kooi, Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans. Een schets van zijn pneumatologisch 
ontwerp (Kampen 1992), p. 23. 
9 G W Neven, Tijdgenoot en getuige. Opstellen over de theologie van dr. O. Noordmans (Kampen 1980), 
p.9. 
'°. Zie daarvoor vooral: E. van der Sluis, ibid. 
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Pauls bijdrage niets meer gedaan is. Prof.Dr. G.W. Neven schrijft in het hoofdstuk 
'Biografie en theologie'" van zijn dissertatie over de context van Noordmans' theo
logiseren. Daarbij is het hem om diens plaats in het Europa van zijn dagen te doen12. Ik 
noem ook Dr. J. Walstra's proefschriftn. Daarin zoekt de auteur naar een christelijke 
identiteit. Dat doet hij in gesprek met filosofen en theologen, waarbij hij veel aandacht 
besteedt aan Noordmans' persoon en werk. Hij behandelt Noordmans' persoon even
wel meer vanuit psychologisch dan vanuit biografisch gezichtspunt. Mij gaat het pri
mair om Noordmans' levensloop. In het eerste deel van mijn studie sta ik om te beginnen 
stil bij zijn afkomst, vervolgens bij zijn studententijd, tenslotte bij zijn predikantschap. 

Deel II - Behalve een aantal artikelen verscheen over Noordmans' ecclesiologie 
de dissertatie van Dr. Frans Haarsma14. De schrijver, die zijn boek in de ondertitel 'een 
pastoraal-oecumenische studie' noemt, benadert de thematiek vooral op systematische 
wijze. Daarbij gaat zijn belangstelling in het bijzonder uit naar Noordmans' publicaties 
uit de periode na het door mij bestudeerde tijdvak. Ik bespreek vooral zijn vroege 
ecclesiologische denkbeelden. Daar komt bij, dat mijn benadering vooral historisch is. 
In het tweede deel van mijn studie stel ik achtereenvolgens Noordmans' plaats in het 
ker-kelijke en theologische verenigingsleven, de reorganisatie van de Nederlandse Her
vormde Kerk en Noordmans' visie daarop, zijn kijk op die kerk als volkskerk en zijn 
inzichten met betrekking tot het predikantschap aan de orde. 

Deel III - Naar Noordmans' vroege theologie is veel onderzoek verricht. Ik 
wijs op de proefschriften van Neven, mevr.dr. A. van der Kooi en Dr. E. van der Sluis. 
Daarin domineert het systematische gezichtspunt, hoewel de historische invalshoek 
niet ontbreekt. Er is evenwel niet veel aandacht besteed aan Noordmans' positie als 
ethisch theoloog. Dat geldt vooral voor de studie van Neven. Noordmans' verhouding 
tot de ethische theologie komt daarin nauwelijks aan de orde. Van der Kooi heeft vanuit 
een historisch-systematische vraagstelling de pneumatologische structuur van Noord
mans' theologie blootgelegd. Met betrekking tot de periode van 1906 tot 1925 stelt zij 
wel, dàt (en beschrijft zij tevens hóe) Noordmans in zijn zoeken 'voluit ethisch theo
loog' was15. Echter: ook in haar proefschrift is 'Noordmans en de ethische theologie' 
geen apart thema. Van der Sluis heeft Noordmans' denkontwikkeling in kaart gebracht. 
Hij benadrukt, dat die een theologisch karakter heeft: 'Zo er sprake is van de ontwikke
ling van een nieuwe kenleer dan wordt deze ontwikkeling door theologische motieven 
gedragen.'16 Maar: ook in Van der Sluis' boek ontbreekt een lokalisering van Noord
mans op het terrein van de ethische theologie17. Van der Sluis beperkt zich tot de opmer-

".G.W. Neven, ibid.,p. 14-36. 
'2. H. Berkhof stelt in 'Noordmans uitgegeven en geïnterpreteerd', in Nederlands Theologisch rijdschrift 
35 (1981) nr. 2, p. 146-152, dat Neven de vereiste historische distantie niet altijd betracht heeft. Zie daar
voor ook: G.W. Neven, Oepke Noordmans. Voorloper van een theologie van onze tijd (Driebergen z.j.). Cf. 
J.H. Sonderen, De kerk en het leven. Een bijdrage tot het onderzoek van de geschriften van dr. O. Noord
mans (Kampen 1990), p. 85-88. 
,:!. J. Walstra, Tegen beter weten in. Eenproeve van christelijke identiteit (Franeker 1982), p. 147-219. 
'*. Frans Haarsma, Geest en kerk. Een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van Dr. O. 
Noordmans (Utrecht/Baam 1967). 
'5. A. van der Kooi, ibid., p. 24. 
". E. van der Sluis, ibid., p. 43. 
". Van der Sluis constateert in ibid., p. 29v. n. 2, dat Van der Kooi de complexiteit van het wijsgerig klimaat 
in Noordmans' tijd buiten beschouwing laat, maar zelf veronachtzaamt hij de ontwikkelingen op theolo
gisch terrein. 
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king dat 'de voorbereiding van de kentheoretische verschuiving in Noordmans' theolo
gisch denken (1905-1910)' in een tijd plaatsvond waarin de ethische theologie in een 
crisis terechtgekomen was18. De Knijff is de enige, die in een artikel een plaatsbepaling 
van Noordmans als ethisch theoloog gegeven heeft19. Mijns inziens kan de theologi
sche ontwikkeling van de 'jonge' Noordmans alleen verstaan worden tegen de achter
grond van het ethische milieu in zijn dagen20. In dit derde deel van mijn studie ga ik 
eerst in op Noordmans' positie als ethisch theoloog, aan de hand van een artikel waarin 
hij zichzelf als zodanig profileert. Daarna bespreek ik zijn beoordeling van de andere 
theologische richtingen van zijn tijd. 

Aan het einde van elk van de drie delen volgt steeds een 'Terugblik en vooruit
zicht'. Daarin vat ik de belangrijkste resultaten van het onderzoek samen. Waar moge
lijk trek ik ook lijnen naar de latere Noordmans. Omdat de paragrafen 'Terugblik en 
vooruitzicht' een samenvattend karakter hebben, zag ik ervan af om aan het einde van 
het boek een Nederlandstalige samenvatting te geven. Wel is daar een 'Slotbeschou
wing' te vinden. Daarin doe ik een poging de 'jonge' Noordmans als kerkelijk theoloog 
te typeren. Invalshoek is daarbij de vraag, in hoeverre sprake is van (dis)continuïteit 
tussen de 'jonge' en de latere Noordmans. 

Het schrijven van een biografie is voor alles een descriptieve onderneming. Dat geldt 
niet alleen voor het (strikt) biografische deel (I) van deze studie, maar ook voor de 
beide andere delen. Hierboven heb ik ter zake van mijn bespreking van Noordmans' 
vroege ecclesiologische denkbeelden (in deel II) opgemerkt, dat mijn benadering vooral 
kerkhistorisch is. Ook bij mijn behandeling van Noordmans' theologische positie (in 
deel III) prevaleert niet de systematische analyse, maar de historische toelichting. 

Voor mijn beschrijving van Noordmans' leven en werken stonden mij niet al
leen de in de Verzamelde Werken gepubliceerde bijdragen ter beschikking. Door de 
redactie werd ik in staat gesteld om reeds in de periode van de bewerking van de cor
respondentiedelen 9A en 9B kennis te nemen van de brieven van en aan Noordmans. Ik 
noem ook het archiefmateriaal dat ik kon raadplegen. Ik denk dan aan wat kerkelijke 
instanties en theologische verenigingen bij het Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden 
in bewaring gegeven hebben, alsmede aan wat in het archief van de gemeente Wymbritse-
radiel te IJlst en in dat van de Bond van Nederlandse Predikanten te Utrecht te vinden 
is. 

'". Andere onderzoekers laten positiever geluiden over de invloed van de ethische theologie horen. W.C. 
van Unnik stelt in 'Isaac van Dijk', in Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie, aangeboden 
aan Prof.DrM. vanRhijn ('s-Gravenhage 1951), p. 152, m.b.t. 'dejaren omstreeks 1910':'(...) de 'ethische 
theologie' had toen de wind mee (...)' M.J. Aalders beweert in Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, 
Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk (Kampen 1990), p. 
189, dat de ethische theologie toen bloeide. 
'9. H.W. de Knijff, 'Noordmans als 'ethisch theoloog", in Jaap Vlasblom en Jaap van der Windt (red.), Heel 
de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de 'Ethische Richting' (Zoetermeer 1995), p. 199-221. 
20. Cf. A. Vos Jac.Zn., 'E. van der Sluis. Noordmans ' vroege theologie. Inzet en breuklijnen in de eerste fase 
van zijn denken', in Kerk en Theologie 47 (1996) nr. 1, p. 85. 
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Onder Noordmans-onderzoekers wordt verschillend gedacht over het gebruik 
van citaten21. Zelf heb ik ervoor gekozen om veelvuldig en uitvoerig uit het werk van 
Noordmans en anderen aan te halen, teneinde zijn en andermans eigen geluid te laten 
horen. Dat geldt in het bijzonder voor Noordmans' meestal inhoudrijke brieven. In het 
artikel 'Gemeenschap en persoonlijkheid' (1919) noemt hij de brief 'de plaats (...) voor 
persoonlijke uitingen'22. Hij vervolgt: 'Of zouden we te dien opzichte reeds in de ver
leden tijd moeten spreken en zeggen de brief was het en bevat thans reeds niet meer dan 
zakelijke inhoud?' Van Noordmans' eigen brieven kan dat laatste in ieder geval niet 
gezegd worden. Zij geven een goed beeld van zijn eigen 'persoonlijkheid'. Een bijko
mende overweging is, dat niet alle pennenvruchten van Noordmans in zijn Verzamelde 
Werken opgenomen zijn. Als gevolg daarvan zijn die moeilijk toegankelijk. Dat geldt 
ook voor veel van de secundaire literatuur. 

21. Zie daarvoor: G.J. Paul, Schepping en Koninkrijk, p. 13, H.W. de Knijff, Geest en gestalte. O. Noord
mans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband (Wageningen 1970', Kampen 19852), p. 13v., en J.H. 
Sonderen, ibid., p. 13. 
". O. Noordmans, 'Gemeenschap en persoonlijkheid', in VW. dl. 1, p. 208. Cf. O. Noordmans, 'De brief' 
in VW. dl. 8, p. 427v. 


