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I. AFKOMST 

1.1. HET FRIESE REVEIL 

Inleiding 

Behalve in enkele van zijn brieven zijn in het gepubliceerde werk van Noordmans vier 
plaatsen waar hij expliciet over de spiritualiteit van het Reveil als het klimaat van zijn 
opvoeding spreekt, te vinden. Hier noemen wij twee, de andere komen in subparagraaf 
1.3.1. aan de orde. In de lezing 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie' 
(1935) zegt Noordmans over zijn godsdienstige afkomst: 'Ik stam uit een gezin, waar
over nog iets van de naschemer van het Réveil lag (...)' ' In de lezing 'Verschuivingen in 
de theologie van de laatste honderd jaar' (1938) vertelt hij, dat hij komt '(...) uit een 
gezin, waarin het Réveil naleefde en waar de theologische en kerkelijke vragen in de 
huiskamer met gasten van allerlei richting werden besproken.'2 Elders in Noordmans' 
oeuvre zijn tal van indirecte verwijzingen naar deze geestelijke achtergrond te vinden. 
In het bijzonder noemen wij de meditaties3. Sommige vermelden treffende jeugdherin
neringen, die een goed beeld geven van Oepkes thuissituatie. In dit verband attenderen 
wij ook op de brieven4. Uit een aantal daarvan wordt inzicht in de gelovige en kerke
lijke opvoeding die Noordmans genoten heeft, verkregen. Zijn verworteling in het 
Friese Reveil zal duidelijk blijken, hoewel hij zelf meestal meer algemeen over 'het 
Réveil' spreekt. 

Het Reveil is het meest omvattend beschreven door M.E. Kluit in Het Protestantse Ré
veil in Nederland en daarbuiten, I8I5-I865\ In dit standaardwerk geeft zij het Neder
landse Reveil een plaats in de internationale beweging; het vaderlandse karakter wordt 
in vergelijking met de ontwikkelingen in het buitenland beschreven. Op soortgelijke 
wijze dient men het Friese Reveil te onderscheiden van het Hollandse. 'Het Friese Ré
veil had een eigen karakter (...)', schrijft Kluit6. In dit hoofdstuk willen wij proberen, 
de specifieke kenmerken van het Friese Reveil onder woorden te brengen. Uitgangs
punt voor deze typering is de verzameling levensschetsen van G. A. Wumkes, It Fryske 
Réveil yn portretten1 (1911). In 1994 verscheen de eerste druk van een Nederlandse 
vertaling8, mede van de hand van zijn zoon A.D. Wumkes. Daardoor is het boek van 
Wumkes Sr. ook voor belangstellenden die het 'Boerenfriesch'9 van de auteur niet of 
nauwelijks beheersen, toegankelijk geworden. 

'. O. Noordmans, 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie', in Verzamelde Werken (voortaan: 
V.W.) dl. 4, p. 107. 
2. O. Noordmans, 'Verschuivingen in de theologie van de laatste honderd jaar', in V.W. dl. 4, p. 22. 
3. Meditaties van Noordmans zijn opgenomen in dl. 8 van zijn V.W. 
4. Brieven van en aan Noordmans zijn opgenomen in de delen 9A en 9B van zijn V.W. 
'. M.E. Kluit, Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten, IS]5-1865 (Amsterdam 1970). 
6. M.E. Kluit, ibid., p. 459. 
7. G.A. Wumkes, It Fryske Réveil yn portretten (Snits 1911', Boalsert 19382). 
". G. A. Wumkes, Het Friese Reveil in portretten (Kampen 1994', 19982). 
*. A.W. Bronsveld, 'Biografisch Album', in Stemmen voor Waarheid en Vrede 49 (1912), p. 386. 
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1.1.1. 'It Fryske Réveil yn portretten ' 

In zijn autobiografie Nei sawntich jier vertelt Wumkes over de totstandkoming van It 
Fryske Réveil yn portretten™. De encyclopedie van A. Kuyper had hem geleerd, dat de 
historia pietatis (= de geschiedenis van de individuele christelijke vroomheid) nog te 
weinig beoefend was' '. Zo vatte hij het plan op, een aantal korte biografieën van Friese 
Reveilfiguren te schrijven. Het materiaal putte hij uit verslagen, preken, dagboeken en 
brieven. Die bronnen waren toen, aan het begin van de twintigste eeuw, al moeilijk op 
te sporen. Zoals hij in 1910 aan Noordmans schrijft: 'De herinneringen, die goud waard 
zijn, moeten worden verzameld en opgetekend. Die generatie is heengegaan en wie 
ontfermt zich over haar heugenissen? Gij weet niet, hoeveel moeite het mij kost achter 
de meest eenvoudige zaken uit de jaren 1850-1870 te komen. Maar als de zaak niet 
wordt aangevat, wordt het hopeloos. Nu kunnen de tachtigers nog geraadpleegd wor
den. Nu komt men van hen nog typische zegswijzen te weten.'12 Wumkes had ook 
Noordmans om gegevens gevraagd11, en wel over zijn oom J.P. Noordmans14. Tevens 
had hij zich aanbevolen gehouden voor een schets van zijn vader. Noordmans bleek 
echter geen speciale herinnering aan zijn oom te hebben; een beschrijving van zijn 
vader kon hij toen ook nog niet leveren15. Wumkes uit zijn teleurstelling als volgt: 
'Maar is het geen zonde en jammer, dat er nu niet meer een flauw beeld getekend kan 
worden van de oude Noordmans fen Allingawier (...)?''6 Later zou Noordmans wel 
over zijn vader schrijven17. 

Volgens Wumkes is zijn boek over de Friese vroomheidsbeweging destijds gun
stig ontvangen18. De hedendaagse historicus G. Abma stelt, dat It Fryske Réveil yn 
portretten niet alleen geschiedenis optekende, maar ook geschiedenis maakte: 'Was de 
opleving van de orthodoxie in het Friesland van de vorige eeuw anders hoogstwaar
schijnlijk tot een bleek, nauwelijks bekend gebleven gebeuren waarvan honderd jaar 
later niemand meer op de hoogte was, vervallen, door deze studie kreeg het gezicht en 
gedaante en staat het - overdreven gezegd - als graniet gehouwen in de Friese geschie
denis.' " In deze waardering kunnen wij ons vinden. Toch moet het volgende opge-

10. G.A. Wumkes, Nei sawntich jier. Ttnkskriften fan Dr. G.A. Wumkes (Boalsert 1949), s. 196-199. Cf. 
brieven 911 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 6 februari 1952) en 912 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans 
8 februari 1952). 
".Zie daarvoor: A. Kuyper, Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid dl. 2 (Kampen 19092, herziene dr), 
p. 320. 
'2. Brief 262 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 25 april 1910). 
". Brief 259 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 15 april 1910). 
". Zie voor J.P. Noordmans: par. 1.2.1. 
'5. Brief 261 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 24 april 1910). 
'6. Brief 262 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 25 april 1910). 
". Zie. daarvoor: brieven 285 en 286 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 en 22 mei 1914). - Zie voor 
vader Noordmans: par. 1.2. Cf. W. Balke, 'Durk Piers Noordmans', in Heel het Woord en heel de Kerk. 
Schetsen uit de geschiedenis van de vaderlandse kerk (Kampen 1992), p. 127-136 
". G.A. Wumkes, ibid., s. 196. 
". G. Abma, Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-
1871) (Leeuwarden/Ljouwert 1980), p. 29. Cf. G. Abma, 'Varianten van religieuze verdichting. Beschrij
ving en interpretatie van plaatselijke Doleantieprocessen in Zuid- en West-Friesland (1886-1887)', in J. 
Frieswijk e.a. (red.), Frieslands verleden verkend. Problemen, methoden en onderzoek met betrekking tot 
de Friese geschiedenis na 1750 (Ljouwert 1987), p. 243. 
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merkt worden. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat Wumkes' beschrijving 
van de Friese Reveilpersonen romantische of zelfs hagiografische trekken heeft. De 
auteur zelf beschouwde It Fryske Réveil yn portretten als zijn mooiste boek. In 1952 
schrijft hij aan Noordmans: 'Ik mocht heel wat schrijven over hetgeen zich door de 
eeuwen heen aan deze noordelijke kusten - o Noordmans! - heeft afgespeeld, maar van 
alles is het boek It Fryske Réveil yn portretten mij 't liefst. Daar strijkt zo de adem van 
innige vroomheid over heen.'20 Toch besefte Wumkes ook wel, dat er bezwaren tegen 
zijn tekening van de portretten ingebracht konden worden. 'Wanneer ik nog eens het 
Friese Réveil moest beschrijven, deed ik 't weer anders, 't Is door mij hier en daar ge
ïdealiseerd, maar dat was toen mijn kijk op de mensen en de dingen. Ik sta er nu meer 
kritisch tegenover. Doch, het is goed, dat zovele mooie herinneringen uit die tijd thans 
zijn vastgelegd in een boek.', laat hij in 1916 aan Noordmans weten21. Een ander belang
rijk punt van kritiek is, dat onder de naam 'It Fryske Réveil' samengebracht is wat niet 
als een eenheid gezien kan worden. JJ. Kalma heeft daar op gewezen22. M. Staverman 
onderscheidt in de vloedgolf van de beweging drie stromingen23. In de eerste plaats 
was er de gereformeerde. Die vertoonde zich in de Nederlandse Hervormde Kerk en in 
de afgescheiden gemeenten. Verder was er de doperse stroming in de sekten van bap
tisten en vrije evangelische gemeenten. Tenslotte moeteen klein mystiek stroompje in 
de groep van M.J. van Houten en de zijnen genoemd worden. Voor onze studie is alleen 
de eerste stroming van belang. Daar ging ook Wumkes' interesse naar uit. 

Omdat primaire bronnen nu helemaal niet meer beschikbaar zijn, gaan wij voor 
onze karakterisering van het Friese Reveil uit van Wumkes' werk, ondanks de nadelen 
die daaraan kleven. Wij betrekken in onze typering ook de opvattingen van andere 
auteurs24. Zonder uitzondering baseren zij zich op It Fryske Réveil yn portretten. Door 
zelfstandig onderzoek komen zij op sommige punten tot enigszins afwijkende conclu
sies. Als kader voor de situering van het Friese Reveil gebruiken wij het hoofdstuk 'De 
wegen en de Weg'25 in het verzamelwerk Geschiedenis van Friesland, van de hand van 
Kalma. 

20. Brief 912 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 8 februari 1952). 
". Brief 298 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 6juni 1916). 
22. J.J. Kalma, 'Touwtrekken tussen 'fyn' en 'grou", in De vrije Fries 57 (1977), p. 55. 
a. M. Staverman, Buitenkerkelijkheid in Friesland (Assen 1954), p. 103-116. 
" . J. Hobma, 'Het Friesche Réveil', in Stemmen voor Waarheid en Vrede 52 ( 1915), p. 808-826 en 889-908, 
A.D. Wumkes, 'Het Friesche Réveil', bijl. 3 van het 16e/17e Jaarverslag van de Stichting: Réveil-Archief 
(Amsterdam 1947), M. Staverman, ibid., R. Dijkstra, 'Het Friesche Reveil', in Hervormd Weekblad, 1 april 
1955 (I) - 22 maart 1956 (XXXVI), G. Abma, Geloof en politiek, p. 25-48, J.W. Oudendag, 'Provinciale 
Friesche Vereeniging van Vrienden der Waarheid (1854-1890). Een réveil-beweging in Friesland', in It 
Beaken 42 (1980) nr. 1/2, p. 35-84, S. ten Hoeve, i t Fryske Reveil. Een orthodox-piëtistische beweging in 
de Friese zuidwesthoek', in A.R Crom e.a. (red.), Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land. Fries
land (Kampen 1985), p. 13v., W. Balke, 'Het Friese Réveil', in Ecclesia 85 (1994) nr. 13, p. 99-103, en 
J.D.Th. Wassenaar, 'Het Friese Reveil in portretten', in Theologia Reformata 38 (1995) nr. 1, p. 35-45. 
M. J.J. Kalma, 'De wegen en de Weg', in J.J. Kalma, J.J. Spahr van der Hoek en K. de Vries (red.), Geschie
denisvan Friesland (Leeuwarden 1973', 19802), p. 541-573. 
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1.1.2. Het Friese Reveil 

Kalma schrijft over de periode 1830-1850 in de Friese kerkgeschiedenis onder de titel 
'Onvrede'26. Veel gemeenteleden waren ongelukkig met de prediking van hun voor
gangers. De meeste predikanten hadden in Groningen gestudeerd. Daardoor was Fries
land in theologisch opzicht in meerderheid Gronings27. Sommige gemeenteleden wa
ren ook niet tevreden met de verkondiging van de orthodoxe predikanten die er waren: 
men wilde méér. Oefenaars hadden veel aanhang. Een en ander leidde tot de vorming 
van afgescheiden gemeenten, vooral sinds 18342li. 

Wumkes beschrijft 'de ontwaking van nieuw leven in ons gewest' als een meer 
kerkelijke vroomheidsbeweging29. De leer van de representanten van het Friese Reveil 
kwam voor een groot deel overeen met die van de conventikels die in de Afscheiding 
samenvloeiden. Het ging de orthodox-piëtistische beweging niet alleen om de rechte 
leer, maar ook om de levende vroomheid. In het geloofsleven was men methodistisch; 
men kende een innige gebedspraktijk. De geloofservaringen werden in vrome samen
komsten in huiskamerverband gedeeld. J. Hobma typeert de sfeer van zo'n bijeen
komst in zijn ouderlijk huis als volgt: 'De kamer had zulk een ander aanzien dan ge
woonlijk. De eenvoudige rieten stoelen stonden in een grooten kring geplaatst; op ver
scheidene daarvan kerkboekjes, testamentjes, bijbeltjes en een simpel vurenhouten les
senaartje op een niet te groote tafel wees de plaats aan, waar straks zou zitten de gees
telijke oudste van het gezelschap, dat men blijkbaar verwachtende was. Dr. Wumkes 
noemt er verscheidene op, die ik zoo in mijn ouders huis bijeen gezien heb. Het best 
herinner ik mij het lange, maar innige gebed, o.a. van Radersma, den bakker; de ernsti
ge bespreking van de Schrift, die volgde onder het gebruik van koffie met een klontje, 
was voor ons te zwaar (...)'30 In de kerk waren onderwerpelijke predikers31 zeer geliefd. 
Men had er verre reizen voor over om hen te horen. Het belangrijkste verschil tussen 
degenen die met de Afscheiding meegingen en de vertegenwoordigers van het Friese 
Reveil betrof de visie op de kerk. De Reveilmensen waren in het algemeen sterk tegen 
separatistische tendensen gekant. Hun kerkelijke trouw bleek vooral in de nadagen van 
het Reveil, toen de Doleantie opkwam. Op deze latere ontwikkelingen komen wij terug 
in subparagraaf 1.1.4. 

Met de bevindelijke vroomheid hing een pessimistische visie op wereld en le
ven samen. De wereld zag men als een poel van zonde. Het alledaagse bestaan met z'n 
soms zo oppervlakkige vertier vond men bedenkelijk. Een ingetogen leven met mij
ding van de wereld en onthouding van drank, kermisbezoek en dergelijke kenmerkte 
de Reveilman. Zo was er sterke aandacht voor de christelijke zede en overeenkomstig 
strenge controle op een puriteinse levenshouding. 

26. J.J. Kalma, ibid., p. 546-551. 
27. Zie voor de Groninger richting: J. Vree, De Groninger godgeleerden. De oorsprongen en de eerste 
periode van hun optreden (1820-1843) (Kampen 1984). 
28. Zie voor de Afscheiding in Friesland: J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Friesland 3 delen 
(Groningen 1980-1983). 
2 '. Brief 259 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 15 april 1910). 
30. J. Hobma, ibid.,p. 812. 
•". Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (Utrecht/Antwerpen 199512): 'onderwerpelijke pre
diking, met vermelding van eigen bevindingen'. 
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1.1.3. De achtergronden 

De vraag is, waar de bevindelijke stroming die 'het Friese Reveil' genoemd wordt, 
vandaan komt. Wumkes suggereert, dat de beweging aan het begin van de negentiende 
eeuw ontstaan is; hoewel hij ook laat zien, dat er lijnen naar het piëtisme van de zeven
tiende en de achttiende eeuw lopen. Waarschijnlijk onderschat hij de invloed van de 
Nadere Reformatie. Want duidelijk is, dat de Reveilpersonen veel 'oude schrijvers' 
lazen. Ook bestudeerde men de geschriften van Engelse puriteinen12. 

Uiteraard werd het Friese Reveil door het Hollandse gevoed. Daardoor stond 
het zelfs in verbinding met de internationale beweging en had het deel aan de geeste
lijke opwekking in het geheel van het negentiende-eeuwse West-Europa. Kluit stelt het 
begin van de Hollandse variant van het Reveil op 1826. In Friesland kwam de vernieu
wing iets later op gang. De contacten tussen Friese en Hollandse leiders hebben de 
ontwikkelingen wel versneld. Er waren echter ook belangrijke verschillen tussen het 
Friese en Hollandse Reveil. In Holland was het een beweging van aanzienlijken. Het 
werd bepaald door aristocraten; het stedelijk patriciaat speelde een grote rol. In Fries
land was het Reveil meer een zaak van het volk, hoewel enkele leden van adellijke ge
slachten participeerden. Het merendeel van de stroming behoorde tot de middenstand: 
boeren, handelaren en ambachtslieden. Naast deze leken waren er veel predikanten die 
deelnamen, in tegenstelling tot de situatie in Holland. Door de medewerking van predi
kanten was het Friese Reveil ook sterk kerkelijk gericht. Een belangrijk Reveilfonds 
als 'Zaak des Heren' wilde de zuivere prediking van het Woord dienen en was duidelijk 
binnenkerkelijk van karakter. Het Friese Reveil was ook minder interkerkelijk dan de 
Hollandse pendant. Tenslotte: op sociaal gebied was het Friese Reveil minder actief 
dan het Hollandse. 

De verworteling in het piëtisme van de Nadere Reformatie en de invloed van 
het Hollandse Reveil hebben zonder meer met de herkomst van het Friese Reveil te 
maken. Abma is van mening, dat de poging om het Reveil met behulp van het begrip 
'romantiek' in de tijdgeest in te passen, moet falen. Hij bestrijdt ook, dat de opko
mende industrialisering in het midden van de negentiende eeuw al bepalend is ge
weest. Wel is het waarschijnlijk, dat sociale problemen een rol gespeeld hebben. In die 
tijd was sprake van grote armoede. Tenslotte kan op psychologische factoren gewezen 
worden. F. Bloemhof spreekt over de sterke emotionaliteit van het Friese volkska
rakter: 'De Fries is vatbaar voor ontroering, hij wil ook ontroerd worden. Piëtisme en 
méthodisme hebben bij hem een goede kans. (...) Geestdriftige opwekkingsbewegin
gen, prediking 'die op het gevoel werkt', 'krachtdadige' bekeringen enz. maken een 
sterke indruk.'11 Bloemhof citeert verder uit een studie van H.C. Koek over het Friese 
volkskarakter14. Koek beweert, dat daarin zeker een voedingsbodem voor idealisme 

™. Cf. P.H. van Harten, De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het span
ningsveldvan verkiezing en belofte ('s-Gravenhage 1986), p. 24 lv. 
". F. Bloemhof, 'Enkele opmerkingen over de Z.W.-hoek van Friesland', in Vox Theologica 20 (1949) nr. 2, 
p. 43. 
M. H.C. Koek, Het volkskarakter van de Friezen (Drachten 1946). 
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aanwezig is. In hun bijdrage aan het Handboek Pastorale Sociologie maken Bloemhof 
en L. Luteyn gewag van de sterke neiging tot een beschouwelijke levensopvatting in 
het zuidwesten van Friesland (waar het Friese Reveil - meer dan elders in de provincie 
- grote aanhang had)15. Volgens de auteurs uit zich dat godsdienstig in een onmisken
bare neiging tot mystiek. Ze spreken in dat verband ook over een zekere 'Doperse 
mijding'. 

1.1.4. De verdere ontwikkeling 

In de loop der jaren ging de gereformeerde stroming van het Friese Reveil een steeds 
kerkelijker koers varen. Voorwerpelijke predikanten36 trokken het volk meer en meer 
los uit de vaak ziekelijke zucht tot het bevindelijk ervaren van de waarheid. De onder-
werpelijke prediking, die in de kringen van oefenaars en ook bij de ouderen van het 
Reveil grote invloed had gehad, moet op den duur meer buiten dan binnen de Neder
landse Hervormde Kerk gezocht worden. Met de koerswijziging begon ook een proces 
van bewustwording van de Friese orthodoxie. Dat leidde tot concentratie en organisa
tie van rechtzinnige groeperingen. J.W. Felix, die van 1853 tot 1860 predikant in Heeg 
was, richtte in 1854 de Provinciale Friese Vereniging van Vrienden der Waarheid" op. 
Die stelde zich ten doel aspirant-predikanten bij hun studie te ondersteunen en verder 
in elke gemeente rechtzinnigen te verenigen in ressortbijeenkomsten, waar de Heilige 
Schrift en de belijdenisgeschriften besproken konden worden. Zo kwam de dogmati
sche bezinning op gang. De oprichting van de vereniging was van meer dan enkel 
provinciaal belang. Zij was voor het gehele land 'het eerste sein, dat de orthodoxe 
opleving in onze Kerk tot klaarder bewustzijn begon te komen'18. Uit de vereniging 
kwam in 1864 de Confessionele Vereniging, waarvan Felix een van de oprichters was, 
voort; het Kerkelijk Weekblad, opvolger van het Kerkelijk Maandblad, van de Provin
ciale Friese Vereniging van Vrienden der Waarheid werd toen ook orgaan van de Con
fessionele Vereniging. 

De orthodoxie van Felix en de zijnen streed allereerst tegen het opkomende 
Modernisme. Steeds duidelijker tekenden deze twee richtingen zich af. Bovendien 
kwamen de rechtzinnigen op voor de sanering van de volkskerk. De vereniging van 
Waarheidsvrienden was daarom tegen separatisme. Dit kerkelijke karakter van hun 
opstelling blijkt duidelijk uit de brochure Scheiden?™ (1867), waarin alle sektarisme 
afgewezen wordt. De Doleantie leverde in de gelederen van de vereniging grote span
ningen op. Een deel van de leden verliet de vaderlandse kerk der Reformatie, onder 
leiding van L.H. Wagenaar. Felix volgde Kuyper niet, hoe groot zijn bezwaren tegen de 

3-\ F. Bloemhof en L. Luteyn, 'De Greidhoek van Friesland', in W. Banning (red.), Handboek Pastorale 
Sociologie dl. 2 ('s-Gravenhage 1955), p. 300. Cf. J. Piebenga, It eigen aerdfan de Südwesthoeke (Snits 
1953). 
M. Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taai. 'voorwerpelijk: (van een preek) zonder vermelding 
van eigen bevindingen'. 
37. Zie voor de Provinciale Friese Vereniging van Vrienden der Waarheid: J.W. Oudendag, ibid. 
38. P.J. Kromsigt, 'Geschiedenis der Confessioneele Vereeniging', in Troffel en Zwaard 3 ( 1900) nr. 1, p. 36. 
3 ' . Scheiden. Een woord van de Vereeniging van Vrienden der Waarheid in Friesland, aan allen die de 
Nederlandsch Hervormde Kerk liefhebben (Leeuwarden 1867). 
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gang van zaken in de Nederlandse Hervormde Kerk ook waren. Vanaf 1888 bestreed 
hij de Doleantie in De Gereformeerde Kerk?0, samen met Ph.J. Hoedemaker en Ph.S. 
van Ronkel. 

Aan het begin van deze subparagraaf vroegen wij aandacht voor een koers
wijziging binnen de beweging van het Friese Reveil. J.R Eringa41 lijkt die ontwikke
ling op het oog te hebben, wanneer hij op 13 augustus 1907, toen inmiddels zowel in 
het orthodoxe als in het vrijzinnige kamp sprake was van consolidatie van het kerkelij
ke leven42, aan zijn oom D.R Noordmans, de vader van O. Noordmans, schrijft: 'Onze 
tegenwoordige orthodoxe predikers trachten vrome mensen te maken, uitnemende chris
tenen, die met zich zelfingenomen zijn, en een grote dunk hebben van hun eigen chris
telijke ijver. (...) De noodzakelijkheid van geloof en wedergeboorte en vernieuwing 
des harten wordt wel niet bestreden, maar verzwegen. (...) ik gevoel het ook nu weer in 
Friesland, hoe de belangstelling in eigen waarachtig zieleheil vermindert.' 

In de tweede helft van de negentiende eeuw heeft het Friese Reveil niet alleen voor het 
kerkelijke leven grote betekenis gehad. Het was ook van invloed op de politieke be
wustwording van 'de confessionelen'41. Abma besteedt in Geloof en politiek aandacht 
aan die beïnvloeding44. Hij stelt, dat de betrokkenheid van de confessionelen op het 
staatkundig reilen en zeilen aarzelend op gang kwam. In 1864 kwam een opleving. In 
dat jaar werd veelvuldig geadverteerd voor confessionele Tweede Kamerkandidaten. 
Belangrijker was nog de oprichting van de eerste christelijke kiesvereniging, ook in 
1864 (te Dokkum). Zij ging uit van '(...) de beginselen: de Nederlandsche natie is, blij
kens hare historie eene Christelijke, met het Oranjehuis naauw verbondene natie. Voor 
den vernieuwden bloei en voortdurend welzijn van het vaderland is de heerschappij 
van het Evangelie en van den Vorst uit het roemrijk stamhuis van Oranje, Koning bij de 
gratie Gods, en niet door den wil des volks, even onmisbaar als de ziel en het hoofd 
voor de regelmatige bewegingen des ligchaams. Alleen van de staatkunde: de Christe
lijke historische genaamd, verwacht zij menschelijker wijze gesproken: volksheil, volks
verlichting, volksvrijheid en volkswelvaart.'45 Vanaf 1868 stuwden Modernisme en 
schoolstrijd de confessionele partijvorming voort. In 1908 gingen de zelfstandige stro
mingen die met de verzamelnaam 'Fries-christelijk-historischen' werden aangeduid, 
samen in de Christelijk-Historische Unie, en wel voor de Bond van kiesverenigingen 
op christelijk-historische grondslag in de provincie Friesland46. 

*. De Gereformeerde Kerk, in 1888 door Hoedemaker opgericht, werd in 1890 gedeeltelijk ten dienste van 
de Confessionele Vereniging en het fonds 'Zaak des Heren' van de Provinciale Friese Vereniging van 
Vrienden der Waarheid uitgegeven, vanaf 1896 geheel vanwege het Comité tot verspreiding der beginselen 
van de Confessionele Vereniging. 
". Zie voor Eringa: par. 1.2.1. 
". Zie daarvoor: par. 4.1.2. 
4i. Het begrip 'confessionelen' wordt hier niet als benaming voor de leden van de Confessionele Vereni
ging, maar als aanduiding voor degenen die bij de belijdenis der vaderen wilden blijven, gebruikt 
44. G.Abma, ibid.,p. 167-183. 
45. G. Abma, ibid.,p. 276. 
•". Zie daarvoor: H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie (1908-1980). Enige hoofdlijnen uit 
haar geschiedenis dl. 1 (z.p. 1988), p. 46-54. Cf. brief J.P. Eringa aan D.P. Noordmans, 13 augustus 1907. 



32 

1.1.5. Beoordeling 

Wumkes waardeert in het bijzonder de aard van de Reveilvroomheid. Dat komt op elke 
bladzijde van zijn boek duidelijk tot uitdrukking. Veelzeggend is ook het getuigenis in 
de eerste brief die hij aan Noordmans schrijft: 'Het Friese Réveil heeft zoveel te zeg
gen tot onze tijd die bedorven is door de geest van intellectualisme. Wat tintelen de 
brieven van die mannen van geloofsleven.'47 Van belang is tevens, dat het Friese Reveil 
nieuw leven in de kerk bracht; en vooral, dat het de gedachte van de volkskerk vast
hield en overdroeg naar de twintigste eeuw. Naar de mens gesproken, is die invloed 
vooral te danken geweest aan 'gewone' mensen, eenvoudige gelovigen. Zo heeft Felix' 
inzicht in de betekenis van bundeling van krachten er toe bijgedragen, dat het grootste 
deel van de Friese orthodoxie voor de Nederlandse Hervormde Kerk behouden bleef. 
Buiten het verband van strikt gelovig en kerkelijk leven moeten de impulsen die het 
gewestelijk Reveil aan de politieke organisatie van de Friese confessionelen gaf, ge
noemd worden. 

Een en ander neemt niet weg, dat het Friese Reveil ook zijn schaduwzijden 
heeft gehad. De wereldvreemde gezindheid van de vertegenwoordigers van de beweging 
bleef lang doorwerken en vervulde latere generaties met negatieve gevoelens jegens 
hun jeugd en de wereld van hun vaderen. Een andere zwakke kant is, dat men het 
sociale vraagstuk nauwelijks heeft onderkend. De Reveilfilantropie was te individua
listisch gericht. Kalma is het scherpst in zijn oordeel; hij kijkt niet vol heimwee achter
uit, maar met zorg vooruit: 'De gemoedelijke vroomheid betekent te weinig, als straks 
de dynamisch wordende wereld met zijn vragen komt.'48 

1.2. D.P. NOORDMANS 

Inleiding 

In deze paragraaf besteden wij aandacht aan Noordmans' vader. Hoewel hij in bevinde
lijke kring opgegroeid is, was hij een duidelijke representant van 'de verdere ontwik
keling' in het Friese Reveil. 

Biografische gegevens over Durk Piers Noordmans zijn voornamelijk te vinden in twee 
brieven van zijn zoon aan Wumkes, gedateerd 19 en 22 mei 19144y. Een persoonlijker 
beeld is uit de correspondentie van Noordmans Sr. zelf te verkrijgen, alsmede uit een 
op rijm gezette 'Levensgeschiedenis van Dirk Piers Noordmans 1828-1907', die hij op 
29 december 1893 ter gelegenheid van zijn 65-ste verjaardag in huiselijke kring voor
gelezen heeft. 

". Brief 259 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 15 april 1910). 
48. J.J. Kalma, ibid., p. 554. 
4'. Brieven 285 en 286 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 en 22 mei 1914). 
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Wij hebben in subparagraaf 1.1.1. reeds geschreven, dat Wumkes Noordmans 
om een levensschets van zijn vader gevraagd had voor zijn It Fryske Réveil yn portret
ten. Noordmans zag toen, in 1910, nog geen kans die te geven. Wij citeren uit zijn 
'inhoudrijke brief'50: 'De belangstelling, die u toont te bezitten in de levensloop van 
sommige mijner oudere familieleden, kan natuurlijk niets anders dan mij aangenaam 
verrassen. Des te meer word ik door de vragen, die u mij stelt, in de knel gebracht. Als 
neef of zoon staat men tot iemand in zo geheel andere betrekking dan als historicus. In 
sommige opzichten is men meer kritisch dan de historicus, in andere minder. Het beste 
brengt men niet op de markt des levens; van datgene wat het meest in 't oog viel kent 
men de zwakkere zijden beter dan de buitenstaander. - Op dit ogenblik zou ik onmoge
lijk een levensschets van mijn vader kunnen geven, tenzij dan een schets van z'n opi
nies. Veel later zou dat misschien beter gaan. (...) Later, als 'Wahrheit und Dichtung' 
samen mogen gaan, als men niet geheel als individueel beeld, maar als vertegenwoor
diger van een tijd, als type hem mocht tekenen, dan zou de liefde van zoon tot vader 
mee kunnen werken om warmte te geven en kleur aan 't geheel. (...) wanneer het mocht 
worden gevat in een romantisch raam. Zo fijn zal ik echter mijn pen wel nooit kunnen 
snijden. Voor een schets was het karakter van mijn vader te weinig hoekig, zijn woor
den te weinig markant.'5' Wumkes waardeert de breedte van Noordmans' blik en stemt 
geheel in met diens zienswijze dat alleen een in een romantisch raam gevat beeld zou 
bevredigen: 'Ja, daar moet het heen, een Friese Adam Bede.'52 Nogmaals probeert hij 
Noordmans over te halen, zijn pen te scherpen: 'Gij bewijst er het Friese volk een 
dienst mee.' In 1914 vraagt hij Noordmans weer om gegevens over zijn vader, dan voor 
een artikel in een biografisch woordenboek: 'Als 'figuur' in de Doleantie-tijd en als 
schrijver over doop en heiligmaking verdient hij daarin een plaats.'53 Noordmans ver
strekte de gevraagde informatie in de brieven van 19 en 22 mei 1914. Ruim twee jaar 
later bedankte hij zijn collega voor de waarderende beschrijving van zijn vader, hoewel 
hij even geschrokken was bij het zien van letterlijke uitdrukkingen uit zijn destijds 
toegezonden karakteristiek ...54 

1.2.1. De familie Noordmans^ 

Durk Piers Noordmans werd op 29 december 1828 in Spannum geboren. Zijn ouders 
Pier Noordmans (H11834) en Antje Rispens (1? 1857) oefenden daar een boerenbedrijf 
uit. In 1853 verliet hij het huis van zijn moeder om in Tzum een boerderij te beginnen. 
In 1856 trouwde hij met Sjoerdje Ypma (UMSoS). Uit dit huwelijk werden zoon Pier, 
die in 1875 op 17-jarige leeftijd overleed, en de dochters Trijntje en Anna geboren. Tot 
het gezin behoorde ook Baaije de Jong, afkomstig uit het eerste huwelijk van Noord
mans' vrouw. In 1867 verhuisde het gezin Noordmans naar Oosterend (Friesland). 

50. Brief 262 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 25 april 1910). 
". Brief 261 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 24 april 1910). 
° . Brief 262 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 25 april 1910). 
". Brief 284 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 11 april 1914). 
5J. Brief 297 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 5 juni 1916). 
ss. Tenzij anders vermeld, is de informatie over de familie Noordmans ontleend aan: G.J. Paul, 'Inleiding 
tot de familiebrieven', in V W dl. 9A, p. X-XIV. 
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Noordmans hertrouwde in 1870 met Gerbrig Oepkes de Roos, bij wie hij drie zoons 
kreeg: Oepke, Jakob en Pier. Verder moeten Oepke en Gerbrig de Roos, kinderen van 
de vroeg overleden broer Willem van Noordmans' vrouw, genoemd worden. Als pleeg
kinderen waren zij geheel in het gezin Noordmans geïntegreerd. Overigens: vanaf 1879 
woonde Noordmans met vrouw en kinderen in Scharnegoutum. 

Op 25 februari 1954 schrijft Noordmans jr. naar aanleiding van het overlijden 
van Jakob aan 'Delftse familie' : 'Door bepaalde omstandigheden kwam er een scheids
lijn tussen de oudere en de jongere leeftijdsgroep te lopen. En ik raakte ingedeeld bij de 
oudere; hij bij de jongere. De ouderen waren degenen, die te Oosterend nog hadden 
schoolgegaan, tot 1879; de jongeren die in school begonnen te Scharnegoutum, van 
1879 af. De ouderen (behalve dan de oudsten: Trijntje en Baaije) de ouderen dan waren 
mijn zus Anna, mijn neef Oepke de Roos en mijn persoon. De jongere bestond uit 
Jakob, Geb de Roos en Pier. Eigenlijk stond Pier weer apart. Mijn aspiraties gingen 
dus vooral uit naar mijn neef en naamgenoot De Roos, die gymnasiast was te Zetten 
van 1879 af. Jakob en Geb trokken samen op. Daardoor had ik ten opzichte van Jakob 
een sterker gevoel van leeftijdsverschil dan waartoe de twee jaren, waaruit dat bestond, 
recht gaven. Deze omstandigheid werd nog versterkt door het feit, dat ik in 1885 ook 
naar Zetten ging56 en mijn neef naar de V.U. Er was toen de studentengroep en de 
boeren, Jakob en Pier daartegenover. Verder is Jakob heel vroeg gehuwd, in 1894. En 
ik heel laat, in 1910, wat ook weer verschil maakt.' 

D.P. Noordmans stierf op 12 december 1907. De door P. Flieringa gehouden 
preek over Filippenzen 1: 23b is bewaard gebleven57. Noordmans werd in Oosterend 
begraven. Op de steen op het graf kwam 'Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, 
Openbaring 14: 13b.' te staan58. 

Van G.O. Noordmans-de Roos is weinig bekend. Volgens haar zoon kwam ze 
uit een Franse refugié-familie59. Haar betovergrootvader P. de Gavere was 59 jaar pre
dikant in Oosterend, nadat hij vier jaar in Wons gestaan had en voordat hij vier jaar als 
emeritus in Bolsward leefde60. In 1908 heeft Noordmans op het stadhuis van Bolsward 
naspeuring naar deze voorvader gedaan61. Later schrijft hij over hem: 'Zijn portret heb 
ik nog. Het hangt bij mij in de woonkamer, en mijn zoontje heeft naast de naam van 
mijn vader, Dirk, de naam van die oude grootvader, Petrus.'62 Noordmans' moeder 
overleed op 16 mei 1910. 

Zoals gezegd, begon D.P. Noordmans als boer in 1853 in Tzum. Nadien is hij als zoda
nig werkzaam geweest in Oosterend en Scharnegoutum. In 1902 trok hij zich uit het 
arbeidzame leven terug. In de correspondentie van de familie Noordmans komen ge
beurtenissen en ontwikkelingen op het gebied van de landbouw vaak ter sprake. Een 

56. Zie daarvoor: par. 2.1.1. 
" . Brief 202 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 17 december 1907) n. 2. 
58. Brief 215 (Oepke aan zijn moeder 14 juli 1908). 
». Brief 913 (O. Noordmans aan M.N.W. Smit, 25 mei 1952). 
m. Cf. O. Noordmans, 'Dankrede', in V.W. dl. 4, p. 14, '25 jaar ambt', in V.W. dl. 7, p. 423, en brief 305 (O. 
Noordmans aan CA. Wumkes. 27 maart 1918). - Zie voor de familie De Gavere: R.M.A. de Jong, 'De 
Gavere', in Ype Brouwers e.o. (red.). Genealogysk Jierboek 1996 (Ljouwert 1996). s. 7-30. 
a. Brief 214 (Oepke aan zijn moeder, 21 mei 1908). 
a. Brief 305 (O. Noordmans aan GA. Wumkes, 27 maart 1918). 
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voorbeeld: op 2 december 1886 schrijft Noordmans aan zijn zoon Oepke: 'Wij laten 
onze melk naar de boterfabriek brengen en karnen in het geheel niet, ik wil dit deze 
winter eens proberen.' In 1897 was Noordmans Sr. een van de oprichters van de coöpe
ratieve stoomzuivelfabriek in zijn woonplaats63. 

Op 16 september 1888 schrijft D.P. Noordmans aan zijn zoon Oepke over 'de 
publieke verkoop der zate en landen' te Oosterend64. In een brief van 4 oktober vertelt 
hij hem, dat hij voor henzelf en voor Trijntje en Anna de boerderij en het grootste deel 
van het land gekocht heeft65. Waarschijnlijk heeft hij de boerderij verhuurd66. Tevens 
meldt hij in de laatstgenoemde brief, dat hij land van A. van der Meer, echtgenoot van 
Baaije, gekocht heeft en dat hij van plan is 'eigendom' in Jellum publiek te laten verko
pen. In de brief van 16 september schrijft hij ook over 'de verhuring der plaatsen'. Hij 
merkt daarbij op, dat hij tussen de stoffelijke belangen der erven en die der boeren 
staat. Waarschijnlijk gaat het om boerderijen die hij ten gunste van Oepke en Gerbrig 
de Roos verpachtte. 

Op 14 september 1897 schrijft Noordmans Sr. aan zijn zoon Oepke over 'de 
scheiding der Tzummer plaats'67. Die opmerking heeft betrekking op de verdeling van 
de boerderij van zijn oom Jan Noordmans met de bijbehorende landerijen tussen hem
zelf en vier erfgenamen. D.P. Noordmans kocht de boerderij om die te verhuren aan 
Jakob6R. Vader Noordmans huurde in 1897 ook land van Van der Meer69. In de corres
pondentie van H.C. Lambers, de echtgenoot van Trijntje, aan O. Noordmans komt de 
verdeling van kosten die voor Jakobs boerderij gemaakt worden (voor de aanleg van 
een nieuwe regenbak70, voor de vertimmering van de schuur71) enkele malen ter sprake. 
Uit brieven van Lambers en zijn vrouw aan Noordmans van 9 juli 1909 blijkt, dat de 
zakelijke verwikkelingen met betrekking tot het gezamenlijke bezit in Tzum de per
soonlijke relaties niet altijd goed gedaan hebben ... 

Pier werd ook boer; hij begon in Oosterend en vertrok later naar Scharnegoutum. 
Op 18 mei 1902 schrijft D.P. Noordmans aan O. Noordmans: 'Gisternamiddag hebben 
wij onze nieuwe woning betrokken, een volle week hebben wij te Oosterend met veel 
arbeid doorgebracht om Pier in zijn boerderij op streek te helpen.' In een andere brief 
uit 1902 schrijft vader Noordmans aan zijn zoon over de verhuur van een boerderij, die 
zijn eigendom lijkt te zijn72. Dat het om een van de boerderijen van Gerbrig en Oepke 
de Roos gaat, is niet waarschijnlijk: zij waren toen al lang meerderjarig. 

M. Tsj. Santema, Skiednis fan Skeamegoutum (Easterein 1991), s. 267. Cf. brieven 121 (Oepke aan zijn 
ouders, 2 juli 1897), 122 (Ouders aan Oepke, 4 juli 1897), ouders aan Oepke, 7 augustus 1897, 135 (Pier 
Noordmans aan Oepke, 4 oktober 1897) en 139 (Ouders aan Oepke, 14 november 1897). 
M. Brief 46 (Ouders aan Oepke, 16 september 1888). Cf. brief 48 (Oepke aan zijn ouders, 30 september 
1888). 
" . Brief 50 (Ouders aan Oepke, 4 oktober 1888). Cf. brief 53 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 15 
oktober 1888). 
M. Cf. brief 55 (Ouders aan Oepke, 4 november 1888). 
67. Brief 131 (Ouders aan Oepke, 14 september 1897 ). Cf. brief 142 (Ouders aan Oepke, 8 december 1897). 
m. Cf. brieven ouders aan Oepke, 14 oktober en 19 november 1899. 
69. Brief 142 (Ouders aan Oepke, 8 december 1897). 
™. Brief H.C. Lambers aan O. Noordmans, 25 juni 1907. 
71. Brief H.C. Lambers aan O. Noordmans, 15 maart 1909. 
'2. Brief 165 (Ouders aan Oepke, 1902). 
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Uit het voorafgaande is duidelijk, dat het gezin Noordmans welgesteld was. A. 
van der Kooi spreekt over een 'deftige' boerenfamilie; zij voegt daar aan toe: 'Van het 
beminnelijke type, beslist niet afstandelijk tegenover personeel, ruimhartig, maar soci
aal ook enigszins geïsoleerd.'71 Dat er sprake was van goede verhoudingen tussen het 
gezin Noordmans en de arbeiders en de dienstmeiden wordt door de correspondentie 
bevestigd. Over en weer worden groeten gewisseld. Ook zijn enkele brieven van perso
neelsleden bewaard gebleven. Zo stuurt arbeider G. Mollema, die zich Oepkes vriend 
noemt, hem persoonlijk bericht van het overlijden van twee zonen74. Ook het wel en 
wee van de seizoenarbeiders komt in de briefwisseling ter sprake75. 

Wij staan in deze subparagraaf ook stil bij Noordmans' familieleden van dezelfde ge
neratie, omdat zij in de correspondentie vaak voorkomen. - Trijntjes echtgenoot Lambers 
was hervormd predikant, respectievelijk in Lettelbert-Enumatil, Rijperkerk, Schettens-
Longerhouw, opnieuw Rijperkerk, Hasselt, Eexta en Lunteren. Hij was de confessio
nele richting toegedaan76. Over zijn standpunt met betrekking tot de Doleantie schrijft 
zijn schoonvader aan zijn zoon Oepke: 'Hij heeft er (...) meer dan genoeg van. Gij 
weet, Lambers is nog al goedig van karakter en het land heeft aan al dat kerkelijk ge-
haspel, hij wil liever, zoals Wouter Harms deed, een verkondiger zijn van het evange
lie, doch hij wordt er ondanks zichzelf in betrokken en genoodzaakt handelend op te 
treden, en daar hij tegen de doleantie is, begrijpt gij het overige.'77 - Anna huwde H. van 
Dijk. Zijn ouders waren doopsgezind78; hij werd pas gedoopt bij zijn openbare belijde
nis des geloofs79. Na zijn studie aan de Vrije Universiteit werd hij gereformeerd predi
kant, eerst in Gaast-Ferwoude en Piaam-Idsegahuizen80, later in Oosternijkerk. Overi
gens: omdat Van Dijk gereformeerd (predikant) was, ging vader Noordmans op de trouw
dag van Anna en haar man wel naar het gemeentehuis, maar niet naar de kerk ...81 -
Baaijes echtgenoot Van der Meer begon als zuivelhandelaar in Scharnegoutum: als zo
danig deed hij een poging om boter en kaas aan het gymnasium in Zetten te leveren ...82 

Later werd hij directeur van de zuivelfabriek in Oudebiltzijl; nog weer later bekleedde 
hij dezelfde functie in Birdaard83, nadat hij geprobeerd had om directeur van de mede 
door zijn schoonvader opgerichte fabriek te worden84. - Zoals gezegd, werden Jakob en 

13. A. van der Kooi, "Een plek licht rondomhet kruis' - Oepke Noordmans', in J.J. Beumer, Ziials de ouden 
zongen ... Leraar en leerling in de theologie-beoefening (tussen 1945 en 2000) (Baam 1996), p. 132. 
74. Brieven G. Mollema aan O. Noordmans, 7 maart en 15 mei 1886. Cf. brief G. de Roos aan O. Noord
mans, 7 maart 1886. 
75. Bijv. brieven 80 en 117 (Ouders aan Oepke, 10 februari 1892 en 21 juni 1897). 
" . Brief 148 (Oepke aan zijn ouders, 16 mei 1900). 
" . Brief 56 (Ouders aan Oepke, november 1888). 
™. Brief 39 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 30 april 1888). 
w . Brief A. Noordmans aan O. Noordmans, 6 mei 1888. 
80. Zie verder: par. 3.1.1. 
*'. Tsj. Santema, Tinkboek. De Griffbrmearde Tsjerkefan Skearnegoutum ca. (Easterein 1997), s. 38. - Zie 
voor D.R Noordmans' visie op de Doleantie: par. 2.1.2. 
"2. Brief A. van der Meer aan O. Noordmans, 28 oktober 1885. Cf. brief A. van der Meer aan O. Noord
mans, 22 september 1885. 
*». Brief A. van der Meer aan O. Noordmans, 12 december 1897. Cf. brief 139 (Ouders aan Oepke, 14 no
vember 1897). 
". Brief 131 (Ouders aan Oepke, 14 september 1897). 
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Pier beiden boer. - Oepke de Roos werd gereformeerd predikant. Zijn eerste gemeente 
was Oudega (W.), zijn tweede en laatste Rinsumageest. - Van Gerbrig de Roos is ons 
niets bekend. 

Van alle gezinsleden zijn brieven aan Oepke Noordmans bewaard gebleven. De 
brieven van Oepke en Gerbrig de Roos dateren alle uit de periode van Oepke Noord
mans' verblijf in Zetten. De correspondentie getuigt van goede contacten. Voor een 
groot deel gaan de pennenvruchten over dagelijkse en alledaagse belevenissen, een 
enkele keer zijn belangrijker zaken aan de orde. Dat geldt vooral voor de brieven van 
Trijntje en Anna. 

In de brieven van Trijntje valt de geestelijke benadering op. In een niet gedateer
de brief uit de periode van Oepkes ziekte85 schrijft ze aan haar broer: 'En nu zoo onder 
de prediking was ik in eens in de Geest bij jou Oepke en dacht och werd het ook nog 
eens mijne geliefde broeder gegeven des Heeren naam groot te maken door te arbeiden 
aan zijnen wijngaard en zoo deed ik je ook in de gedachten, een gewetensvraag; ik 
vroeg wat is je eerste begeerte, beter te zijn om zielen te winnen voor de eeuwigheid? 
Of beter te zijn om een goede positie en eigen haard te hebben. Ik zeide zoek eerst het 
Koninkrijk Gods en alle andre dingen zullen u toegeworpen worden; pleit op zijn be
loften en houd aan in het vragen. Spreek in uwe eenzaamheid met God als met uwen 
innigsten vriend en houd niets achter.' 

De brieven van Anna stammen voor een deel uit de tijd van haar verkering met 
theologisch student Van Dijk. Vaak vertelt ze over de vorderingen van diens studie. 
Anna is evenwel niet iemand die aan de oppervlakte van zakelijke informatie wil blij
ven. Ineen brief van 17 juli 1891 aan haar broer benadrukt ze de geestelijke band van 
broeders en zusters. Op 17 juli 1903 schrijft ze hem over haar eigen geestelijke onrust: 
'Zoo gaarne zou ik meer de gemeenschap des Geestes willen gevoelen, zoo gaarne zou 
ik willen met volle vrijmoedigheid te kunnen uitspreken ik weet mijn verlosser leeft. 
Dit zou mij ruste geven ook bij mijn zwak gestel.' In 1905 overleed Anna na een lang
durige ziekte, in de leeftijd van 40 jaar. Ze liet behalve haar man zeven kinderen achter. 
Blijkens een brief van Pier en Foppe van Dijk van 1 februari 1928 aan Noordmans 
heeft deze oom zich over de neven, die in 1924 hun vader verloren, ontfermd: ze maken 
gewag van zijn 'consciëntieuze zorg als voogd'. 

Schreven wij hierboven, dat de correspondentie van Noordmans' gezinsleden 
van goede contacten getuigt, hier moeten wij een kanttekening maken. Nadat moeder 
Noordmans overleden was, ontstond enige wrijving inzake de verdeling van de erfenis. 
Op 31 juli 1910 schrijft Trijntje aan haar broer, dat ze graag enkele stukken die haar 
vader en haar biologische moeder hadden toebehoord (onder meer het servies dat ze bij 
hun trouwen hadden aangeschaft), had willen hebben. Hier komt tot uitdrukking, dat 
tot het gezin Noordmans verschillende 'soorten' kinderen behoorden ... De erfenis
kwestie is tot een goed einde gekomen. Op 13 september schrijft Trijntje: "'t Aller
meest verheug ik mij dat alles vredig is afgelopen.' Toch kan zij het niet laten, aan het 
einde van de briefte vragen, wie bepaalde stukken gekregen heeft... 

. Zie daarvoor: par. 2.2.3. 
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Tot de familie Noordmans behoorde ook D.J. Noordmans, 'Durkom' genoemd86, een 
oudoom van O. Noordmans. Abma noemt hem weliswaar een leek, maar voegt daar 
aan toe: 'althans niet aan de universiteit voor predikant gestudeerd hebbende maar 
theologisch destemeer geïnteresseerd'87. Wumkes meldt, dat hij Felix beïnvloed en in 
voorwerpelijke richting gestimuleerd heeft88. Ter karakterisering geeft hij het volgende 
door: 'Dirk Jacob Noordmans fen Allingewier, in dreech kristen en foroare yn djippe 
wegen, in danich frjeon fen Ds. Felix, plichte te sizzen tsjin hjarren dy't ivich sa 
bikommere stiene: 'Jimme sitte ek altiten yn jimsels om te klauwen; gean mei jimme 
kalde foetten nei it fjûr Christi'; en tsjin de Berltsumers, dy't ek sa it ûnderwerplike 
dreauwen sei er: 'Jimme binne my fiersten to krap yn de skoen' .'89 Verder moet Noord
mans' eerdergenoemde oom J.P. Noordmans genoemd worden90. Hij was betrokken bij 
oefeningen91. Later bewoog hij zich meer op politiek terrein; hij werd in 1871 raadslid 
van de gemeente Hennaarderadeel92. 

Door het huwelijk van Noordmans' nicht Grietje P. Noordmans met J.P. Eringa, 
wiens naam reeds gevallen is, was de familie Noordmans met dit bekende Friese Re-
veilgeslacht verbonden. Grootvader J.P. Eringa was een van de vaderen van de bewe
ging93. Vier van zijn kleinzoons werden predikant, onder wie zijn naamgenoot J.P. Eringa. 
Behalve brieven van de laatstgenoemde Eringa aan D.P. Noordmans zijn brieven van 
hem aan O. Noordmans bewaard gebleven94. Noordmans jr. heeft in ieder geval ook 
twee brieven van D. Eringa en één van Jac. Eringa ontvangen; van P. Eringa is geen 
brief aan hem bekend. De Eringa's worden ook wel genoemd in brieven van Noord
mans' ouders, alsook in de correspondentie van Jakob, Lambers en Van Dijk. In 1952 
schrijft Noordmans aan Wumkes over zijn neven: '(...) mijn neef P. Eringa (er staat 
foutief D.) uit Goïnga ca. Mijn andere neef Jan Eringa uit Amsterdam, die de kerk 
uitliep, mijn neef Jac. Eringa uit Woerden. Jan was een echte Fries, heftig, irascibel, 
maar een voortreffelijke kerel en een waardig kleinzoon van Jan Piers Eringa uit Edens.'95 

1.2.2. De geestelijke positie van D.P. Noordmans 

Durk Piers Noordmans' ouders behoorden tot de toen al bijna uitgestorven 'fijnen', 
'(...) die er nog iets van merkten, dat een christen in deze wereld verdrukking heeft.'96 

Durk Piers volgde catechisatie bij D. Cannegieter97. Wumkes vertelt, dat de Waar
heidsvrienden bij hem ter kerke begonnen te gaan, na zijn komst in Tzum in 184698. Ze 

". Brief 299 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 13 juli 1916). 
" . G. Abma, ibid., p. 255. 
"*. G.A. Wumkes, It Fryske Réveil yn portretten, s. 130 / 109. Cf. brief 262 (G.A. Wumkes aan O. Noord
mans, 25 april 1910) n. 6. 
"'. Cf. brief 262 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 25 april 1910) n. 7. 
". Cf. brief 259 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 15 april 1910) n. 4. 
" . G.A. Wumkes, ibid., s. 133f. /111-113. 
'2. G. Abma, ibid., p. 392 en 405. Zie verder: par. 1.2.3. 
" . G.A. Wumkes, ibid., s. 126-141 /106-117. 
'". Zie voor het contact tussen J.P. Eringa jr. en O. Noordmans: par. 2.2.7. 
'5. Brief 911 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 6 februari 1952). 
". Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914). 
'7. Brief ouders aan Oepke, 21 oktober 1900. 
'8. G.A. Wumkes, Leven en levenswerk van J. van Dijk Mm, Stichter der Doetincheinse Inrichtingen (z.p. 

19482, vermeerderde dr.), p. 15. 
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woonden ook de bijbellezingen over het Johannes-evangelie bij. Wumkes vervolgt: 
'Maar toen het derde hoofdstuk, Jezus' gesprek met Nicodemus, ter sprake en de we
dergeboorte op het tapijt kwam, liep het spaak. De leraar had de gewoonte, die in 
Friesland ook bij begrafenissen in zwang is, om na afloop te vragen of iemand ook nog 
iets in het midden had te brengen. De vrienden maakten van deze gelegenheid gebruik 
en toen bleek het verschil van inzicht zo groot te wezen, dat zij voortaan niet meer on
der het gehoor van hun eigen predikant opgingen. Toen begon weer het reizen en trek
ken naar andere plaatsen.' Als jongen las Durk Piers over de kerkgeschiedenis uit Sions 
Worstelingen van J. Fruytier, een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. Ver
der hield hij zich toen ook met het werk van andere 'oude schrijvers' bezig. Hun ge
schriften stonden later in zijn bibliotheek". Noordmans jr. schrijft echter aan de bio
graaf van zijn vader: 'Zo machtig veel als sommige andere ouden heb ik echter nooit de 
indruk gekregen dat hij in hen heeft gestudeerd. Hij was van aanleg geen scholasti-
cus.' 10° En: 'Mijn vader las zeer weinig in dikke boeken. Daarvoor had hij geen hoofd. 
En vooral de laatste jaren (...) kon hij weinig meer lezen.'101 De belangstelling van 
Noordmans Sr. ging in het bijzonder uit naar de geschriften van I. da Costa102, G. Groen 
van Prinsterer103 en J.A. Wormser104; met veel genoegen las hij ook het dagboek van W. 
de Clercq105. De namen van andere Reveilfiguren (zoals A. Capadose en L.W.C. Keuche-
nius) waren eveneens bij hem zeer bekend. Volgens zoon Noordmans voelde zijn vader 
zich in deze ruimere dogmatische sfeer ook beter thuis dan bij de strengere lijnen van 
de gereformeerde dogmatiek, waarvoor hij nooit een bepaalde hartstocht betoonde. 
Met het oog daarop merkt hij op: 'Toen dr. Hoedemaker na de doleantie te Nijland De 
Gereformeerde Kerk begon te schrijven verblijdde hij zich hartelijk in de meer reli
gieus-ethische richting van deze denker tegenover de scholastieke opvattingen van 
Kuyper, die hem steeds meer tegen de borst stuitte.'106 In zijn woordenboek-artikel 
over Durk Piers Noordmans noemt Wumkes de ereplaats die vertaalde Engelse werken 
in zijn bibliotheek hadden107. Tenslotte: Noordmans Sr. bezat geschriften van de lu
therse opwekkingsprediker Claus Harms108. 

Over de opvoeding in het ouderlijk huis van D.P. Noordmans kan nog gezegd 
worden, dat die streng puriteins was. Deze levensstijl heeft ook hemzelf gekenmerkt, 
vooral in de kracht van zijn leven. 'Die zelfde puriteinse levensopvatting en religieuse 
tucht hield uit z'n leven geweerd alle meer uitgelaten vrolijkheid, elk ruw woord, zelfs 
elk sterk woord.', schrijft zijn zoon109. Hij licht deze opmerking als volgt toe: 'Som
mige 'volkstümliche' dingen werden daardoor uit z'n huis gebannen, zo b.v. de 'boe-

". O. Noordmans, 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie', p. 107. 
,0°. Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914). 
"". Brief 297 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 5 juni 1916). 
,02. Cf. O. Noordmans, '25 jaar ambt', p. 423. 
103. Cf. O. Noordmans, 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie', p. 107, en '25 jaar ambt', p 
423. 
'04. Zie verder: par. 1.2.5. 
105. Zie verder: par. 1.4.2. 
"*. Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914). Zie verder: par. 1.2.4. 
"". G.A. Wumkes, 'Noordmans (Durk Piers)', in P.C. Mohlhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek dl. 2 (Leiden 1914), p. 920. Cf. brief 297 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 5 
juni 1916). 
'°*. Brief 56 (Ouders aan Oepke, november 1888) n. 3. 
"". Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914). 
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renjongens' (brandewijn en rozijnen). Zonder dat daarin de latere geheelonthouders
sentimenten werkzaam waren, betrof het hier een meer direct conflict tussen religie en 
alcohol. De uitbanning van de gemoedelijke rozijnen had plaats naar aanleiding van 
een huiselijk voorval, waarbij een dienstbare bij vergissing te veel had ontvangen, maar 
ze werd volgehouden tot het einde toe.' De enige uitspraak van vader Noordmans zelf 
die in puriteinse richting zou kunnen wijzen, staat in een brief aan Oepke in Zetten: 
'Het komt ons voor dat naar uw mening uw kamer er wat ongezellig uitziet. Om nu 
echter dezelve op te sieren op onze kosten, daar kan niet veel van komen, mij dunkt 
voor ƒ.500,- kan Van Lingen110 de kamers ook wel fatsoenlijk bewoonbaar maken, 
doch doet hij dit niet, dan moet gij het maar met de tafel doen zoals hij er uitziet. Wij 
kunnen ons niet begeven op het veld van verfraaiingen der kamers in Zetten. Wilt gij, 
dat ik er Van Lingen over schrijf, of vindt gij beter dat ik maar zwijg?' ' ' ' 

Een indruk van de geestelijke positie van D.P. Noordmans is te verkrijgen uit 
de correspondentie die hij met A. Langhout112, het eerste hoofd van de christelijke 
school te Oosterend"3, voerde. Langhout verkeerde nogal eens in geestelijke nood. Wij 
citeren uit een van zijn brieven, een reactie op 'een ernstig vermanend woord' van 
Noordmans: 'Ik heb het zeker wel meer dan tienmaal gelezen en overdacht en ik moet 
bekennen, dat ik er telkens weer over beschaamd ben. Ik was jaloers op zulk een staat 
en toestand, ja mijn ziel zucht: zo moet het zijn, maar zo is het niet! O, neen! het is heel 
anders, het lijkt er zelfs niet op. Het wil ook maar niet beter worden. Ik ellendig mens! 
Ik dank God, zegt Paulus, door Jezus Christus, mijn Heer. Hij is het, die mij verlossen 
zal. Ik durf nu zo stellig niet spreken en toch heb ik nog wel hoop, dat diezelfde Heer en 
Heiland het Albert Langhout ook nog doen zal, want die gelooft, in de grond van zijn 
hart, dat die Jezus, God geopenbaard in het vlees, machtig en gewillig is, om zulke el
lendige en onwaardige schepselen te helpen en dat Hij daarvoor in de kribbe is neerge
legd.'"4 Noordmans schrijft enige tijd later: 'Wat de Here mij op mijn ziekbed heeft 
doen zien, komt in hoofdzaak op het zelfde neer als wat ik reeds vroeger aan u schreef. 
De onuitsprekelijke liefde Gods geopenbaard in de schenking van Zijn eigen en enig 
geliefde Zoon. De volkomen borgstelling van Jezus Christus om de vloek die op de 
zondaar rust op te heffen en weg te nemen. (...) Ik had er geen behoefte aan om te weten 
wie en wat ik voor de Here was, groot zondaar of klein zondaar, groot gelovige of 
kleingelovige, neen, voorwaar in mij zelf volkomen zondaar, gans en al verloren. (...) 
Maar daar tegenover buiten mij zelf een rijkdom van genade en zaligheid (onafhanke
lijk van mij zelf in welk een stand of conditie ik mij ook mocht bevinden) (...)'"5 

Noordmans besluit de onderhavige brief met: 'Uw brief van 26 december 1891 klinkt 
natuurlijk in verband met dit mijn schrijven paradox, dewijl gij steeds uzelf beziet hoe 
of gij er voor God uitziet of gij ook vrijheid hebt om Christus Jezus als uw zaligmaker 
te aanvaarden. Gij slaaft u dus afin een eigen gerechtig werken, en terwijl gij u dus vast 
werkt, begeert gij van God dat Hij u moge losmaken. Dit is paarden achter de wagen te 
spannen. O, gij uitzinnige Galatiërs enz.' 

"°. Zie voorF.P.L.C. van Lingen: par. 2.1.1. 
'". Brief 31 (Ouders aan Oepke, 5 oktober 1887). 
"2. Zie voor Langhout verder: par. 1.3.3. 
'". Marten L. de Boer, Klaas Kooistra en Folkert K. Reitsma, Easterein (Easterein 1995), s. 580. 
"". Brief A. Langhout aan D.P. Noordmans, 26 december 1891. 
" s . Brief D.P. Noordmans aan A. Langhout, februari 1892. 
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1.2.3. D.P. Nôordmans in 'kerk en wereld' 

Noordmans Sr. had weinig onderwijs genoten. Zijn zoon schrijft aan Wumkes: 'Mijn 
vader genoot het lager onderwijs slechts zeer intermitterend, daar hij niet aan de inen
ting werd onderworpen. Bij gebrekkige leiding waren z'n vorderingen vergeleken bij 
de resultaten van het tegenwoordig streng-classicale onderwijs bijzonder voldoende. 
De spelling van De Vries en Te Winkel is hij weliswaar, met vele anderen, nooit geheel 
machtig geworden, maar in het oplossen van rekenkunstige vraagstukken vonden de 
knapste schooljongens van 50 jaar later in hem hun meester.'"6 Vader Noordmans was 
veehouder en geen theoloog van professie. Terecht schrijft J.P. Eringa echter, dat hij 
'geenszins een leek, onder hen, die waarlijk 'van God geleerd' zijn' was"7. Noordmans 
zal ook het theologische niveau van zijn eigen vader op het oog hebben, wanneer hij in 
de toespraak 'Geest en orde' (1937) opmerkt: 'Het geestelijke en culturele peil van ons 
volk, tot in de uithoeken toe, zoals ook in Schotland, is buitengewoon hoog geweest. 
Getuige de massale boekenschat die in burger- en boerengezinnen overgeërfd is uit de 
zestiende en zeventiende eeuw. In de hervormde kerk heeft dat nagewerkt tot in de na
dagen van het Réveil.'"8 Verder hebben zijn activiteiten voor de kerk en in het maat
schappelijk leven een vormende invloed op Noordmans Sr. gehad. Die werkzaamheden 
willen wij in deze subparagraaf behandelen. 

Over de periode 'Oosterend' schrijft Noordmans jr.: 'Hier is mijn vader, voorzover dat 
bij hem mogelijk was, 't meest populair geweest. Hij woonde hier tussen geestverwan
ten, onder een moderne predikant, waardoor de activiteit werd opgewekt. Staat, kerk 
en school genoten levendige belangstelling.' "9 De moderne predikant was J.F.L. Mul
ler120. Hij was de opvolger van W.A. Becking, die uit de kring van het Friese Reveil 
stamde. Na zijn overlijden in 1872 beriepen de floreenplichtigen onder leiding van de 
kerkvoogden Muller. Dat gebeurde tegen de zin van de kerkenraad. Het moet ook tegen 
de zin van Noordmans Sr. geweest zijn: getuige zijn betrokkenheid bij het werk van het 
Antifloreenverbond, waarover wij verderop in deze subparagraaf zullen schrijven. Vol
gens Noordmans' zoon was de verhouding tussen zijn vader en Muller desondanks 
vriendschappelijk. Als bewijs daarvan vertelt hij: 'Jaren later is nog eens een enkele 
keer een brief gewisseld en het doodsbericht werd hem toegezonden.' '2I 

In Scharnegoutum was D.R Noordmans ouderling en had hij een leidinggevende posi
tie in de kerkenraad. In 1887 schrijft hij aan Oepke, dat hij in verband met afwezigheid 
van de predikant, J. Enderlé, een begrafenis zou leiden; alsook, dat hij als nestor van de 
kerkenraad namens de colleges van kerkenraad, kerkvoogden en notabelen een toepas-

"6. Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914). 
'". J.P. Eringa, 'Voorwoord', in D.P. Noordmans, Eenige opmerkingen over de Leer van den Doop in het 
algemeen en van den Kinderdoop in het bijzonder, zooals die door onze vaderen is geformuleerd (Sneek z.j. 
= 1899). Cf. D.P. Noordmans, ibid., p. 9. 
"8. O. Noordmans, 'Geest en orde', in V.W. dl. 5, p. 425. Cf. O. Noordmans, 'Het kerkelijk dogma*, in V.W. 
dl. 2, p. 178, en 'De spanning in de kerk', in V.W. dl. 5, p. 487. 
'". Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914). 
'20. Marten L. de Boer, Klaas Kooistra en Folkert K. Reitsma, ibid., s. 406-409. 
121. Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914). 
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selijk vers had voorgedragen ter gelegenheid van Enderlé's 25-jarige ambtsbediening122. 
In 1891 werd Noordmans als ouderling herkozen123. Het contact tussen het gezin Noord-
mans en het gezin Enderlé moet goed geweest zijn124. 

In de Scharnegoutumer gemeente heeft Noordmans het niet altijd gemakkelijk 
gehad. Op 4 september 1887 schrijft hij aan zijn zoon: 'De kwestie tussen ds. en mees
ter is in staat van wijzen en zal hoop ik door tijdverloop in de doofpot geraken - opge
lost is ze echter niet. Het kan dus zijn dat het vuur - wordt het deksel van de doofpot 
ontijdig opgelicht - weer opflikkert.'125 Wat 'de kwestie tussen ds. en meester' behelst, 
wordt duidelijk uit wat Noordmans Sr. op 28 augustus aan Hoedemaker schrijft: '(...) 
in eigen gemeente sta ik in de branding tussen een onderwijzer aan de christelijke 
school, die ijvert voor doleren en onze predikant Ds. Enderlé, die hoewel in de leer met 
zijn Eerwaarde verenigd vasthoudt aan de synodale organisatie (...)'126 Tsj. Santema 
schrijft over meester T. de Jong en de christelijk-nationale school: 'Hy besiket dizze 
skoalle in grifformeard/dolearend sinjatuer te jaan. Dit stribjen fan master De Jong en 
syn folgelingen set kwea bloed.'127 Per 1 maart 1888 nam De Jong ontslag als organist 
en voorlezer in de hervormde kerk128, in mei van het genoemde jaar werd hij als onder
wijzer bij de nieuwe gereformeerde schoolvereniging benoemd ...,129 Santema verklaart 
De Jongs opstelling als volgt: 'Dat master Tsjalke de Jong mei hert en siel in oanhinger 
fan de doleânsje is fait net te fernuverjen. Yn syn jongfeintejierren wurdt hy te Amster
dam troch in haad fan in skoalle oplaat ta ûnderwizer. Sa giet dat yn dizze jierren faak, 
want normaalskoallen binne der noch lang net oeral. Dêre te Amsterdam giet Tsjalke 
op kategisaasje by Abraham Kuyper, dy't düdlik in grutte ynfloed op him hân hat. 
Sadwaande de waarme belangstelling, dy't de oansteande ûnderwizer foar de doleânsje 
hat.' 

Eerder waren er problemen geweest tussen de hervormde en de afgescheiden 
gemeente over de plaats van het christelijke gereformeerde kerkgebouw110. De afgeschei
denen wilden een koopmanshuis in het dorp tot kerk verbouwen. Het huis stond even
wel op een afstand van minder dan de wettelijk verplichte 200 meter van de hervormde 
kerk. Alleen door middel van een ontheffing zou toestemming tot de verbouw gegeven 
kunnen worden. De hervormde kerkenraad tekende daar bezwaar tegen aan. De betref
fende brief aan burgemeester en wethouders van Wy mbritseradeel is ondertekend door 
Enderlé en Noordmans. 'De skriuwers binne fan betinken, dat as de nijbou trochgiet, it 
sneins te drok wurdt yn de buorren mei al dy hynder-en-weinen, dêr't de boeren mei 
nei tsjerke geane. ongemakken sille dan ek net ütbliuwe. In oar beswier is, dat op sa'n 
koarte distânsje -120 meter - as der songen wurdt yn tsjerke, de iene de oare hearre kin, 
sadat de dûmny's en de tsjerkegongers ut de konsintraasje reitsje kinne.', aldus 

'22. Brief 26 (Ouders aan Oepke, 12 maart 1887). 
123. Brief J. Noordmans aan O. Noordmans, 15 november 1891. 
'". Bijv. brieven A. Noordmans aan O. Noordmans, 7 februari 1886 en ouders aan Oepke, 5 februari 1893 
'". Brief 29 (Ouders aan Oepke, 4 september 1887). 
'26. Cf. brief 30 (Oepke aan zijn ouders, 6 september 1887). 
I27. Tsj. Santema, ibid.,s. 37. 
,2S. Brief 36 (Oepke aan zijn ouders, 12 maart 1888). 
I29. Brief A. van der Meer aan O. Noordmans, 24 mei 1888. 
'30. Zie daarvoor: Tsj. Santema, Skiednisfan Skearnegoutum, s. 104-108. 
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Santema131. Hoewel de christelijke gereformeerde gemeente geen toestemming ont
ving om het huis te verbouwen, zette men de reeds aangevangen activiteiten voort. Op 
21 april 1884 werd de eerste steen van de kerk gelegd. De kwestie had nog een lange 
nasleep. Op 30 januari 1887 schrijft Van der Meer aan Oepke: 'De pleidooi die hier 
nog altijd aanhangig is, is voor ditmaal ten voordeele der kerkeraad der Chr. Gerefor
meerden uitgesproken, en zijn onze kerkvoogden onwettig verklaard om zoo'n plei
dooi te voeren. N.B. dat het punt waar het pleidooi over gaat is nog onaangeroerd 
gebleven, doch zal het voortgang hebben, moeten er natuurlijk nieuwe pogingen in 't 
werk worden gesteld.'132 

Op 30 april 1893 schrijft Noordmans Sr. aan zijn zoon, dat Enderlé zeer ernstig 
ziek geworden is, op 5 mei vertelt hij hem over het afscheidsbezoek vlak voor het over
lijden van de predikant'". Enderlé werd opgevolgd door Flieringa. In 1897 meldt D.P. 
Noordmans aan zijn zoon: 'Onze dominee heeft gistermorgen gepreekt over Rom. 5: 
1-5. Ik heb veel aan de preek gehad114. Indien wij onze rechtvaardiging, vergeving van 
zonde en vrede met God mogen vinden in en door onze Here Jezus Christus dan kun
nen wij gemoedigd voortgaan op onze levensweg, in onderworpenheid en stilheid, ons 
lot stellende in de hand des Heren en in de hoop der heerlijkheid die ons wacht.'135 

Tussen het gezin Noordmans en het gezin Flieringa bestonden goede betrekkingen136. 
Kalma suggereert evenwel, dat Flieringa nog wel eens last had van amateurtheoloog 
Noordmans Sr. en te eniger tijd op catechisatie had gezegd: 'Zo is het, ook al zegt 
Noordmans het anders.'137 

Vanaf 1884 was D.P. Noordmans lid van het provinciaal kerkbestuur. Op 10 september 
1885 schrijft hij aan Felix, die hij 'een hooggewaardeerde vriend' noemt: 'Nu ik onder 
leiding der goddelijke voorzienigheid ongezocht en onverwacht een plaats heb beko
men in het bestuur der kerk (...)' Ook in die kring had Noordmans het moeilijk. Hij 
verzucht: 'Ik bevind rmj echter daar op een plaats waar ik bezwaarlijk kan ademhalen 
geroepen als lid van het college ter handhaving der reglementen en als zodanig te von
nissen degenen die uit eerbied voor Gods Woord en de belijdenis onzer kerk handelen 
in strijd met die reglementen (...), een moeilijke positie voorwaar.' Het betrof de kwes
tie-Van Kasteel, waarover J.C. Rullmann schrijft: 'De dochter van den burgemeester 
Mr. J. Witteveen was met attestatie van IJselmonde overgekomen, maar weigerde er 
zich over uitte laten, of zij al dan niet met de Apostolische Geloofsbelijdenis instemde. 
Toen de kerkeraad daarop weigerde haar in het lidmatenboek in te schrijven, bracht 
Mr. Witteveen de zaak voor het Classicaal Bestuur van Dokkum. Dit bestuur, bijna 
geheel samengesteld uit mannen van Gereformeerde belijdenis, stelde den Kollumer 
kerkenraad in 't gelijk. Toen kwam de zaak voor het Provinciaal Kerkbestuur. Daarin 

"' . Tsj. Santema, ibid., s. 105. 
132. Cf. brief H. van Dijk aan O. Noordmans, 6 februari 1887. 
"3. Brieven 99 en 100 (Ouders aan Oepke, 30 april en 5 mei 1893). 
1M. Cf. brief 131 (Ouders aan Oepke, 14 september 1897). 
,35. Brief 117 (Ouders aan Oepke, 21 juni 1897). 
IM. Bijv. brieven 198 (Ouders aan Oepke. 3 oktober 1907) en 228 (Moeder aan Oepke, 26 februari 1909). 
137. J.J. Kalma, 'Dominee Oepke Noordmans als predikant te Suameer', in Leeuwarder Courant, 1 oktober 
1977. 
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zat o.a. Dirk Noordmans. Deze vroeg aan Ds. Felix, nu te Utrecht, om advies."38 De 
vraag van Noordmans was, of de eis van de kerkenraad terecht was. Principieel was die 
zijns inziens ongeldig, vanwege de eenheid van plaatselijke gemeenten binnen de Ne
derlandse Hervormde Kerk. Gezien de feitelijke toestand van de kerk was er iets voor 
de eis te zeggen. Noordmans aarzelt, of hij van het wrak zal afspringen en vraagt Felix 
om advies. Die antwoordt: 'Alles behalve, want het is: luctor, het is tot heden toe ook 
nog: emergo.' 'f Hij vraagt Noordmans dan ook, de kerkenraad van Kollum in het 
provinciaal kerkbestuur gelijk te geven. Rullmann vervolgt: 'En Felix antwoordde, dat 
men den kerkeraad van Kollum niet lastig moest vallen. Toch vernietigde het Pro
vinciaal Kerkbestuur de uitspraak van het Classicaal Bestuur, en het gelastte den 
Kollumer kerkeraad, mejuffrouw Witteveen in te schrijven.' Later vertelt Noordmans 
jr., dat zijn vader naar aanleiding van de kwestie-Van Kasteel voor het bestuur bedankt 
heeft. Dit past bij het beeld dat hij in de brief van 19 mei 1914 aan Wumkes van zijn 
vader schetst: Tn moeilijke crises was hij geneigd zich terug te trekken. Hij was geen 
man van de daad in engere zin."40 Overigens: in zijn opstelling in de onderhavige 
kwestie wist Noordmans zich gesteund door Hoedemaker. Op 19 februari 1887 schrijft 
hij aan deze leidsman: 'Weldadig deed het mij echter aan uwedels gevoelen te verne
men inzake de Kollumer kwestie, als geheel conform met het mijne (als toen lid van het 
Provinciaal Kerkbestuur van Friesland.)' 

Vader Noordmans was 'een invloedrijk lid'l41 van de Provinciale Friese Vereniging van 
Vrienden der Waarheid. Met Felix, 'de oprichter en de ziel"42 ervan, correspondeerde 
hij over de wenselijkheid van steun aan de Vrije Universiteit, welk probleem de vereni
ging verdeelde141. Nadat hij de argumenten van voor- en tegenstanders genoemd heeft, 
stelt hij zijn vraag in een brief van 31 augustus 1881 aan Felix in alle scherpte: 'Kun
nen wij met vrijmoedigheid de vrije universiteit steunen, en er ons bij aansluiten, zon
der indirecte slopers te zijn van ons thans georganiseerd kerkgenootschap?' Felix, die 
bij de oprichting van de Vrije Universiteit betrokken was geweest en die tevens presi
dent-curator was144, pleit uiteraard voor steun aan deze instelling145. Hij beweert, dat de 
vereniging van Waarheidsvrienden altijd antisynodaal geweest is en de belijdenis bo
ven de reglementen verheven heeft. Hij concludeert: '(...) wie het program van onze 
vereeniging toestemt, moet de subsidie uit het fonds: de zaak des Heren, niet alleen 
ook, maar zelfs bij voorkeur geven aan Jongelingen, die aan de Vrije Universiteit stu
deren, en anders kiest hij partij tegen de kerk, vóór de synode, dat is het modernisme.' 
Noordmans aarzelt, zo blijkt uit enkele brieven; uiteindelijk kiest hij zelf tegen de Vrije 
Universiteit146. Overigens: op 2 maart 1885 schrijft Felix aan Noordmans over een 

"". J.C. Rullmann, De Doleantie in de Nederlandsen Hervormde Kerk der XlXe eeuw (Amsterdam 1916' -
Kampen 1936 ), p. 32. 
139. Brief J.W. Felix aan D.P. Noordmans, 19 september 1885. 
u°. Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914) 
"". G.A. Wumkes, ibid. 
'". Brief J.P. Eringa aan D.P. Noordmans, 5 maart 1904 
"". J.W. Oudendag, ibid., p. 53-55. 
"4. PL. Schram 'Felix, Jan Wouter', in Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van hel Nederlandse 
Protestantisme (voortaan: B.L.G.N.P.) dl. 3 (Kampen 1988), p. 118. 
"5. Brief J.W. Felix aan D.P. Noordmans, 2 september 1881. 
,4t. Zie daarvoor: par. 2.1.2. 
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conflict met Kuyper: 'Een klein jaar geleden - ik schrijf u dit in groot vertrouwen - ging 
dit zover dat ik mijn ontslag nam als president-curator. Van alle zijden werd ik door 
directeuren en professoren bestormd, om dat in te trekken, wat ik eindelijk deed, 
waarom? Omdat het mij zo duidelijk werd als de dag, dat mijn terugtreden grote schade 
zou doen aan de Vrije Universiteit, die ik oprechtelijk liefheb. En juist de overtuiging, 
dat mijn optreden, de vijanden dier universiteit grotelijks zou doen juichen, houdt mij 
terug om in geschrifte tegen mijn broederen op te treden.' In oktober 1887 nam Felix 
afscheid als president-curator, in juni 1888 als curator: hij meende niet langerde ver
antwoordelijkheid voor de opleiding van de theologanten te mogen dragen147. 

Volgens Noordmans jr. was zijn vader om principiële redenen geen lid van de Confes
sionele Vereniging. Abma stelt, dat veel Friese confessionelen ten opzichte de vereni
ging vaak op enige afstand bleven, omdat zij die te formalistisch en te juridisch von
den'48. Wel woonde Noordmans Sr. meer dan eens jaarvergaderingen bij. Hij schrijft 
zelf een keer: 'Op de vergadering van de Confessionele Vereniging ben ik niet geweest. 
Ik vreesde, dat ze mij in het één of ander bestuur zouden kiezen, en daarin zitting te 
nemen, en dan iets uit te richten. Laat mijn zwakke gezondheid het niet toe, ik moet mij 
vooral in de wintertijd van veel reizen en trekken onthouden.'149 

D.P. Noordmans was bestuurslid van het reeds genoemde Antifloreenverbond150. Dit 
verbond werd in 1874 opgericht en beoogde afschaffing van het floreenstelsel151. Dat 
was een in de zestiende eeuw in Friesland ingevoerde belasting op de landrente (de 
pachtsommen); deze werd uitgedrukt in florenen of goudguldens. Het stelsel diende 
tevens als registratie voor het kiesrecht. In 1806 werd de oude regeling afgeschaft, 
maar zij bleef tot in de twintigste eeuw basis voor verschillende omslagen. In 1866 
werd een poging ondernomen, het aan het floreenstelsel gekoppelde collatierecht (het 
recht van voordracht of zelfs benoeming van de pastoor, later van de predikant) teniet 
te doen. Dit stuitte op fel verzet van grootgrondbezitters. Door het nieuwe synodale 
benoemingsreglement uit 1867 kreeg het volk wel meer invloed op de beroepingen. De 
meeste Friese landeigenaren waren liberaal. Door hun invloed op het beheer van ker
kelijke goederen en door hun beroepingsrecht van predikanten werden veel gemeenten 
'gekleurd'152. In de overwegend confessionele Zuidwesthoek van Friesland was het 
grootgrondbezit beperkt en hadden gemeenteleden vrij veel invloed op de predikants
beroepingen. Sommige kooplieden verhoogden de traktementen, zodat de in bevin
delijke kring zeer begeerde predikanten aangetrokken konden worden153. Echter: juist 
in Oosterend waren problemen gerezen, bij de beroeping van Muller. De zaak werd tot 

"7. RL. Schram, ibid.,p. 119. 
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op de Hoge Raad uitgevochten. De floreenplichtigen werden in het ongelijk gesteld154. 
Muller werd in 1882 weggekocht. Door de uitkomst van het Oosterender proefproces 
kwam in verschillende gemeenten een verschuiving op gang; de vrijzinnigheid verloor 
veel terrein. Tenslotte: Noordmans schrijft in de brief van 22 mei 1914 aan Wumkes 
over de nasleep van de betrokkenheid van zijn vader bij het Antifloreenverbond: 'Hij 
correspondeerde in 't laatst van z'n leven nog met prof. Kruyf over de bestemming van 
kasgelden, belegd bij Brunings en Ten Kate te Sneek, die sedert ca. 1880 daar bleven 
staan zonder bestemming en waarvan het beheer niet volkomen duidelijk was. Hier
over was geen beslissing te verkrijgen. M'n vader wou 't geld aan verschillende doel
einden wegschenken. Het zal er nog wel staan.'155 

In Tzum was D.P. Noordmans betrokken bij de stichting van een christelijke school. 
Ook in Oosterend was dat het geval, terwijl hij daar tevens de eerste voorzitter van het 
schoolbestuur werd156. In een brief aan zijn zoon refereert hij aan een gelegenheids-
preek voor de school: 'Voor enige weken vond ik in mijn lade een door mij in vroegere 
jaren geschreven preek, vermoedelijk is deze verhandeling door mij in de christelijke 
school te Oosterend in vroeger jaren voorgelezen, hetzij door mij zelf uitgewerkt of 
overgeschreven, hoe dit zij, bij de herlezing vond deze preek nu nog bij mij volkomen 
instemming.'I57 Wij hebben in de vorige subparagraaf gezien, dat Noordmans Sr. inten
sief contact had met meester Langhout. Na diens vertrek naar Weesp bleef dat contact, 
niet alleen schriftelijk, maar ook door persoonlijke bezoeken van leden van het gezin 
Noordmans aan Langhout en omgekeerd158. In Langhouts felicitatiebrief ter gelegen
heid van het voorgenomen huwelijk van zijn oud-leerling Oepke Noordmans159 noemt 
hij diens vader een 'lieve, godvruchtige vader"60. Hij vervolgt: 'Hoe vele aangename 
uren heb ik bij hem en met hem doorgebracht. Hij rust van zijn werken.' In een brief uit 
1935 aan Noordmans jr. vertelt Langhout: 'Uw lieve vader was in Oosterend mijn 
beste vriend. Hem heb ik nooit vergeten. En hoe hartelijk was immer uw lieve moeder 
voor ons. Steeds was ik welkom, ook later te Scharnegoutum. Welk een feest voor ons, 
dat zij beiden en Ds. Lambers en Trijntje, dus met zijn vieren, bij ons te Weesp enige 
dagen kwamen logeren. Uw vader is ook nog eens alleen gekomen.'"11 

In Scharnegoutum onderhielden D.P. Noordmans en zijn vrouw vriendschappe
lijke contacten met De Jong; althans: voor diens overgang naar de christelijke gerefor
meerde gemeente ter plaatse. In 1885 schrijft Noordmans' vrouw aan Oepke: 'Meester 
de Jong en juffrouw zijn zondagavond bij ons geweest te koffiedrinken.'162 En Jakob 

'M. Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden in zake de rechten der Hervormde floreenplichtigen te 
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meldt in 1886'aan zijn broer: 'Vader en Moeder zijn naar meester te thee en koffiedrin
ken."63 

D.P. Noordmans heeft zich ook nog op politiek terrein bewogen. In 1865 staat zijn 
naam onder een advertentie met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer: 
met enkele anderen beveelt hij professor B J.L. de Geer, 'een man van diepe regtskennis 
en een ijverig voorstander van Christelijke beginselen', aan164. In 1871 adverteert hij 
voor zijn broer J.P. Noordmans, in verband met gemeenteraadsverkiezingen, met de 
karakteristieke formuleringen 'Vervult uwe roeping als burgers en als Christenen' en 
'Namens een groot aantal Kiezers, die den Bijbel als Gods Woord en de Christelijke 
Godsdienst als het steunsel van den staat erkennen"65. Abma stelt: 'Dergelijke motive
ringen houden een belofte in voor wat betreft het vasthouden aan de idee van de her
kerstening van de gehele natie, zoals die later bij de Fries Christelijk-Historischen ge
stalte en inhoud zou krijgen.'166 In 1881 komt D.P. Noordmans zelf namens de christe-
lijk-historischen in de raad van Wymbritseradeel167. In een brief uit 1888 aan Oepke 
noemt hij de mogelijkheid dat hij tot wethouder benoemd zal worden168. Dat gebeurt 
inderdaad. In 1897 neemt hij afscheid van de raad169. In brieven uit het laatstgenoemde 
jaar schrijft hij aan zijn zoon over het verloop van de in verband met zijn aftreden ge
houden stemmingen170. 

Hoewel zelf christelijk-historisch georiënteerd, onderhield het gezin Noord
mans vriendschappelijke banden met de antirevolutionaire voorman S.J. Gerbrandy uit 
Goënga171. Deze, vader van de latere minister-president P.S. Gerbrandy, was behalve 
veehouder lid van de raad van de gemeente Wymbritseradeel en later wethouder172; 
vanaf 1892 tot aan zijn overlijden in 190417-1 was hij tevens lid van de Provinciale 
Staten van Friesland174. 

1.2.4. De correspondentie tussen D.P. Noordmans en Ph.J. Hoedemaker 

De naam van Hoedemaker is inmiddels meer dan eens gevallen. Met hem voelde Noord
mans Sr. zich in kerkelijk opzicht het meest verwant. Zijn zoon schrijft: 'Na de toene
mende Kuyper-obsessie was na de doleantie het optreden van Hoedemaker een ware 
verademing voor m'n vader."7S Het contact tussen D.P. Noordmans en Hoedemaker 
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dateerde van vlak voor de ambtsperiode van laatstgenoemde in Nijland (van 1888 tot 
1890)176. Op 19 februari 1887 schrijft de Scharnegoutumer veehouder aan de Amster
damse hoogleraar: 'Dr. Hoedemaker kende ik niet. Het getuigenis van ds. Felix en een 
predicatie gehouden te Oosterend over Rom. 5:1-6 deden mij echter uwedele enigermate 
kennen, waarderen en liefhebben.' In een brief van 5 oktober 1887 vertelt Van Dijk aan 
Oepke: 'Prof. Hoedemaker is laatst bij ons geweest te koffiedrinken, toen mevr. Wage-
naar177 van Heeg bij ons gelogeerd was. Wij hebben druk geredeneerd maar konden het 
niet eens worden."78 Eind 1887 schrijft moeder Noordmans aan haar zoon: 'Hoede
maker, dat zal u ook wel weten, komt te Nijland. Wie zou dat kunnen denken niet waar. 
Hij komt in het begin van januari al. Zij zijn bij ons te theedrinken geweest, toen zij te 
Nijland waren te zien. Professor en zijn vrouw. Het waren heel aardige mensen.'179 

Oepke heeft enkele malen Hoedemakers prediking in Nijland beluisterd180. Later intro
duceerde zijn vader hem bij Hoedemaker, die toen predikant in Amsterdam was'81. 

In 1887 betuigt D.P Noordmans zijn instemming met Hoedemakers brochure 
Waarom ik geen deel neem aan het Kerkelijk Congres™1, omdat '(...) de hoofdlijnen 
daarin getrokken, juist aangeven wat mij altijd van dr. Kuyper heeft doen verschillen 
en mij tot dusver heeft verhinderd, met de tegenwoordige kerkelijke beweging te kun
nen meegaan.'183 Noordmans vindt ook, dat Hoedemakers gedachten meer uitgedragen 
moeten worden: 'Zeer had ik gewenst, dat niet eerst nu en dan nog alleen in een bro
chure, die door zo weinigen gelezen wordt, de beginselen door uwedele en ds. Felix in 
kwestie beleden in een kerkelijk blad of op een andere wijze voor het volk populair 
waren bepleit geworden. Dit is echter tot mijn leedwezen niet geschied. Als slechts 
leek zijnde, heb ik gemeend te moeten zwijgen, als tot schrijven minder bevoegd en 
bekwaamd.' Hoedemaker antwoordt, dat hij drie pogingen ondernomen heeft om en
kele Friese broeders bijeen te brengen ter bespreking van de kwestie184. Het mocht niet 
baten: 'Er is geen veerkracht, geen toewijding, geen vragen naar het Woord Gods en 
dat alleen.' Hoedemaker zag in het onbevredigende antwoord op zijn inspanningen een 
teken, dat hij los moest laten. Zijn zorgen spitsten zich toe op zijn positie als hoogleraar 
aan de Vrije Universiteit. Officieel stond de stichting op neutraal standpunt met betrek
king tot de Doleantie, maar de praktijk was anders. Noordmans schrijft, dat hij de zaak 
moeilijk vindt: 'Denk slechts een ogenblik na - twee jongens zijn er aan de Vrije Uni
versiteit, waarvan de één mijn pupil, de ander mijn a.s. schoonzoon is, beiden volbloed 
dolerend gezind - door wie ik natuurlijk tijdens de vacanties als een ontrouwe op ker
kelijk gebied wordt aangezien - een zoon heb ik te Zetten - en wat Zetten is weet gij 
(...)"85 En: 'Hoe gaarne zou ik dus schrijven: Ach blijf toch nog totdat het u door an-
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deren onmogelijk gemaakt wordt langer te blijven, zo gevoel ik toch dat het u reeds 
thans als iemand die feitelijk in de onmogelijkheid zijt, om uw beginsel aan de Vrije 
Universiteit ingang te doen vinden, aan moed ontbreekt om te blijven. Mijn conclusie 
is dus: u uw heengaan te ontraden vermag ik niet, omdat ik uw positie begrijp; aan
raden wil ik niet omdat ik uw blijven op hoge prijs stel, althans zo het nog de wigge 
kon zijn, die tegen de doleerbeweging diep kon worden ingedreven. (...) O, hoe zou ik 
mij verblijden indien ik als mijn zoon het Zettens gymnasium moet verlaten alsdan niet 
meer behoefde te vragen: waar nu heen? Maar mijzelf kon antwoorden: onder leiding 
van Dr. Hoedemaker naar de Vrije Universiteit.' Hoedemaker nam evenwel ontslag en 
ging naar Nijland; Noordmans jr. vatte zijn theologische studie in Leiden aan'86 en 
vervolgde die in Utrecht187. Wij vermelden hier ook, dat Noordmans Sr. in een brief van 
7 april 1888 aan Hoedemaker vraagt, of hij diens brochure De roeping der Gerefor
meerden in de Hervormde Kerkm in enkele kranten en tijdschriften mag aanbevelen. 

Op zijn beurt had Hoedemaker grote waardering voor D.P. Noordmans. Dat 
blijkt uit een artikel van zijn hand in De Gereformeerde Kerk van 15 april 1897, kort 
nadat hij afscheid genomen had van de Confessionele Vereniging189. In de bijdrage gaat 
de scribent in op de vraag van lezers om advies te geven met betrekking tot de verkie
zingen. Hij schrijft: '(•••) als men dan vraagt: zijn er mannen, die gij in gemoede zoudt 
kunnen aanbevelen, dan antwoorden wij: Goddank! zij zijn er. Maar zij zitten daar, 
waar zij aan de aandacht van deputaten zoo ligt kunnen ontsnappen. Voor het district in 
kwestie zouden wij, (zijn wij onbescheiden, hij vergeve het ons, wij hebben weer tijden 
van spanning doorleefd), den naam willen noemen van een man, die, toen wij tegen 
den stroom op met de golven worstelden en dreigden weg te zinken, ons nu en dan eene 
kurk toewierp, een woord Gods, waardoor wij weer boven de hoogste zeeën werden 
gedragen, als zij over ons waren heengegaan, maar, die sedert zelden weer iets van zich 
liet hooren, wij weten zelfs niet of hij wel lid van de Confessioneele Vereeniging is, 
den naam van Dirk Noordmans te Scharnegoutum.' De laatste brief van Hoedemaker 
aan Noordmans dateert van 19 januari 1907. Hij besluit die met de wens: 'De Here zij 
u en de uwen bij het klimmen der jaren nabij en vergelde aan u uw liefde voor Christus 
en de zijnen in de verdrukking, tot dat wij eens komen waar het gebrek verzwolgen is 
in de volkomenheid.' 

1.2.5. De publicaties van D.P. Noordmans 

O. Noordmans maakt verschillende malen gewag van de lectuur in zijn ouderlijk huis: 
daar werden De Heraut™ en De Standaardm gelezen192. Met de koers van het eerstge-
1M. Zie daarvoor: par. 2.2.1. 
m. Zie daarvoor: par. 2.2.4. 
188. Ph.J. Hoedemaker, De roeping der Gereformeerden in de Hervormde Kerk (Amsterdam 1888). 
1S'. Zie daarvoor: Ph.J. Hoedemaker, Aan Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman. Heel de Kerk en heel het volk! 
Een protest tegen het optreden der Gereformeerden als partij, en een woord van afscheid aan de Confessio
neele Vereeniging (Sneek 1897) en G.Ph. Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker (Wageningen 1939', 
Leiden 19892), p. 134-138. 
"°. De Heraut werd in 1850 opgericht door C.A.F. Schwartz. Vanaf 1871 was Kuyper hoofdredacteur en 
had het blad als ondertitel voor vrije Kerk en vrije School in het vrije Nederland, wat in 1887 vervangen 
werd door van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
'". De Standaard was het antirevolutionaire dagblad voor Nederland. Het blad werd in 1872 opgericht door 
Kuyper, die tot 1920 hoofdredacteur was. 
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noemde blad kon Oepkes vader zich echter steeds minder verenigen. Op 19 februari 
1887 schrijft hij aan Hoedemaker, dat hij Felix gevraagd had zijn stem te laten horen, 
'(...) ten einde te voorkomen, dat het volk niet te zeer door De Heraut op één eenzijdig 
en m.i. schadelijk spoor werd geleid.' Vervolgens drong hij bij Hoedemaker aan op de 
oprichting van een blad als De Gereformeerde Kerk. Aanleiding was, dat Hoedemaker 
hem had geschreven: 'Het ganse land rust en zit stil. - Wij zullen, vrees ik, eerst door 
een blad de verstrooide gereformeerden moeten verzamelen.'I93 Noordmans antwoordt: 
'Schrijf echter niet s.v.p. het ganse land rust en zit stil (...) het is één en al synodaal, of 
doleren (om de geijkte woorden te gebruiken) en dat het één zowel als het ander gere
formeerd is, er wordt niet eens aan gedacht. En daarom zou ik het zeer toejuichen 
indien invloedrijke mannen zoals b.v. Ds. Felix - Bartstra - Malkomesius - Verhoeff 
(Bodegraven) uw persoon en meer anderen er toe konden besluiten een blad de wereld 
in te zenden waarin duidelijk werd uiteengezet dat noch het eenzijdige van Dr. Kuyper 
noch het ziekelijke van Ds. van Lingen op dogmatisch, noch de congres-beweging op 
kerkelijk gebied het bezielend beginsel is geweest van onze Gereformeerde Vaderen.' 
Nog geen anderhalve maand daarna meldt Noordmans aan Oepke: 'Ook is aangekondigd 
een nieuw weekblad onder de titel De Gereformeerde Kerk onder redactie van Hoedema
ker met medewerking van Van Ronkel en ds. Felix."94 Noordmans vervolgt: 'Voldoet 
dit blad aan een reeds langgevoelde behoefte, dan hoop ik dat na verloop van enige tijd 
het verschil tussen de dolerenden en ons helder aan het licht zal treden. Althans ik ver
trouw dat zulke mannen met wie ik sympathiseer dat verschil beter zullen kunnen zeg
gen dan ik, doch D.V hoop ik er mijn gevoelen over aan u te schrijven.' Drie dagen 
later schrijft vader Noordmans: 'Eerdaags verschijnt het weekblad De Gereformeerde 
Kerk, ik zal u dat blad D.V. per post geregeld toezenden, gij kunt er uw voordeel mee 
doen voor uzelf en anderen. Met de redactie van dat blad ben ik het in hoofdzaak reeds 
jaren eens: ik vertrouw dus dat mijn gevoelen u daarin duidelijk zal worden voorge
steld.' Het blad werd Oepke inderdaad geregeld toegestuurd"5. Die toezending bleek 
meteen al controversieel te zijn. Noordmans jr. vertelt in de 'Boekbespreking van G.Ph. 
Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker' (1940): 'Ik herinner mij nog goed hoe ik het 
eerste nummer dat mijn vader mij toezond in de eetzaal van het gymnasium te Zetten 
aan tafel met mijn post aangereikt kreeg en hoe de directeur ds. Van Lingen het mij ter 
lezing vroeg en het mij met een eigenaardige uitdrukking op het gelaat teruggaf.'196 J. 
van Gelderen maakt gewag van het nummer van 14 februari 1889 met daarin twee uit 
1888 daterende brieven van D.P. Noordmans aan Van Lingen1*". Daarin uit de scribent 

"2. Brieven 20 (Ouders aan Oepke, 5 september 1886), 794 (O. Noordmans aan C. Veenhof, 7 september 
1947), 799 (O. Noordmans aan S.J. Ridderbos, 21 september 1947) en 970 (O. Noordmans aan A. Wape-
naar, 12 september 1955). Cf. O. Noordmans, 'Achttienzesentachtig', in V.W. dl. 5, p. 277, en brieven H. 
van Dijk aan O. Noordmans. 5 oktober 1887 en J. Noordmans aan O. Noordmans, 15 november 1891. 
"3. Brief Ph.J. Hoedemaker aan D.P. Noordmans, 26 augustus 1887. 
"". Brief ouders aan Oepke, 4 oktober 1887. 
"5. O. Noordmans, 'Brief inzake minderhedenvraagstuk', in V.W. dl. 5, p. 631, en brieven 51, 55,56 (Ouders 
aan Oepke, 7 oktober, 4 november en november 1888) en ouders aan Oepke, 9 maart 1902. Cf. O. Noord
mans, 'Het eschatologisch karakter van de tucht', in V.W. dl. 5, p. 83. 
m. O. Noordmans, 'Boekbespreking van G.Ph. Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker', p. 516. 
"7. J. van Gelderen, 'Op weg naar de Vereniging van 17 juni 1892', in L.J. Wolthuis en J. Vree (red.), De 
Vereniging van 1892 en haar geschiedenis (Kampen 1992), p. 60. 
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zijn bezorgdheid met betrekking tot de koers van 'Zetten'l98. Overigens: later ontving 
Noordmans jr. via zijn ouders De Nederlander199 en De Volksbode200. 

Volgens O. Noordmans publiceerde zijn vader in De Gereformeerde Kerk, De 
Volksbode en De Banier2™. In een brief van 24 februari 1906 laat J.P. Eringa Noord
mans Sr. weten, dat hij een ingezonden stuk van diens hand voor De Volksbode niet kan 
plaatsen, gezien de schrijffouten en vanwege zijn tijdgebrek om die te corrigeren; in 
1908 schrijft H. van Eyck van Heslinga aan Noordmans jr., dat hij enige tijd daarvoor 
een gedicht van zijn vader voor plaatsing in De Banier had ontvangen202. Noordmans 
voegt aan de opsomming van de bladen waarin zijn vader publiceerde, toe, dat slechts 
enkele artikelen bewaard gebleven zijn. Drie van de bijdragen van Noordmans Sr. wil
len wij bespreken, omdat ze een goed beeld geven van het theologische denken van de 
auteur. Ze verschenen eerder in De Gereformeerde Kerk. 

In een brief van 23 december 1892 vraagt Noordmans Hoedemaker, of hij wil overwe
gen zijn opstel 'Wat wij willen' in De Gereformeerde Kerk op te nemen. Het wordt 
geplaatst201; Hoedemaker schrijft er een commentaar op. In de begeleidende brief zegt 
Noordmans, '(...) dat er in zake de belijdenis onzer Kerk, zooveel lauwheid en onver
schilligheid, om niet te zeggen afkeerigheid is bij hen, van wien men betere dingen 
hoopte.' Het artikel gaat over de vragen 'Heeft de Hervormde Kerk eene belijdenis?' en 
'Hoe staan de rechtzinnigen in de Herv. Kerk tegenover deze belijdenis?'. De scribent 
stelt, dat de formulieren rechtens nog basis en grondslag van de kerkgemeenschap zijn. 
En al is er feitelijk een meerderheid in de kerk tegen handhaving van de belijdenis, zij 
heeft niet het recht te beslissen. Hij stemt dan ook in met een uitspraak van Groen van 
Prinsterer uit 1834: 'Leeraars eener Kerk zijn aan hare formulieren (zoolang het tegen
deel niet uitdrukkelijk is verklaard) uit den aard der zaak gehouden. De formulieren 
der Ned. Herv. Kerk zijn niet afgeschaft; hebben in 1815 door eene Synode die daartoe 
geenerlei bevoegdheid had, niet afgeschaft kunnen worden.' Noordmans besluit met 
een citaat van Hoedemaker: 'Er bestaat in dezen lande een Herv. Kerk met eene Gere
formeerde belijdenis. En er bestaat eene verplichting om de leertucht uit te oefenen.' 
Achtergrond van Noordmans' denken is zijn visie op Afscheiding en Doleantie: 'Maar 
heeft 1834 en 1886 ons dan niet doen zien, dat de terzijdestelling van het groote vraag
stuk inzake de handhaving van het belijdend karakter onzer Ned. Herv. Kerk, op den 
duur zal moeten uitloopen op hare vernietiging als kerk.' Het gaat hem om reformatie 
die niet leidt tot vernietiging, maar tot herstel van de diep vervallen kerk. 

Noordmans had enkele jaren daarvoor met Felix over de belijdeniskwestie en 
over de mogelijkheid of wenselijkheid van een breuk met het kerkverband gecorres-

"". Zie voor de koers van 'Zetten' : par. 2.1.1. en 2.1.2. 
"'. Brief 170 (Ouders aan Oepke, 6 februari 1903). - De Nederlander was het dagblad tot verbreiding van 
christelijk-nationale beginselen. Het werd in 1893 opgericht en was vanaf 1908 het dagblad van de Chris-
telijk-Historische Unie. 
20°. Brief 192 (Ouders aan Oepke, 7 oktober 1906). - De Volksbode, opgericht in 1901, was het orgaan van 
de Vereniging tot instandhouding van het christelijk-historische karakter van de natie. 
20'. De Banier werd in 1874 door L. Tinholt opgericht. Van 1898 tot 1908 was het blad het orgaan van de 
Fries-christelijk-historischen. 
m. Brief 205 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 6 februari 1908). 
2M. D.P. Noordmans, 'Wat wij willen', in De Gereformeerde Kerk, 29 december 1892. 
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pondeerd204. Dat was gebeurd naar aanleiding van de volgende uitspraak van Kuyper: 
'En al staat het met een kerk anders, omdat men in de kerk meestal geboren wordt, toch 
is de kerk in het zichtbare een saamvergadering, noch van alle huisgenoten, noch van 
alle landslieden, maar zeer bepaaldelijk van belijders zo dat verschil van belijden ten 
leste wel ter dege tot breuke met het kerkverband nopen moet.' Deze zin brengt Noord-
mans tot het stellen van twee vragen: 'Vraag 1 : de kerk in het zichtbare een saamvergade
ring van belijders, ja, maar zo dat ieder individu van de in de kerk geborenen eerst lid 
van deze kerk wordt door zijn openbare belijdenis? Maar hoe komt dit overeen met de 
belijdenis, dat onze kinderen in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van 
Zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Vraag 2: verschil van belijden kan ten leste 
nopen tot breuke met het kerkverband. Hoe nu, vraag ik, de zichtbare kerk bestaat uit 
een saamvergadering van belijders, en verschil van belijden kan nopen tot breuke? 
Maar hoe kan dat, vraag ik, doen dan die belijders belijdenis van hun subjectieve ge
loof, van hun subjectieve meningen? Of heeft de kerk een objectieve of laat mij liever 
zeggen, een geschreven belijdenis tot grondslag en basis van kerkgemeenschap? Zeker 
het laatste (...)' Noordmans betoogt vervolgens, dat de belijdenis niet afgeschaft is. 
Toch aarzelt hij dan (in 1885) nog, of de kerk verlaten moet worden: 'Uittreden is dus 
thans het enig mogelijke?' Een soortgelijke aarzeling bemerkten wij in de vorige sub
paragraaf met betrekking tot de wenselijkheid van steun aan studenten van de Vrije 
Universiteit. In zijn kerkelijk denken werd Noordmans steeds duidelijker hervormd. 
Die ontwikkeling is tussen 1885 (de brief aan Felix) en 1892 (het artikel in De Gerefor
meerde Kerk) te zien. Overigens: ter zake van handhaving van de belijdenis en uittre
ding uit het kerkverband was Felix het met Noordmans eens205. 

In 1899 verscheen van de hand van Noordmans een brochure over de doop206. Het 
'Voorwoord' was geschreven door J.P. Eringa, die ook enkele veranderingen had aan
gebracht207. (De wijzigingen vloeiden voort uit de omstandigheid dat de stukken eerst 
in De Gereformeerde Kerk gedrukt waren en nu in de vorm van een boekje moesten 
uitkomen.) Over de auteur vertelt Eringa onder meer: 'Smartelijke beproevingen, o.a. 
het sterven van een geliefden zoon in den bloei zijns levens, brachten hem, - naar zijn 
eigen getuigenis - tot een dieper inzicht in de betekenis en de waarde van den Doop, 
inzonderheid van den Kinderdoop.'208 In zijn betoog over de leer van de doop sluit 
Noordmans aan bij 'de waarheden, die door onze Vaderen in de belijdenisgeschriften 
zijn geformuleerd'209 en volgt hij het klassieke doopformulier. Van belang is zijn na
drukkelijke verzekering dat het geloof van de gedoopte, hoewel voor volwassenen no
dig, aan de volkomenheid van de verbondsbelofte niets toedoet, omdat dat in strijd zou 
zijn met de aard van de belofte zelf. De kinderen krijgen in de doop deel aan alle zege
ningen van het genadeverbond. 'Neemt men deze eenigen en vasten grond weg, dan 
vervalt alles wat tot verdediging van den kinderdoop gezegd kan worden. Noch de 

204. Brief D.P. Noordmans aan J.W. Felix, februari 1885. 
205. Brieven J.W. Felix aan D.P. Noordmans, 2 maart en 19 september 1885. 
2M. Zie daarvoor: n. 117. 
207. Brief J.P. Eringa aan D.P. Noordmans, 31 december 1899. 
208. J.P. Eringa, ibid.,p. VI. 
20'. D.P. Noordmans, ibid., p. 9. 
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veronderstelde wedergeboorte van het kind, noch het geloof der ouders, noch de na
dere bepaling, dat de doop zijn recht ontleent aan de bijzondere uitverkiezing van het 
kind, kunnen den doop rechtvaardigen en al deze argumenten ten zijnen gunste houden 
geen steek.', aldus Noordmans210. De polemiek met Kuyper is duidelijk te proeven211. 
Noordmans wijst elke vorm van menselijke voorwaardelijkheid die de strekking van 
de doop wil inperken, af. Terecht spreekt G.J. Paul over zijn 'open oog voor het nieuwe 
en blijde, niet-wettische van het Evangelie'212. 

Uit Noordmans' visie op de doop vloeit een diepe solidariteit met betrekking tot 
de kerkelijke nood van zijn dagen voort. De meest veelzeggende uitspraak in zijn boekje 
is: 'Schoon het volkomen waar is, dat het Liberalisme en Modernisme woekerplanten 
zijn, die niet stoelen op den wortel des geloofs van een in Christus geheiligd zaad, toch 
blijven nog altijd de personen dragers van het teeken en zegel des Verbonds. Daarom 
nu mag de gemeente, die groote schuld heeft aan deze verbastering door verwaarloozing, 
thans niet heengaan om dezen van zich af te stooten en in het heidendom terug te 
werpen.'21-1 In dit verband kan gewezen worden op wat Noordmans in een tweetal brie
ven aan Oepke verwoordt. In november 1888 schrijft vader Noordmans: 'Een gedoopte 
moderne is een lid van de gemeente en moet alzo behandeld worden, krachtens de 
doop heeft hij recht tot het bondzegel des Avondmaals, ja is hij daartoe zedelijk ver
plicht.'214 In een ongedateerde brief zegt hij: 'Na het sluiten van mijn brief sloeg ik 
Wormser na (die zeker niet tot de bekrompen richting in de kerk mag gerekend wor
den). Hij zegt op blz. 23 als volgt: 'Het is zoo iedere christelijke gezindheid behoort 
voor zich zelven te staan naar de grootste zuiverheid in leer en wandel, en is verplicht 
dwalende en goddelozen, die op den duur het tegenovergestelde van geloof en godzalig
heid openbaren van hare gemeenschap te weren. (...) De doop van ieder gedoopte moet 
worden erkend, zoo lang hij zelf dien doop niet uitdrukkelijk verzaakt. (...) De strijd 
moet dus niet gericht zijn tegen zijnen doop; maar zijn doop moet erkend en aange
wend worden tegen zijne dwaling en zonde. En ziedaar het punt van uitgang voor alle 
Innere Mission, voor alle reformatie onder de Christenen, in onderscheiding van de 
prediking des Evangelies aan Joden en Heidenen.' 

Noordmans' opvattingen over de doop komen inderdaad overeen met die van 
Wormser, die hij ook enkele malen citeert215. Noordmans jr. schrijft aan Wumkes: 'De 
gereformeerde doopsbeschouwing zat m'n vader dwars. Hij wist er geen raad mee, 
sedert hij Wormser gelezen had. Over de doop was Wormser z'n autoriteit.'216 Hij ver
volgt: 'Bij gelegenheid van een veertiendaags vacantieverblijf van de latere prof. H.H. 

2,°. D.P. Noordmans, ibid., p. 18. 
2". Zie voor Kuypers visie op de doop: C. Graafland, 'De doop als splijtzwam in de gereformeerde gezind
te', in W. van 't Spijker, W. Balke, K. Exalto en L. van Driel (red.), Rondom de doopvont. Leeren gebruik 
van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk (Kampen 1983), p. 
447-459. 
2I2. G.J. Paul, Schepping en Koninkrijk. Een studie over de theologie van Dr. O. Noordmans (Wageningen 
1959), p. 15. 
2'3. D.P. Noordmans, ibid., p. 21 v. 
2'4. Brief 56 (Ouders aan Oepke, november 1888). 
2IS. D.P. Noordmans, ibid., p. 53 en 57. - Zie voor Wormsers visie op de doop: L.G. Zwanenburg, 'Wormser 
en Hoedemaker', in W. van 't Spijker, W. Balke, K. Exalto en L. van Driel (red.), ibid., p. 427-438, en C. 
Graafland, Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gerefor
meerd Protestantisme ('s-Gravenhage 1987), p. 408-413. 
2". Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914). 
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Kuyper217, toen student, werd over dit punt druk gediscussieerd, wat later nog tot een 
aardige briefwisseling aanleiding gaf.' Er is inderdaad een brief van Kuyper jr. aan D.P. 
Noordmans bewaard gebleven218. Daarin bedankt Kuyper voor de ontvangst in Schar-
negoutum. Over zijn standpunt met betrekking tot de doop kan hij dan nog niet meer 
schrijven. Hij wil er op terugkomen, wanneer hij de boekenkast van zijn vader geraad
pleegd heeft. Noordmans Sr. had al eerder aan die vader, A. Kuyper, over de doop ge
schreven219. Hij had in een hoofdartikel in De Heraut de stelling gelezen, '(...) te zeg
gen, dat in de Heilige Doop blijkens het doopsformulier aan elk gedoopt kind hoofd 
voor hoofd, personeel en wezenlijk, de belofte van eeuwige zaligheid gegeven wordt, 
is niet anders dan een vernietigen (van het rijke leven dat uit dit formulier u tegengeurt) 
door Arminiaans gif.' Noordmans had naar aanleiding daarvan gevraagd: 'Is de bro
chure van J.A. Wormser ook doortrokken met Arminiaans gif?' Een medewerker van 
Kuyper had toen geantwoord, dat Kuyper eerst Wormser zou moeten nalezen om op 
Noordmans' vraag te kunnen reageren en dat hem daartoe de tijd ontbrak220. Noord
mans refereert in een brief van 19 februari 1887 aan Hoedemaker aan zijn mislukte 
poging om met Kuyper van gedachten te wisselen: 'Eenmaal heb ik het gewaagd dr. 
Kuyper te interpelleren over de brochure van J.A. Wormser {De Kinderdoop) toen deze 
bij mij hooggeachte schrijver door zijn eerwaarde werd ingedeeld bij de remonstranten 
of liever toen een grondstelling in zijn brochure (...) werd gekwalificeerd als doortrok
ken met arminiaans gif (...)' Van Hoedemaker is geen reactie op Noordmans' brief 
bekend, wel is een brief van Felix bewaard gebleven. Op 18 maart 1899 schrijft hij aan 
de auteur: '(...) gij hebt mij verrast met de toezending van uw stuk over de doop. Ik had 
de stukken in De Gereformeerde Kerk, met instemming en genoegen gelezen, maar het 
verheugt mij, dat ik ze nu tezamen, in compressen vorm heb, want dan zijn ze gemak
kelijk na te slaan en altijd bij de hand.' Uit een brief van O. Noordmans aan zijn ouders 
uit 1904 blijkt, dat zijn collega G. Smit221 uit Makkum belangstelling voor de brochure 
van zijn vader getoond had222. Overigens: het boekje werd in Scharnegoutum aan de 
doopouders uitgereikt22-1. 

In 1902 publiceerde D.P. Noordmans een reeks artikelen over de evangelische heilig
making224. In 1905 verschenen ze (enigszins gewijzigd) in de vorm van een brochure225. 
Uit een brief van 27 november 1905 van O. Noordmans aan zijn ouders blijkt, dat hij 

2". Vermoedelijk was Kuyper jr. bevriend met Van Dijk: in een brief van 7 mei 1900 vertelt Van Dijk aan 
Oepke Noordmans. dat Kuyper in een periode van ziekte een preekbeurt van hem overgenomen had. 
218. Brief H.H. Kuyper aan D.P. Noordmans, 25 juli 1886. 
2". Brief D.P. Noordmans aan A. Kuyper, 4 oktober 1881. Cf. brief 794 (O. Noordmans aan C. Veenhof, 7 
september 1947). 
22°. Brief J. Floor jr. aan D.P. Noordmans, 14 oktober 1881. 
" ' . Zie voor de vriendschap tussen Noordmans en Smit: par. 3.1.5. 
222. Brief 181 (Oepke aan zijn ouders, 16 december 1904). Cf. brieven 150 (G.Th. Smit aan O. Noordmans , 
12 november 1900) en 182 (Ouders aan Oepke, 18 december 1904). 
223. R. Dijkstra, 'Dr. O. Noordmans als persoonli jkheid ' , in In de Waagschaal 11 (1956) nr. 30, p . 470 . 
224. D.P. Noordmans , 'De Evangelische hei l igmaking vrucht van het leven des geloofs ' , in De Gereformeer
de Kerk, 13, 20 en 27 februari 1902. Cf. brief ouders aan Oepke, 23 februari 1902. 
225. D.P. Noordmans , De Aard en het Wezen der Evangelische Heiligmaking gegrond in de zending van Jezus 
Christus als den gezondene des Vaders, in de gelijkheid des zondigen vleesches volgens Rom. 8:3 en 4 (Sneek 
z.j. = 1905). 
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niet van de uitgave op de hoogte was: 'Onlangs op een avond bij collega Van der Schans226 

komende, vond ik een boekje van vader over Evangelische Heiligmaking. Ook bij Van 
Dijk was zulk een boekje ontvangen. Tot nog toe heb ik niets van dien aard gekregen. 
(...) Toch vermoed ik dat er een exemplaar aan mijn adres zal verzonden zijn. (...) Te
vens zou ik wel willen weten waar dat boekje zo plotseling vandaan komt.'227 Vader 
Noordmans antwoordt in een ongedateerde brief: 'Ik heb er vooraf met niemand an
ders over gesproken en wilde het nu als een verrassing toezenden, zoals door u is ver
moed, voor mijzelfheeft het mijn ziel verkwikt en mijn hart gesterkt in de Here mijn 
God. Hij zegene het ook als een vertroostende waarheid aan allen, die het lezen.'228 

In de inleiding van het geschrift geeft Noordmans als zijn mening, dat een dui
delijke uiteenzetting over de heiligmaking zinvol is, omdat velen van deze heilswaarheid 
een verkeerde voorstelling hebben. Die is dan de vrucht van eigen ideeën van een 
wettisch gezind hart. In het betoog zelf spreekt de auteur over de werkheiligheid van 
degenen die daarmee de hemel willen verdienen. Hij noemt ook menselijke boetedoe
ningen en gebeden, die God moeten bewegen om van Zijn recht afstand te doen en op 
de stoel van genade en schuldvergeving plaats te nemen. De auteur stelt daartegenover 
de leer van de evangelische heiligmaking, in een beschouwing over Romeinen 8: 3 en 
4. Daarin zegt hij, dat er geen andere heiligmaking is dan die welke uit de le
vensgemeenschap in en met Jezus Christus voortvloeit. Hij spreekt dan over de bede
ling van de Heilige Geest, vrucht van het volbrachte werk door de gezondene des Va
ders in de gelijkheid van het zondige vlees. Aan het slot van zijn boekje komt Noord
mans weer terug op de door hem bestreden gedachtegang: 'Onze overwegingen om
trent onszelf, of ons leven een Godewelbehagelijk leven is, bepalen zich menigmaal bij 
de waarde van ons geloof, of omtrent onze gebeden, of onze liefdadigheid en andere 
christelijke plichten; en wij vergeten daarbij maar al te veel, dat deze oefeningen het 
ware karakter missen van Evangelische heiligheid, zoo zij ons niet stellen in betrek
king tot God, in en door onzen Heere Jezus Christus.'22'' Vrede zoeken in eigen geloof 
of deugdzaamheid leidt tot werkheiligheid, aldus de auteur; vrede ligt zijns inziens in 
Gods genade alleen. Ons treft de verwantschap in visie tussen Noordmans en H.F. 
Kohlbrugge230. Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat Noordmans diens geschriften 
bezat. 

1.2.6. Het geestelijke contact tussen D.P. Noordmans en Oepke Noordmans 

In de brieven van vader Noordmans aan zijn zoon valt vooral zijn geloofsvisie op. Die 
doortrekt zijn gehele bestaan. Een voorbeeld van die totale strekking is het verslag van 
een bezoek aan de hoofdstedelijke dierentuin, in zijn eerste brief naar Zetten: '(...) 
dinsdag zijn wij in de Artis geweest en hebben daar veel vreemde dieren gezien bene-

"6. Zie voor de vriendschap tussen Noordmans en W.M. van der Schans: par. 3.1.5. 
227. Brief 186 (Oepke aan zijn ouders, 27 november 1905). 
22S. Brief 187 (Ouders aan Oepke). 
229. D.P. Noordmans, ibid., p. 15. 
23°. Zie voor Kohlbrugges visie op de heiligmaking: A. de Reuver, 'Bedelen bij de Bron '. Kohlbrugge 's ge
loofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie (Zoetermeer 1992), p. 235-252. 
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vens prachtige zangvogels afkomstig uk oosterse landen - het aquarium (zwemmende 
vissen) vonden wij heel mooi, hoe groot zijn uw werken, o Here, gij hebt ze alle met 
wijsheid gemaakt, de aarde is vol van uw goederen (Ps. 104:24).'23' Noordmans' geloofs
houding blijkt in het bijzonder uit zijn opmerkingen met betrekking tot Oepkes studie. 
Hij schrijft: 'Ook strekt het ons tot bemoediging dat gij u tamelijk op uw gemak voelt, 
zo God het wil, dan ook maar met het oog op Hem geslagen voorttrekken op de inge
slagen weg, God van de hemel kan en zal het u dan ook doen gelukken om tot het 
voorgestelde doel te geraken.' Uit een brief van ruim een jaar later blijkt Noordmans' 
opvatting dat God hem deze weg tot opvoeding van zijn zoon heeft aangewezen232. In 
vrijwel alle brieven wijst hij Oepke op Zijn hoedende zorg. Dat doet hij ook in de brie
ven aan student Noordmans. Achtergrond van de oproep tot vertrouwen op God is dan 
meestal diens ziekte. Noordmans' vader heeft die tegenslag in het geloof gedragen, 
getuige een uitspraak als: 'De uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte die 
komt is een boom des levens' (...)'233 Hoe Noordmans jr. zelf zijn ziekte gedragen 
heeft, blijkt uit een brief van 11 juli 1897 aan zijn ouders: 'In allen gevalle is het nood
zakelijk dat het 'uw zonden zijn u vergeven' voor ons meer waarde hebbe dan het 
'neem uw beddeke op en wandel.' Wij zoeken zoveel het leven in het aardse, dat voor
bij gaat. De hogere dingen zijn ons zo weinig werkelijk.'214 Dankbaarheid jegens God 
is er, wanneer Noordmans zijn studie voltooit235. In een brief van 14 september 1902 
schrijft zijn vader hem: 'Zeer verlangend zagen wij na de ontvangst van het verblijdend 
telegrafisch 'geslaagd' uit naar enig nader en uitvoeriger bericht, want hoewel dit ene 
woord rijk genoeg was aan inhoud om ons te verblijden en onze harten te stemmen tot 
het ootmoedig dankgebed aan de Here onze God, zo was dit ene woord toch geheel 
ontdaan van alle omhulsel.'236 

Oepke is in zijn brieven aanmerkelijk minder openhartig ter zake van zijn geloofsbe
leving dan zijn vader. Maar op zijn beurt richt hij het verwijt van geslotenheid een keer 
aan diens adres, omdat hij niet op de hoogte gesteld was van de verschijning van zijn 
brochure over de evangelische heiligmaking: '(...) toen ik de laatste keer thuis was 
hoorde ik wel een opmerking over geslotenheid, maar geen mededeling over een werkje, 
dat ter perse was.'237 Hoe ook over de gelovige mededeelzaamheid van vader en zoon 
gedacht moet worden, voor een indruk van het geestelijke contact tussen hen beiden 
zijn wij vooral aangewezen op de brieven van Noordmans Sr. Op 24 januari 1886 
schrijft hij naar aanleiding van Oepkes studie: 'Ja, wijsheid te vergaderen is begeerlijk! 
En verstand te bekomen is heerlijk! En onderwijs te ontvangen is leerrijk! Maar Chris
tus te gewinnen is onontbeerlijk.'238 Ruim eenjaar later klinkt het al indringender: 'En 
daarom blijft voor ons de hoofdzaak of wij het eigendom van Jezus geworden zijn, 

231. Brief 3 (Ouders aan Oepke, 2 september 1885). 
232. Brief 20 (Ouders aan Oepke, 5 september 1886). 
233. Brief 147 (Ouders aan Oepke, 11 maart 1900). 
2M. Brief 123 (Oepke aan zijn ouders, 11 juli 1897). 
23!. Brief 159 (Ouders aan Oepke, 14 september 1902). Zie verder: par. 2 2 7 
236. Brief 159 (Ouders aan Oepke, 14 september 1902). 
2". Brief 186 (Oepke aan zijn ouders, 27 november 1905). 
^8. Brief 10 (Ouders aan Oepke, 24 januari 1886). 
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want zo wij Hem toebehoren, dan zal ook geen dood ons van Hem scheiden, doch zo 
niet dan is het thans nog heden terwijl gij zijn stem hoort verhard uw hart niet maar laat 
u leiden. De Here geve het aan u en ons allen is de hartelijke wens en bede van uw 
liefhebbende vader D.P. Noordmans.'23' Om die hoofdzaak is het hem te doen, maar in 
een andere brief vraagt hij zich af, of zijn zoon daar wel ontvankelijk voor is: 'Nu lieve 
Oepke, wat zal ik meer schrijven over nieuwtjes die alledaags zijn, daartoe gevoel ik 
geen lust. Liever wilde ik u schrijven over de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan. 
Maar vind ik daarvoor bij u een open oor?'240 Oepke schrijft twee dagen later terug, 
maar reageert niet op wat zijn vader aan de orde gesteld had ...241 

Na de periode 'Zetten' veranderde de situatie in de geestelijke verhouding tus
sen vader en zoon nauwelijks. Wel kregen zij op gelovig terrein enig contact aan de 
hand van een gesprek over De Clercq. In een brief van 22 juni 1897 vraagt Noordmans 
jr. om toezending van zijn bijbel en kerkboek242. Hij voegt daar aan toe: 'Doe er dan 
s.v.p. het dagboek van de Clercq bij (...)' Enkele maanden later schrijft hij: 'De Clercq 
wil ik hier graag nog houden. Ik lees er zo nu en dan eens wat in. Wat zijn dat toch 
aantrekkelijke figuren, die mannen van het Réveil. En De Clercq niet het minst. Een 
man die in zelfontlediging en zelfonderzoek zijn weerga zoekt. Hij bezat een kennis 
van het menselijk hart, die verwonderlijk is. De Melanchton van Da Costa. Trijntje 
heeft het ook. Misschien wil die het wel lenen.'241 Noordmans' vader antwoordt: 'Dat 
gij de mannen van het Réveil aantrekkelijke figuren vindt verblijdt mij. Wat De Clercq 
in het bijzonder betreft, desaangaande mag ik nog niet zeggen wat er op de bodem van 
mijn hart verscholen ligt, wat betreft het verleden, het heden en wat de toekomst baren 
zal. Er is altijd zoveel (zal ons hart niet zijn als een opengebroken stad zonder muur) 
waarover wij het stilzwijgen moeten bewaren tot tijd en wijle. Vele raadselen worden 
na verloop van dagen en jaren soms ontsluierd en zo niet, dan zal de eeuwigheid veel 
openbaren wat in deze tijd verborgen bleef.'244 Duidelijk is, dat vader Noordmans een 
zekere overeenkomst tussen de ontwikkelingsgang van zijn zoon en de levens
geschiedenis van De Clercq ziet; de briefwisseling over De Clercq vond plaats in de 
periode van Noordmans' ziekte245. Begin 1898 komt Noordmans Sr. nog eens op het 
dagboek van De Clercq terug: 'Met veel genoegen lees ik De Clercq's dagboek, vooral 
het tweede deel, hoewel ik nu juist niet kan zeggen waarin dat genoegen en genot 
hoofdzakelijk bestaat. Het is zoiets voor het gemoeds- en zieleleven, dat zich niet laat 
schrijven (...)'246 Verderop in de brief schrijft hij: 'Nu, ik vertrouw dat er tussen u en 
mij ook een betrekking en een band bestaat, die zich niet in woorden laat beschrijven 
(...)' Toch had hij eind 1897 nog geschreven: 'Nu word ik uitgepraat als ik mij alleen op 
de oppervlakte zal houden. Gaarne zou ik met u spreken en schrijven over zaken die 
dieper liggen en van hogere betekenis zijn (...)'247 

Brief 26 (Ouders aan Oepke, 12 maart 1887). Cf. brief 28 (Ouders aan Oepke, 28 juni 1887). 
Brief 29 (Ouders aan Oepke, 4 september 1887). 
Brief 30 (Oepke aan zijn ouders, 6 september 1887). 
Brief 118 (Oepke aan zijn ouders, 22 juni 1897). 
Brief 132 (Oepke aan zijn ouders, 17 september 1897). 
Brief 133 (Ouders aan Oepke 26 september 1897). 
Brief Oepke aan zijn ouders, 26 september 1897. 
Brief 143 (Ouders aan Oepke, 28 januari 1898). 
Brief 139 (Ouders aan Oepke, 14 november 1897). Cf. brief 193 (Ouders aan Oepke, 20 maart 1907). 
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Wanneer Noordmans al predikant in Idsegahuizen-Piaam is248, stelt zijn vader 
zijn gebrek aan openheid nog eens aan de orde: 'Wel blijft uw mond en hart gesloten 
voor Vader en Moeder, over één en ander, ja over veel misschien, waaromtrent er bij 
ons wel eens een begeerte opkomt om iets meer vertrouwelijk met onze zoon Oepke te 
mogen spreken (...)'24lJ Dat de verhouding tussen vader en zoon op het terrein van het 
geloof enigszins gespannen is gebleven, blijkt het meest uit een brief van 1907250. De 
oude Noordmans kondigt een bezoek naar Idsegahuizen aan en schrijft dan: 'Lieve 
Oepke, zeg nu s.v.p. niet dat ik kom als kerkvisitator. Ach neen, ik kom als uw eigen 
vader om u het Evangelie te horen verkondigen, niets meer, niets minder.' Het bezoek 
werd een succes, want vader Noordmans kon nadien melden: 'Met veel aangenaamheid 
denken wij nog terug aan ons zijn ten uwent.'251 

1.3. DE INTEGRITEIT VAN HET BESTAAN 

Inleiding 

In Noordmans' oeuvre komt het klimaat van zijn ouderlijk huis, waar 'een sfeer van 
eenvoud en zuiverheid, van klaarheid en rechtheid' heerste252, meer dan eens aan de 
orde. In zijn publicaties refereert hij vooral aan de tijd van zijn vroege jeugd, thuis in 
Oosterend en Scharnegoutum. In zijn jonge jaren heeft hij daar een vorm van 'eenheid 
des levens'253 ervaren. In de toespraak 'Lan en libben' (1918) spreekt hij terloops over 
wat het 'leven' vormt: 'huisgezin, school, kerk, regering'254. In die eenheid zit zijns 
inziens beweging; met de woorden uit een andere lezing: 'de richting van de kerk naar 
de wereld, van het geloof naar de rede, van het evangelie naar de cultuur'255. In deze 
paragraaf behandelen wij de genoemde componenten in de volgorde huisgezin, kerk, 
school en regering. Daarna bieden wij een weergave van Noordmans' visie op het gere
formeerde leven. 

1.3.1. Huisgezin 

De indrukken van zijn ouderlijk huis, waar 'identiteit als integriteit'256 te vinden was, 
zijn voor Noordmans onuitwisbaar geweest. Dat geldt om te beginnen van het huis als 
woning. Op 25 februari 1954 schrijft hij naar aanleiding van het overlijden van Jakob 

248. Zie daarvoor: par. 3.1. 
M". Brief 183 (Ouders aan Oepke, 4 februari 1905). 
250. Brief 194 (Ouders aan Oepke, 8 juni 1907). 
251. Brief 196 (Ouders aan Oepke, 17 juli 1907). 
252. O. Noordmans, 'Eenvoud des harten', in V.W. dl. 8, p. 281. 
2". Met de term 'eenheid des levens' karakteriseert Noordmans vaak het evenwicht waarnaar de ethische 
theo ogie gezocht heeft. Zie daarvoor vooral: O. Noordmans, 'Ontwikkeling en toekomst van de ethische 
theologie , in V.W. dl. 3, p. 471-478. 
2M. O. Noordmans, 'Lanen libben', in V.W. dl. 1, p. 330/331. 
2^. O. Noordmans, 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie', p. 115. 
2M. J. Walstra, 'Dr. Oepke Noordmans als wegwijzer bij het zoeken naar christenzijn', in Leeuwarder Cou
rant, 25 juni 1983. 
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aan 'Delftse familie' : 'Ik herinner mij, dat ik naast zijn wieg stond, in de woonkamer te 
Oosterend, in de kamer met lage balken, in de hoek rechts achter de stookplaats. Dat 
zal ± 80 jaar geleden zijn; want het is mij bijgebleven als een heel vroege herinnering, 
van ± 2 jaar.' Vervolgens moet het huis als huisgezin genoemd worden. In de meditatie 
'Onze ware existentie' (1950-1951) schrijft Noordmans: 'Er is, om te beginnen, een 
gezin, waar alles voor ons gereed staat. In zulk een omgeving ontwaken wij van her
kenning tot herkenning, van lach tot lach. Van openbaring tot openbaring worden wij 
wakker en die openbaringen brengen inhoud in ons leven en geven het een aanvanke
lijke zin.'2" Als toelichting op deze passage mag gelden wat Noordmans op 26 mei 
1954, ruim anderhalve maand nadat Pier is overleden, aan zijn neef Pieter, hoofd van 
de Oranje-Nassauschool voor mulo te Delft, schrijft: 'Doordat elk zijn eigen gezin en 
omgeving krijgt, raakt men op den duur als vanzelf van elkaar af. Maar in werkelijk
heid blijft de vroegere gezinsband iets onvergelijkelijks. Men heeft samen jaren en 
jaren in dezelfde sfeer geleefd; dezelfde voorjaren zien aanbreken; dezelfde Oudjaars-
avonden meegemaakt, dezelfde lange winteravonden doorleefd, St. Nicolaas en Kerst
mis gevierd enz. enz. Die intieme sfeer in die zelfde kamer kent niemand dan alleen die 
broers of die zusters. Zijn ze weg, dan kan men er met niemand meer over praten en het 
is alsof daarmee de herinnering ten dele verbleekt en het merg en het skelet des levens 
gaat opdrogen. Men merkt deze dingen, als de einders van het vroegere samenhoren 
gekomen zijn. Daarvoor zijn dan andere ervaringen en herinneringen in de plaats ge
komen en dat hoort zo. Maar zo diep geborgen in de tijd en zo fel gekleurd ter plaatse 
kunnen ze niet weer zijn. Een herhaling daarvan verdraagt onze geest niet. Die broers, 
die ons bestaan hebben gedeeld en waarmee men toch zo verdeeld kon zijn, waren on
vervangbaar.' Eerder had Noordmans aan dezelfde neef geschreven: 'Zo'n hele wereld, 
waarvan de figuren je zo levendig voor de geest blijven staan, laat men achter zich en 
men trekt maar verder en verder. Maar de lateren missen dat onvergetelijke van de 
mensen, die onze jeugd hebben gestoffeerd. Zo scherp en klaar staan ze later niet meer 
voor onze geest. Men heeft meer moeite om ze op te roepen en de blijvende omtrekken 
worden vager.'258 In een brief aan zijn neef en nicht van 23 juli 1955 blikt Noordmans 
als volgt terug: 'De levensspanning neemt toe met de jaren. Toen ik op 18 juli 1877 op 
mijn 6e verjaardag de achterdeur van de boerderij te Oosterend uit stapte - ik zie mij 
zelf nog - om naar mijn goudsbloem te kijken, was er nog weinig spel en spanning in 
mijn leven. Alleen wat diepte-duizelingen van onbepaalde aard. - Nu ik enige dagen 
geleden mijn 84-ste verjaardag mocht vieren, was alles heel anders. Er was heel wat 
splitsing en spel toegevaren. Het leven is een fuga.' Over spel gesproken: in de preek 
'Afscheid Laren' (1944) zegt Noordmans: 'Ik houd nog veel van spelen, evenals op 
m'n tiende, m'n twintigste, m'n dertigste jaar.'259 

In 1910 schrijft Noordmans aan Wumkes over de fijne beschaving in zijn ouder
lijk huis, die hij 'vrucht van aanraking met het Réveil' noemt260. Hij verduidelijkt: 'Een 
beschaving uitgaande van het centrum, van hart en geweten, natuurlijk, eenvoudig, 

257. O. Noordmans, 'Onze ware existentie', in V.W. dl. 8, p. 309. 
25S. Brief O. Noordmans aan P. Noordmans, 28 december 1950. 
" ' . O. Noordmans, 'Afscheid Laren', in V. W. dl. 7, p. 434. 
»°. Brief 261 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 24 april 1910). 
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maar van de fijnste soort. Ik zou mij dan herinneren de gematigdheid in het oordelen 
over personen, de ruimheid van opvattingen, de warmte van gemoedsleven en de stich
ting van de huiselijke godsdienstoefening. Zonder de invloed van het Réveil dreigen 
deze dingen ons te ontgaan.' In de preek '25 jaar ambt' ( 1928) zegt Noordmans: 'Hoe 
konden de winden woeden over het vlakke land. Hoe scherp zag men de hele horizont 
af. Maar ook, hoe merkbaar waren de geestelijke stromingen. Koud was er de geeste
lijke dampkring niet. Bijbel en christelijke lectuur, de moederschoot der christelijke 
kerk, vroomheid, puriteinse geest, psalmgezang, het Réveil. De namen van Groen en 
Da Costa hoorde ik al heel jong met eerbied noemen. Ik ben dankbaar op de achter
grond van m'n leven iets van een geestelijke opwekking te zien. Geen materiële wel
vaart is bij die zegen te vergelijken.' 

Het behoeft geen betoog, dat Noordmans het gezinsleven van fundamentele betekenis 
achtte. In het artikel 'Soberheid' (1932) stelt hij: 'Buiten de kring van het gezin valt het 
niet gemakkelijk telkens weer een cirkel te trekken, die enige steun biedt aan ons den
ken over God. De verhouding van geloof en arbeid (fabriek), geloof en kapitaal, geloof 
en staat, is veel moeilijker met een vrome stemming te verbinden dan toen zich dat 
alles nog in het verlengde van de familie liet zien. De patriarchale levensbeschouwing 
ligt wel ver buiten onze gezichtskring. Het geloof vindt zo weinig aanknopingspunten, 
dat we weer geneigd raken aan ongoddelijke machten te denken.'261 In 1948 schrijft 
Noordmans aan K.H. Miskotte over de helderheid van geloofsvoorstellingen en inten
siteit van gevoelens262. Daarbij denkt hij aan wat men van huis uit meekrijgt: 'Er is, 
meen ik, aan een teren op herinneringen niet helemaal te ontkomen," evenmin als aan 
een traditie door opvoeding. Iedereen voelt dat als hij sommige dwaze ouders hoort 
zeggen, dat zij hun kinderen later zelf een God willen laten kiezen. Ik bestrijd dat altijd 
met op te merken, dat zij hun dan ook de gelegenheid hadden moeten geven hun ouders 
te kiezen, want dat zij 't nu slecht getroffen hebben. Wij bevinden ons van huis uit in 
bepaalde voorstellingen en tradities en de beweging die daarin zit kunnen wij niet ontbe
ren.' Overigens: in zijn werk spreekt Noordmans ook wel in algemene zin over het 
ouderlijk huis26' en over de kindertijd264. 

R. Dijkstra stelt, dat Noordmans veel in de herinnering leefde. Vooral in zijn meditaties 
zijn treffende jeugdherinneringen te vinden265. Piet Zuidgeest merkt op, dat die'heel 
lyrisch opgezet' zijn266. De vroegste herinnering267, over het eerste psalmvers dat Oep-
ke op school had moeten leren268, staat in de openingsmeditatie 'Gods poorten' (1947-
1948) in de gelijknamige bundel: 'Het was op een der eerste dagen van april 1877, dat 

M. O. Noordmans, 'Soberheid', in V.W. dl. 6, p. 461. 
2". Brief 830 (O. Noordmans aan K.H. Miskotte, 17 juni 1948). 
26-\ Bijv. O. Noordmans, 'Heidegger en Augustinus', in V.W. dl. 4, p. 397, en 'Christelijke gezindheid' in 
V.W. dl. 7, p. 442. 
2M. Bijv. O. Noordmans, 'Communisme', in V.W. dl. 1, p. 315, en 'Hemelvaart', in V.W. dl. 8, p. 80. 
26S. J.J. Buskes, 'Dogmatiek in Beelden', in Wending 11 (1956-1957), p. 21 v. 
2M. Piet Zuidgeest, Levensbeelden. Markante metaforen in het levensverhaal, aanknopingspunten voor 
pastorale begeleiding en hulpverlening (Kampen 1986), p 72 
267. GJ. Paul, ibid.,p. 16. 
2M. O. Noordmans, '25 jaar ambt', p. 423. 
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ik aan de hand van een zes jaar oudere zuster, die nu reeds lang met Gods engelen zijn 
aangezicht aanschouwt, één mijner eerste schoolgangen maakte. (...) Toen voegde de 
psalm, terwijl wij op de landweg voortgingen, zich bij ons. Hij wandelde als derde met 
ons mee, zoals Jezus met de Emmaüsgangers. Hij woei om ons heen, zoals de Heilige 
Geest om de discipelen op het Pinksterfeest. (...) Als in die zelfde april-maand op de 
zaterdag de namiddagschool en de avondschool stilstonden en wij samen reeds op de 
middag huiswaarts keerden; als wij dan aan de rode landweg kwamen tussen de groene 
weiden, dan verhoogden de poorten de boog, en wij gingen er onder door met een 
stille, blijde verbazing. Dan werd het zonlicht tot een verheffing (Ps. 4: 7) en tot een 
opening naar het rijk der klare waarheid. Dan beitelde zich de leeuwerik in het blauw 
des hemels zijn trap, klimmende en het 'lied der trappen' zingende tot de top. En dan 
rinkelden vandaar de heldere kraaltjes van het geluid al stuitend naar beneden tot voor 
onze voeten. Door deze poorten en langs deze toon- en hemelladders gingen wij, Gods 
engel en ik, 'verrukt ten reije'.'269 Ook andere herinneringen hebben op enigerlei wijze 
betrekking op de natuur. In 'Lan en libben' zegt Noordmans in zijn omschrijving van 
het begrip 'land': 'En nu denk ik aan het nog te velde staand, ongemaaid gewas, in de 
maand mei, als de wind er doorheen ruist en de lange grashalmen zich buigen, als hield 
een koning er zijn intocht. Ik heb een jochie gekend van zes jaar270 die dat zo graag 
mocht zien en horen, dat hij er toch heen wou, ook al moest hij bij de varkens langs, 
waar hij doodsbenauwd voor was. Dan moest zijn ouder zusje hem haar schort over het 
hoofd doen, zodat hij de varkens niet zag. En zo kwam hij dan in het beloofde land. Ik 
denk dat hij zo iets voelde als koning David toen die de wind door de moerbeibomen 
hoorde ruisen, of als de oude Grieken die de wind door de oude bomen te Dodona 
hoorden gaan. Dan was er meer dan wind en bomen en zo was er voor dat jongetje 
meer dan geur en een dwarrelende zomerwind.'271 In de meditatie 'Zoeken en vin
den^ 1947-1948) schrijft Noordmans, dat hij vaak in het vroege voorjaar kievitseieren 
gezocht heeft; wij citeçen: 'De kievit is niet alleen oprecht gelijk de duiven, maar ook 
voorzichtig gelijk de slangen, als de christen (Matth. 10: 16). Zijn misbaar dient om uw 
aandacht af te leiden van dejuiste plek, waar de strootjes liggen, die zijn nest uitmaken. 
Dit geheim te ontdekken, dat heet nu zoeken. Het veld is wijd als de wereld; het plekje 
nietig; het ei heeft schuilkleuren. (...) En dan het vinden. Om deze ervaring is men in 
staat geweest op te geven alles wat men had (Matth. 13: 44, 46). Zij stelt niet teleur. 
Hoe schaamachtig ligt daar die kleine verborgenheid. Heel de tekentaal, al de gelijke
nissen in het uitspansel waren daar, opdat gij ziende niet zoudt zien en horende niet 
horen (Matth. 13: 13). En nu hebt gij, die zocht, toch gevonden. (...) Daaraan gelijk is 
het Koninkrijk der hemelen. De verborgenheid der godzaligheid is groot (1 Tim. 3: 
16).'272 In de meditatie 'Gods altaren' (1947-1948) schrijft Noordmans over de zwa
luw: 'Het meest spreekt de zwaluw hier tot ons, vooral ook omdat wij haar ook in onze 

^9. O. Noordmans, 'Gods poorten', in V.W. dl. 8, p. 103. Cf. brieven 806 en 909 (K.H. Miskotte aan O. 
Noordmans, 3 januari 1948 en 28 december 1951) en 821 (W.A. Hoek aan O. Noordmans, 20 februari 
1948) en G.J. Paul, ibid., p. 16v. 
2™. Het zal duidelijk zijn, dat Noordmans met het jongetje zichzelf bedoelt. 
27'. O. Noordmans, 'Lan en libben', p. 328/329. 
2 7 2 .0. Noordmans, 'Zoeken en vinden', in V.W. dl. 8, p. 124v. Cf. brief 821 (W.A. Hoek aan O. Noordmans, 
20 februari 1948). 
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woningen hebben zien in- en uitvliegen. Hoe vertrouwd is ons deze vogel en haar 
scherende vlucht, die aan die vlucht ook haar naam ontleent in de taal van de psalm. 
Wij denken er aan, hoe wij 's avonds bij het afsluiten van bepaalde deuren er rekening 
mee hielden of de zwaluw al binnen was. Ook zij scheen zich daarvan bewust en liet 
dan niet lang op zich wachten. In zekere zin was deze vogel ons heilig, meer dan de 
andere, die buiten nestelden. Niet alleen Gods huis, maar ook het eigen huis heeft zijn 
altaren en de zwaluw legde daar haar jongen neder. Dit schiep een heilig gastrecht, dat 
onder Gods bijzondere hoede stond. Wie ook maar éénmaal in jeugdige hybris, de 
schennende hand uitstrekte naar het nest, voelt een vleug van schaamte en schuldig
heid over zijn ziel varen, als hij er aan terugdenkt, levenslang.'273 In al deze jeugd
herinneringen valt de vergelijking tussen de 'gestalte' van het gewone bestaan en het 
'gehalte' van het Koninkrijk van God op. In dit verband wijzen wij op een opmerking 
van Noordmans over de eigen kaart van het evangelie, in de meditatie 'Golgotha' ( 1948-
1949): 'Deze topografie van de heilsfeiten, in geest en waarheid, vindt haar afspiege
ling in onze jeugdherinneringen aan de verhalen uit het Evangelie. Mij althans staat 
daarbij niets voor de geest, wat op een landkaart gelijkt. De paaszaal, Gethsemané, de 
zaal van Kajafas, het rechthuis van Pilatus, de via dolorosa, Golgotha, de hof van Jozef 
van Arimathea lokaliseerden zich in en rondom mijn ouderlijk huis en tot op de dag 
van heden kan ik mij de lijdensgeschiedenis niet anders voor de geest brengen dan in 
deze naïeve formatie. Ik geloof, dat de intieme schroom van deze kinderlijke verbeel
ding dichter staat bij de ware aanbidding dan de zuiverste voorstelling, die wij met 
behulp van de beste commentaren zouden kunnen verkrijgen.'274 

Een karakteristieke jeugdherinnering is te vinden in de meditatie 'Deze drie' 
(1948-1949), die begint met de passage: 'Op het orgel in mijn ouderlijk huis stonden 
beneden drie lange en wijde eikehouten pijpen. Zij waren eigenlijk een toegift van de 
orgelbouwer. Want zij hoorden thuis op een 16-voets register, waarvoor overigens in 
dit instrument geen plaats was. Alleen deze drie konden er nog net staan: de a, de bes 
en de b. Zij gaven grond aan het hele spel. Wanneer ik op stille avonden, op het uur 
waarop de avondpsalm gezongen werd, van elders thuis kwam, drongen deze drie stem
men reeds op een halve mijl afstands tot mijn oor door. Dan werd ik van verre reeds 
opgenomen in deze kathedraal van geluid. Ik ging er binnen, lang voordat ik de deur 
der woning had bereikt. Rondom het huis, naar alle zijden en naar boven, stond de hele 
atmosfeer hoorbaar in trilling en het hart beefde mee vanwege de heiligheid van deze 
tempel, waarin ik minuten lang kon gaan, voor ik de zangers en de speellieden be
reikte. Geen domorgel heeft mij ooit een zo sterk gevoel van wijding kunnen geven als 
deze drie, wanneer zij rondom die woning een tempel deden rijzen. En geen kerk bracht 
mij ooit een zo grote zekerheid bij van thuis te komen bij God.'275 In dit citaat komt de 
geestelijke sfeer in huize Noordmans duidelijk tot uitdrukking. 

3. O. Noordmans, 'Gods altaren', in V.W. dl. 8, p. 159v. 
". O. Noordmans, 'Golgotha', in V.W. dl. 8, p. 302. 
5. O. Noordmans, 'Deze drie', in V.W. dl. 8, p. 387v. Cf. Piet Zuidgeest, ibid., p. 73. 
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1.3.2. Kerk 

De kerk was voor Noordmans in de eerste plaats de huiskerk zoals hij die in zijn eigen 
jeugd meegemaakt heeft. Hij vertelt over de huiselijke 'godsdienstoefening'276 in de 
'Dankrede' bij zijn promotie honoris causa (1935): 'Ik zou graag nog iets zeggen van 
meer elementaire dingen, over sfeer en stemmen. Over de schoot der vroomheid, de 
kerk, waarin ook mijn theologie is ingebed. Niet allereerst aan het kerkelijk instituut 
denk ik nu, maar aan de kerk als moeder277. Ik denk aan de sfeer en de stemmen, zoals 
die openbaar worden in de huiskerk en de groep. De Schrift leerde ik kennen viva voce 
gelezen en niet als palimpsest. De mystieke tonen van psalmen en gezangen streken 
over het bewogen leven. Het gebed was geen formulier maar gemoduleerd, zoals de 
Geest gaf uit te spreken. Rondom de huiskerk was de hele levenssfeer in beweging. 
Symbool daarvan blijft mij een zeldzame ervaring toen ik eens van de academie terug
kerende op een afstand van nog geen vijf minuten gaans van mijn ouderlijke woning de 
64 trillingen van de lage C van de bourdon op het huisorgel kon waarnemen. Zo heb ik 
de kerk leren kennen, vol sfeer en stemmen. (...) Tussen deze kerk en de geïnstitueerde 
kerk is de grens, als men van de huiskerk uitgaat, niet scherp getrokken.'278 

Aan de 'jeugddroom'279 van de huiskerk moet Noordmans gedacht hebben, toen 
hij in zijn boek Liturgie ( 1939) over het puriteinse spiritualisme schreef, '(...) dat nooit 
in de historie de huiselijke sfeer zozeer is verinnigd en geheiligd, het Woord Gods zo 
priesterlijk door de huisvader werd bediend, de psalmen zo sacraal binnen de muren 
van iedere woning hebben geklonken en hun echo's hebben gehad in de diepste schuil-
hoeken van het hart, als juist toen.'280 Noordmans' tegenstander G. van der Leeuw281 

merkt in hetzelfde jaar over Noordmans en de laatstgenoemde pennenvrucht op: 'Hij 
vertrouwde mij toe, dat hij dit boek schreef omdat hij in het huidig liturgisch streven 
gevaar zag voor de kerk, die hij liefheeft en waarin hij als kleine jongen voor het eerst 
boven de bank kwam uitkijken. Die wilde hij liefst ongerept bewaren. Ik kan dat be
grijpen. De beschrijving, die Noordmans geeft van de kerk zijner kinderjaren, kan ik 
hogelijk bewonderen. Maar (,..)'282 Overigens: een jaar later constateert Noordmans 
zelf: 'Het bijbellezen in de gezinnen is afgenomen. In wijde kringen is dat uitgesleten. 
(...) Ook het gebed vóór en na het eten is in vele gezinnen uitgesleten. Wanneer het 
gezin ophoudt kerk te zijn, zullen de gezinnen samen óók geen kerk meer vormen.'283 

In de preek 'Afscheid Laren' zegt Noordmans: 'Ik was gewend van huis uit en 
uit mijn vorige gemeente, dat in de meeste huisgezinnen iedere zondag kerkdag was.'284 

™. De term 'godsdienstoefening' gebruikt Noordmans in 'Moraal en evangelie', in V.W. dl. 8, p. 36, en in 
brief 7 (Oepke aan zijn ouders, 9 oktober 1885). Cf. brief 32 (Moeder aan Oepke, 4 december 1887). 
"7. Cf. J.D.Th. Wassenaar, 'Dr. O. Noordmans over de kerk als moeder', in Ecclesia 86 (1995) nr. 1, p. 5v., 
ennr. 2, p. 13-15. 
™. O. Noordmans, 'Dankrede', p. 15v. Cf. Piet Zuidgeest, ibid., p. 73v. 
2". O. Noordmans, ibid., p. 16. 
M0. O. Noordmans, Liturgie, in V.W. dl. 6, p. 102. 
281. Zie voor Noordmans' visie op Van der Leeuws theologische positie: par. 8.3.3. 
282. G. van der Leeuw, 'Liturgie in de crisis', in G. Van der Leeuw, O. Noordmans en W.H. van de Pol, 
Liturgie in de crisis, opgenomen in O. Noordmans, V.W. dl. 6, p. 167. 
283. Archief classis Zutphen: 'Vergadering kerkeraden ring Zutphen, 27 maart 1940'. 
284. O. Noordmans, 'Afscheid Laren', p. 433, cf. 434. 
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Hij herinnert zich ook de kerken uit de tijd van zijn jeugd. In de preek '25 jaar ambt' 
vertelt hij over de kerk van zijn geboortedorp: 'Als ik terugdenk, zie ik op de vlakten 
van Friesland een dikke kerktoren oprijzen met een oude kerk. Daar, heeft men mij 
verteld, werd ik ten doop gehouden. M'n bet-bet-betovergrootvader, wiens silhouet 
nog in m'n bezit is, was er predikant van. Hij ligt voor de preekstoel begraven. Boven 
z'n gebeente werd ik gedoopt.' Op 28 december 1950 schrijft Noordmans aan Pieter 
over een kerkvoogd: 'Ik zie hem nog zitten in de Kerkvoogdenbank te Scharnegoutum 
naast Pier Santema en Uiltje Huistra.' Verderop in de brief merkt hij op: 'In geen enkele 
kerk kan ik de mensen zo compleet en zo duidelijk in mijn herinnering zien zitten, als 
in die te Scharnegoutum. Ik zou ze haast op kunnen noemen, één voor één en ik zie ze 
zitten als toen.' 

Wij besteden tenslotte expliciet aandacht aan 'Noordmans en het orgel'285. Uit enkele 
brieven uit de periode van zijn jeugd blijkt, dat Noordmans reeds als jongen orgel 
speelde; niet alleen op het orgel thuis, maar ook op het instrument in de kerk286. Op 13 
september 1885 schrijft Oepke vanuit Zetten aan zijn ouders: 'Gaarne zag ik dat vader 
mij wat muziek zond, want muziek is hier niet bij dit orgel.'287 Vader Noordmans 
antwoordt op 16 september: 'Wij zullen u D.V een paar stukken toesturen tot eigen 
oefening en dan nog een paar stukken om u te amuseren. Als gij het orgel tussentijds 
gratis moogt gebruiken, dan kwam ons dit beter voor dan in de winter naar Hemmen te 
lopen om tijd, weder en onkostens wil. Is er iemand aan het gymnasium die bekwaam 
is u les te geven en gij kunt dit lesgeven voor een kleine vergoeding verkrijgen, dan heb 
ik er niets tegen.'288 Uit een brief van De Jong aan Oepke van 2 oktober blijkt, dat vader 
Noordmans hem opgedragen had een paar muziekboeken voor zijn zoon te bestellen. 
Uit een brief van Van der Meer aan Oepke van 16 oktober 1887 wordt duidelijk, dat hij 
toen weinig aan orgelspel deed. Mogelijk kwam er in zijn studententijd meer van; in 
1900 schrijft Noordmans aan zijn ouders: 'Ook zou ik mijn drie delen orgelalbum wel 
overgestuurd willen hebben en het muziekboek waarop staat Messias van Händel.'289 

Het orgel uit Noordmans' ouderlijk huis is in de pastorie van Idsegahuizen terechtge
komen290. Tot op hoge leeftijd speelde Noordmans op dat instrument291. 

1.3.3. School 

In Oosterend bezocht Oepke de school van Langhout; in de preek '25 jaar ambt' vertelt 
hij: 'M'n eerste schooljaren daar. Eerste psalmvers, psalm 24: 4: 'Verhoogt, o poor
ten'.' In het artikel 'Judas en Goliath' (1952) herinnert hij zich nog het dorpsschoollo-
kaaltje waar hij twee jaar lang zijn eerste lessen gehad heeft; daar was de lengte van 

"5. Zie verder: J.D.Th. Wassenaar, 'Het orgel 'een hemelse heiligheid'? Dr. O. Noordmans (1871-1956) en 
de kerkmuziek', in Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na J800 2] (1998) nr. 49, p. 

M6. Brief T. de Jong aan O. Noordmans, 2 oktober 1885. 
287. Brief 5 (Oepke aan zijn ouders, 13 september 1885). 
288. Brief 6 (Ouders aan Oepke, 16 september 1885). 
289. Brief 148 (Oepke aan zijn ouders, 16 mei 1900). 
29°. Brief 366 (H. Guittart aan O. Noordmans, 2 februari 1928). 
2". Brief 901A (O. Noordmans aan M.N.W. Smit, 23 augustus 1951) en R. Dijkstra, ibid., p. 471. 
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Goliath door middel van een merkteken op een van de posten van het schuifbord aange
bracht292. Over Scharnegoutum en het aldaar genoten onderwijs zegt hij in de preek '25 
jaar ambt': 'Ik zie een ander dorp voor mij opkomen, waar ik de meeste schooljaren 
heb doorgebracht. Ik denk nog met dankbaarheid aan het uitstekende onderwijs dat ge
geven werd.' Vooral over het rekenonderwijs moet Noordmans tevreden geweest zijn; 
in 'Judas en Goliath' schrijft hij: 'Er zat een stukje metafysica in; het was een soort fi
losofie. Ik bedoel de later in onbruik gekomen 'denksommen'.'293 Ook de wandelingen 
die hij samen met een of meer gezinsleden van huis naar school en vice versa maakte, 
hebben indruk op Oepke gemaakt. Wij hebben in de vorige subparagraaf gezien, dat 
Noordmans in de meditatie 'Gods poorten' aan een van zijn eerste schoolgangen refe
reert. En in de brief van 25 februari 1954 vertelt hij aan zijn familie in Delft: '(...) ik heb 
(...) een complete herinnering aan de schooljaren te Scharnegoutum van 1879-1885 
tegelijk met hen. Wij liepen naar 't dorp tweekens heen en terug en die wandelingen, 
waaraan wij soms een militante vorm gaven, staan levendig in mijn herinnering.' 

Langhout, 'de sanguinische bovenmeester'294, was degene die Noordmans Sr. 
ervan wist te overtuigen, dat zijn zoon moest studeren295. Met het hoofd der school 
hield Noordmans jr. nog lang contact. Met Pinksteren 1888 bezocht hij hem in zijn 
toenmalige woonplaats Weesp296. Eind 1909 schreef Langhout Noordmans naar aan
leiding van de mededeling van zijn voorgenomen huwelijk, terwijl hij in de brief uit 
1935 herinneringen aan het gezin Noordmans ophaalde297. Daarbij merkt hij op: '(...) 
ook u ben ik niet vergeten; wel de wandeling en de krakelingen en het schoolfeest. Zo 
herinner ik mij ook nog, dat gij mijn vrouw en mij met uw vaders rijtuig naar het sta
tion Bozum hebt gebracht. U waart toen tijdlijk thuis. Het verblijf in Beieren was ach
ter de rug. U waart herstellende en zijt door 's Heren goedheid geheel hersteld.' Van 
zijn kant schrijft Noordmans in 'Judas en Goliath', dat hij Langhout nog sprak, '(...) 
toen hij vierennegentig jaar was geworden298 en de verhouding van meester en leerling 
was nog even fris en vriendelijk als in 1877.' Ook De Jong bleef contact met zijn oud-
leerling houden. Bij zijn vertrek naar het gymnasium te Zetten ontving Oepke een 
gedicht van zijn hand299. Er is ook een brief van 2 oktober 1885 van De Jong aan de 
Zettense gymnasiast bewaard gebleven, antwoord op een schrijven van zijn oud-leer-
ling. Enkele maanden later spoorde moeder Noordmans haar zoon aan, zijn vroegere 
onderwijzer nog eens te schrijven3™. 

zn. O. Noordmans, 'Judas en Goliath', in V.W. dl. 6, p. 578. - Het bevreemdt, dat Noordmans in 'De baker
mat van de christelijke kerk', in V. W. dl. 1, p. 28, schrijft: '(...) herinner ik mij nog altijd met genoegen de 
lessen die ik op zes- à zevenjarige leeftijd ontving van het geachte hoofd der school te Ferwoude.' 
2'3. Cf. O. Noordmans, 'Lekengedachten over logica', in V.W. dl. 2, p. 158, en 'Grenzen', in VW dl 6 D 
522. ' 'y' 
2M. O. Noordmans, 'Judas en Goliath', p. 578. 
295. G.J. Paul, ibid., p. 18. 
2*\ Brief 40 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 24 mei 1888). Cf. brief A. Langhout aan O Noord
mans, 11 mei 1888. 
2". Brieven 251 en 505 (A. Langhout aan O. Noordmans, 17 december 1909 en 19 mei 1935). 
2'8. Volgens Marten L. de Boer, Klaas Kooistra en Folkert K. Reitsma, ibid., p. 87, was meester Langhout in 
1846 geboren. 
2". Gedicht T. de Jong aan O. Noordmans, 20 augustus 1885. 
M0. Brief 9 (Moeder aan Oepke, december 1885). 



66 

In de kerkenraadsvergadering van de hervormde gemeente Idsegahuizen-Piaam van 28 
april 1907 wijst Noordmans op de school als 'opvoedingsmiddel'; hij benadrukt, '(...) 
dat daarmee de school werkelijk tot vreeze Gods zal opvoeden en het Woord Gods dan 
ook op de school de groote opvoedende kracht zal moeten zijn en de christelijke begin
selen het onderwijs doortrekken (...)'301 In 1940 houdt Noordmans kerkenraadsleden 
van de ring Zutphen voor: 'De bijzondere school heeft zeer veel gedaan tegen de ont
kerstening van school en volk. De kerk is grote dankbaarheid verschuldigd aan de te-
genweer tegen de ontkerstening die uitgegaan is van de bijzondere school. De voor
strijders van de oorspronkelijke bijzondere school hebben veel gedaan tegen de ont
kerstening. De vruchten van de bijzondere school stellen ook wel dikwijls teleur. Er 
worden niet alleen heiligen opgekweekt op de bijzondere school. Het is echter ter ere 
van ons volk, dat het liefhebben van de bijbel zich heeftgeopenbaard in de opkomst van 
de bijzondere school.'102 Ook in het artikel 'Over Judas en Jezus'303 (1952) spreekt 
Noordmans positief over het christelijk onderwijs dat hij genoten heeft, terwijl hij in 
'Judas en Goliath' het universele karakter van de christelijke school onderstreept304. In 
de eerstgenoemde bijdrage meldt hij tevens, dat zijn eigen kinderen naar openbare 
scholen gingen305. Vervolgens schrijft hij: 'Ik meen dus het recht te hebben tot een ver
gelijking. - Wat mijn eigen geval betreft, ben ik gewoon te zeggen, dat ik er, na de la
gere school, niet veel meer heb bij geleerd. Wij kregen een overzicht van het hele veld 
der kennis, God incluis. - Op de openbare school heeft de lesrooster de neiging te gaan 
inkrimpen tot een harde, voor kinderen geestelijk onverteerbare kern van een paar exacte 
vakken. Daarbuiten is God te hinderlijk voor het onderwijs. (...) Mijn kinderen hebben 
er na de lagere school wel veel bij moeten leren.'306 

1.3.4. Regering 

In de brief van 19 mei 1914 aan Wumkes schrijft Noordmans over de belangstelling 
waarmee in zijn ouderlijk huis de contemporaine geschiedenis werd gevolgd: 'Hoe 
dicht was de lijn der volkshistorie bij deze huisgezinnen. Hun gebed greep erin, hun 
lied zong er in mede. (...) Welk een weelde was het voor zulke mannen Groen z'n 
Nederlandsche Gedachten te horen ontwikkelen of Wormser over de natie te horen.'307 

Wij hebben in subparagraaf 1.2.3. geschreven, dat Noordmans Sr. ook bij de prakti
sche politiek betrokken was. Van zijn zoon kan dat nauwelijks gezegd worden308. Die 
schrijft in 1933 aan Miskotte: 'Met politiek heb ik mij maar zeer sporadisch bezig 
gehouden.'309 

301. Noordmans-archief: 'Notulen der vergaderingen van den Kerkeraad der Herv. Gem. van Idsegahuizen 
en Piaam'. 
•W2. Archief classis Zutphen: 'Vergadering kerkeraden ring Zutphen, 27 maart 1940'. 
3W. O. Noordmans, 'Over Judas en Jezus', in V.W. dl. 6, p. 576v. 
3M. Cf. O. Noordmans, Augustinus, in V.W. dl. 3, p. 75, en brief 797 (O. Noordmans aan R Dijkstra 
september 1947). 
M5. Zie voor de reden daarvan: par. 3.2.4. 
3M. Cf. brief 797 (O. Noordmans aan R. Dijkstra, september 1947). 
307. Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914) 
30S. Zie verder: par. 3.2.5. 
30'. Brief 446 (O. Noordmans aan K.H. Miskotte, 30 oktober 1933). 
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Het gezin Noordmans koesterde bijzondere interesse voor het koningshuis. In 
een brief van 22 februari 1887 vertelt vader Noordmans aan Oepke, dat hij de natio
nale vlag uitgestoken heeft ter gelegenheid van de verjaardag van de koning. Andere 
feestelijkheden vonden in Scharnegoutum niet plaats. In Zetten was dat anders. In een 
brief van 20 februari doet Oepke verslag van de festiviteiten aldaar. Op het gymnasium 
had een van de leraren een lezing over het Oranjehuis gehouden. In een brief van 17 
juli 1891 maakt Anna melding van een bezoek van 'de koningin en het prinsesje' aan 
Sneek310. Zelf zag Noordmans de beide leden van het koninklijk huis in februari 1892 
in Leiden3' '. In de uit 1938 daterende Herdenkingsrede ter gelegenheid van het veertig
jarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina informeert hij daarover: 'Wanneer 
ik mijn herinnering laat teruggaan, iets verder dan veertig jaar, dan zie ik een lieftallig 
koningskind in sierlijke, edele houding staan op het bordes van het gemeentehuis ener 
kleine stad, aan de hand harer vorstelijke moeder, de koningin-weduwe, toenmaals re
gentes. De geestdrift, die er rondom haar oplaaide, was overweldigend. Zij was de 
enige overgebleven vertegenwoordigster van het Oranje-huis.'312 Verderop zegt Noord
mans: 'Aan één meisje hing heel de toekomst van het Oranje-huis. Ons volk heeft dat 
met beving gevoeld en zich met zeldzame liefde gehecht aan die kleine prinses, die ik 
tussen 1890 en 1898 voor dat stadhuis zag staan.' Later, in 1897, zag Noordmans de 
koningin nog een keer op het perron in Utrecht313. Uit een aan hem gerichte brief van 
zijn ouders van 21 oktober 1900 blijkt, dat hij hen over de verloving van de koningin 
geschreven heeft. Overigens: Noordmans heeft zich kritisch uitgelaten over verheer
lijking van de drieslag God-Nederland-Oranje, behalve in de Herdenkingsrede in de 
preek 'Mattheüs 7: 21-23'314 (waarschijnlijk 1918). 

In een brief van 3 november 1900 vertelt Noordmans zijn ouders over een daad 
van burgerlijke ongehoorzaamheid: 'O ja, donderdag moet ik voor de schutters ver
schijnen. Ik ben aangeklaagd dat ik mij indertijd te Sneek niet als schutter heb aange
geven. Ik moet mij daarover verdedigen. Ik weet er echter niets meer van. De hoogste 
boete is ƒ. 5,—. Als men zich een beetje verdedigt krijgt men geloof ik ƒ. 0,50 of 1 
gulden. Ik zal het door een woordje weerleggen.' 

1.3.5. Ernst en eenvoud 

In de lezingen 'Gereformeerd-ethisch'3IS (1928 en 1929) spreekt Noordmans uitvoerig 
over de gereformeerde levensstijl. Ernst noemt hij als eerste kenmerk daarvan. Hij 
roept dan de herinnering op aan'die grondstemming uit het ouderlijk huis (...) waarin 
gevouwen handen, lezing der Schrift en psalmgezang geen liturgische handelingen 
waren, die in het profane leven werden ingeschoven om de huiver voor het geheimzin-

3I0. Zie daarvoor: Peter Karstkarel en Hugo Kingmans, Oranje Nassau & Friesland (Leeuwarden 1994), p. 
130-132. 
3". Brief 81 (Oepke aan zijn ouders, februari 1892). 
3". O. Noordmans, Herdenkingsrede, in V.W. dl. 7, p. 536. 
313. Brief 134 (Oepke aan zijn ouders, 2 oktober 1897). 
3". O. Noordmans, 'Mattheüs 7: 21-23', in V.W. dl. 7, p. 117v. 
3,s. O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch', in V.W. dl. 3, p. 390-408 (eerste versie) en 409-418 (tweede 
versie). 
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nige wakker te houden, maar zich aansloten bij het geheel'316. In deze typering valt de 
nadruk op het werkelijkheidskarakter van de huiselijke liturgie op. Het lezen uit de 
bijbel zag Noordmans als een belangrijk kenmerk van het protestantisme, zo blijkt uit 
het opstel 'Newman en de historie' (1944); naar aanleiding van J.H. Newmans uit
spraak 'Het protestantisme is 'bijbelreligie'.' zegt hij: 'Deze wordt gelezen in de kerk, 
de familie en in de binnenkamer.'317 In de meditatie 'Een vaste burcht' (1948-1949) 
komt Noordmans terug op het zingen van de psalmen; hij stelt, dat de protestantse 
gemeente de liederen niet alleen in haar kerken gezongen heeft, maar misschien nog 
meer in haar andere bijeenkomsten en in haar huizen318. Hij zegt zelfs: 'Daardoor is de 
ziel van dit volk besnaard geworden en heeft ons leven een inwendig ritme gekregen, 
dat preludeert op de eeuwige vrede.' Zoals Noordmans de werkelijkheid in de psalmen 
weerspiegeld vond, zo wist hij ook van hun betrokkenheid op de werkelijkheid van het 
Koninkrijk Gods. 

'Ernst' als grondlijn van de gereformeerde levenssfeer is volgens Noordmans 
vooral gelegen in het besef van 's mensen regelrechte verhouding tot God; er is onmid
dellijke gemeenschapsoefening. Hij vindt: 'Dit staan voor God, zonder enig apparaat, 
zonder inrichting, zonder plechtstatig middending, geeft aan het gereformeerde leven 
zijn kenmerkende ernst. God is vlak bij, want het is bovenal het werk van de Heilige 
Geest dat op de voorgrond staat.'319 Noordmans ontkent niet, dat die ernst ook in de 
kerk, onder de ambtelijke prediking en bij de bediening der beide sacramenten, ge
voeld wordt, maar de echte ernst is voor hem meer aan de persoonlijke sfeer gebonden: 
'Gereformeerd geestesleven veronderstelt persoonlijke levensernst.' Hij denkt dan ook 
aan het geestelijk leven in het verband van het gezin: de huiskerk. 

Eenvoud noemt Noordmans als tweede kenmerk van de gereformeerde levens
stijl. Die eenvoud staat overigens in nauw verband met de ernst. De ernst is de waar
heid van het leven en de eenvoud is de schoonheid ervan. Met andere woorden: 'De 
onmiddellijke afstand voor God verraadt in de grote levensernst zijn wezen. In de grote 
eenvoud van het leven neemt het zijn vorm aan.' De gereformeerde eenvoud vindt Noord
mans betoverend; hij schrijft: 'Ik wil eerlijk bekennen dat het het mooiste is wat ik 
ken.'320 Ook hier wijst hij naar zijn jeugd. In zijn jonge jaren heeft hij de eenvoud 
ingedronken en sindsdien kan het pompeuze hem op geen enkel terrein meer bekoren. 
Op hoge leeftijd schreef Noordmans nog een meditatie over een jeugdherinnering die 
hem bij die eenvoud bepaalde, 'Eenvoud des harten'321 (1951-1952). Ze heeft betrek
king op Douwe, een oud, gebogen mannetje dat jaarlijks bij de familie Noordmans op 
bezoek kwam. Noordmans vertelt daarover: 'In mijn herinnering blijft die ontvangst 
bewaard als een soort feest. Ik hoor een roep: 'Douwe!' En die naam vervulde dan het 
gehele huis waar wij zaten. Die naam was meer dan het gebogen figuurtje. Hij omring
de en omhulde dat als een wolk. Terwijl de kleine gestalte werd opgeborgen in een 
voor haar geschikte leunstoel, waarin de zittende houding haar enigszins oprichtte, 

"6. O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch' (eerste versie), p. 391. 
3". O. Noordmans, 'Newman en de historie', in V.W. dl. 3, p. 285. 
3,s. O. Noordmans, 'Een vaste burcht. Een lied', in V.W. dl. 8, p. 166. 
3". O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch' (eerste versie), p. 392. 
32°. O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch' (eerste versie), p. 393. 
MI. O. Noordmans, 'Eenvoud des harten', p. 280-282. 
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schiep de naam een sfeer van eenvoud en zuiverheid, van klaarheid en rechtheid, waar
in het ons goed was te ademen. Die naam was het wezen van deze mens geworden; (...) 
Hij was geworden tot een eenvoudig wezen. Het beeld en de gelijkenis van Gods 
eenvoudigheid waren er in aan de dag getreden.'m (In de brief van 23 juli 1955 aan zijn 
neef en nicht schrijft Noordmans: 'Je weet (...), hoezeer de naam Douwe mij lief ge
worden is als een doorsnee van blanke oprechtheid.') Aan het einde van de meditatie 
spreekt de auteur over 'De herinnering (...) als aan een aanschouwelijke opvoering van 
de bergrede; aan een huiselijke communie en aan de beoefening van de liturgie des 
levens.' Dijkstra legt het verband met het Reveil: 'Hier staat het Réveil voor ons in 
levenden lijve, 't Is een schilderijtje dat ons niet meer los laat (...) een staal van het 
echtereveil (...)'W3 

Na 'ernst' en 'eenvoud' ingekleurd te hebben, spreekt Noordmans in 'Gerefor
meerd-ethisch' over de grote kracht die achter de gereformeerde levensstijl gescholen 
heeft. Hij wijst op de ascese en noemt in dat verband het verwerpen van dans, kansspel 
en toneel. Hij ontkent, dat in het gereformeerde leven sprake is van ascetisme. Wel is er 
de ernst, in de zin van felle geestelijke concentratie. Daardoor vallen sommige vitaal 
geachte delen van het menselijk bestaan als 'frivool' af. De 'sterke aandachtssamen
trekking op het eeuwige leven' betekent niet, dat het aardse leven gehaat moet wor
den124. 

Het is zinvol om te bekijken, waartegen Noordmans zich richt, wanneer hij de gerefor
meerde levensstijl uittekent. Dat blijkt allereerst het rooms-katholicisme te zijn. Het is 
hem te pompeus, omdat het te direct reageert op het verlossingswerk van de Zoon. Zo 
komt men gemakkelijk tot bedwelmende mystiek. Op soortgelijke wijze brengt een te 
directe reactie op het scheppingswerk van de Vader gemakkelijk tot heidense toverij. 
De gereformeerde geloofsbeleving daarentegen kent alleen de onmiddellijkheid van de 
Heilige Geest; schepping en verlossing worden in diepste ernst en zeldzaam vereen
voudigde vorm toegeëigend. Frans Haarsma verwijt Noordmans, dat hij zich te zeer 
met de gereformeerde stijl van geloven heeft vereenzelvigd125. Daardoor kon hij met de 
gemiddelde rooms-katholieke priester of leek moeilijk een gemeenschappelijk uitgangs
punt vinden. Haarsma vergoelijkt terecht, dat noch het milieu waarin Noordmans op
groeide noch zijn latere levensomstandigheden (in geen van de gemeenten die hij ge
diend heeft, was een rooms-katholieke parochie) hem veel gelegenheid boden tot een 
levend, persoonlijk contact met het rooms-katholieke leven. 

In Noordmans' karakterisering van de gereformeerde ernst en eenvoud zal niet 
alleen de polemiek met 'Rome' een rol gespeeld hebben, maar ook zijn beduchtheid 
voor het verschijnsel 'cultuurmens'. Zo schrijft hij in het artikel 'De Zwitserse theolo
gie' (1926) over de waarheid die God met de twee woorden 'zonde' en 'genade' over 
het menselijk leven uitspreekt, waarbij hij stelt: 'Eenvoudig en geweldig is daarmee het 

3 n . O. Noordmans, ibid, p. 281. 
323. R. Dijkstra, ibid., p. 470. 
3M. O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch' (eerste versie), p. 394. 
32s. Frans Haarsma, Geest en kerk. Een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van Dr. O. Noord
mans (Utrecht/Baarn 1967), p. 8. 
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leven geworden. En uit deze beide klinkt een sterk: Nicht Ihr! ons tegen. Een wacht
woord voor de poort der eeuwigheid, dat het volk vaak zoveel beter verstaat dan de 
cultuurmens. Dat in menig boerenhuis een monumentale stijl aan het leven geeft, waar
tegen drukke persoonlijkheidscultuur het aflegt.'326 

Het gaat Noordmans in 'Gereformeerd-ethisch' uiteindelijk om een vergelijking tus
sen de gereformeerde geloofshouding en die van de ethische richting. Hij poneert de 
stelling, dat de ethischen begonnen zijn, de ernst van de gereformeerden op de voor
grond te plaatsen. 'Ernst' noemt hij weer 'het beginsel dat we niet direct reageren op 
schepping en verlossing, maar door de onmiddellijke toeleiding van de Heilige Geest'127. 
Het ethisch beginsel wil dan ook de verklaring geven van de Heilige Geest in de gelo
vigen. Noordmans bestrijdt in dit verband, dat het de ethischen om de filosofische ernst 
van louter een goed voornemen of van een strenge plichtenleer zou gaan: "t Is geen 
blote moraal, 't Is de ernst van de tegenwoordigheid van God zelf.' De gereformeerde 
eenvoud vindt Noordmans vooral bij J.H. Gunning jr.328 terug. Hij definieert 'eenvoud' 
dan als 'de wetenschap dat men God dankbaar moet zijn met het eigenlijke leven, niet 
met dingen die op ons goeddunken gegrond zijn; met bidden en werken en niet met 
plechtstatigheden en pracht en roem van woorden'329. En van Gunning zegt hij: 'Hij 
was ook gereformeerd in hart en nieren in de soberheid, de zuivere zakelijkheid, waar
onder hij het leven zag. De innerlijkheid van zijn schoonheidsvisie, waarin hij de schoon
heid tenslotte, zuiver geestelijk, met de heiligheid zag samenvallen, althans in hope. 
Ook Gunning gevoelde het leven als een buitenpost en hij heeft te Leiden gestaan als 
een schildwacht, eenzaam snakkende naar de aflossing, de gemeenschap der heiligen.' 
Noordmans betreurt, dat de ethische theologen voor de verleiding om 'het schema van 
de normale mens' als raam voor de uitbeelding van de christelijke waarheid te ge
bruiken, bezweken zijn330. Zo hebben D. Chantepie de la Saussaye331 en ook Gunning 
die waarheid als aansluitend op de filosofische moraal voorgesteld. Toch houdt Noord
mans vol, dat Gunnings theologie uiteindelijk geen wijsgerige zedenleer geworden is. 
Diens 'ernst' heeft dat verhinderd. Ook in lezing en artikel 'Gunning en de kerk'332 

(respectievelijk 1929 en 1929-1930) wordt Gunning als gereformeerde getekend, met 
name ter zake van zijn liefde voor 'de kerk der hope en der psalmen, de gereformeerde 
kerk'333. In dat verband noemt Noordmans de ernst, de soberheid en de eenvoud als 
kenmerken van het gereformeerde kerkelijke leven. Twee gevaren bedreigen dat leven. 
In de eerste plaats kan verroomsing plaatsvinden, wanneer de Una Sancta eenzijdig uit 
het credo van de kerk wordt gelicht. Noordmans vindt: 'De kerk kan het hemelleven 
toch niet nabootsen. Zij heeft het te geloven.' In de tweede plaats is er de mogelijkheid, 

326. O. Noordmans, 'De Zwitserse theologie', in V.W. dl. 3, p. 569. 
327. O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch' (eerste versie), p. 397. 
328. Zie voor Noordmans' verhouding tot Gunning: par. 2.2.1. Zie voor Noordmans' visie op Gunnings theo
logische positie: par. 8.1.2.2. 
329. O. Noordmans, ibid., p. 398. 
330. O. Noordmans, ibid., p. 405. 
33'. Zie voor Noordmans' visie op Chantepie de la Saussayes theologische positie: par 8 1 4 1 

. O. Noordmans, 'Gunning en de kerk', in V.W. dl. 3, p. 353-367 (artikel) en 368-372 (lezing) Zie voor 
een bespreking van de bijdragen: A. van der Kooi, ibid, p. 135-137. Cf. Frans Haarsma, ibid p 164 
333. O. Noordmans, ibid., p. 366. 
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dat de gereformeerde gedachte van de kerk als voorwerp van geloof er toe leidt, dat de 
kerk in het zedelijk en maatschappelijk leven opgaat. Noordmans spreekt met Gunning 
over het kerkelijk leven als 'woestijnreize, armoede en psalmgezang'334. Tenslotte 
attenderen wij op het feit, dat Van der Leeuw geprobeerd heeft, een discussie met 
Noordmans aan te gaan over het fenomenologische karakter van ernst en eenvoud, in 
verband met de mogelijkheid om die ook bij 'mohammedaan of katholiek' aan te tref
fen135. 

1.4. NOORDMANS EN ZIJN FRIESE ACHTERGROND 

Inleiding 

In de vorige paragraaf stonden wij stil bij de invloedssfeer van Noordmans' ouderlijk 
huis. Wij hebben geconstateerd, dat het klimaat van de thuissituatie voor Noordmans 
van eminente betekenis is geweest. In de onderhavige paragraaf komt de invloed van 
zijn Friese achtergrond aan de orde, vooral die van het (Friese) Reveil. 

1.4.1. Noordmans en het Friese (...) 

'Fries is hij altijd gebleven, al gevoelde hij zich niet gedrongen daar dikwijls over te 
spreken', schrijft de Leeuwarder Courant in een herdenkingsartikel naar aanleiding 
van Noordmans' overlijden336. In zijn eigen uitspraken over zijn Friese afkomst gaat 
het meestal om algemene aanduidingen met betrekking tot 'het' Friese volkskarakter: 
'De Fries is helder van hoofd en idealist. Hij is betrekkelijk gesproken los van de 
traditie (...)'337, 'van buiten sentimenteel, niet te erg, maar toch zo'n randje aan de 
kant'338 en 'De Fries is zo heel gauw 'opgelopen' en soms geneigd tot krakeel.'339 Het 
behoeft geen betoog, dat Noordmans zo impliciet ook over zichzelf spreekt. Ondanks 
wat de zojuist genoemde verwijzingen doen vermoeden, heeft hij zich nooit 'een echte 
ouderwetse Fries' gevoeld; hij schrijft aan Wumkes: 'Ik heb je wel eens geschreven dat 
ik niet van zo'n zuiver ras ben. Van mijn jongelingsjaren af kan ik me niet bedenken 
ooit rechte aansluiting bij mijn landgenoten gehad te hebben. En dat is ook zo geble
ven. Misschien komt dat van het Franse bloed dat ik van moeders zijde in de aderen 
heb. (...) Misschien ligt het daaraan dat ik maar zo'n beetje een broer ben. Ik kan het 
Friese leven o zo voelen, maar een hele groep Friese mensen blijven mij vreemd en ik 
hun.'340 In 1952 schrijft Noordmans aan M.N.W. Smit: 'Bovendien ben ik nimmer een 
typische Fries geweest, uiterlijk noch innerlijk. Ik heb mij onder mijn volksgenoten 

3M. O. Noordmans, ibid., p. 361. 
335. Brief 371 (O. Noordmans aan G. van der Leeuw, 8 september 1928). 
336. 'Dr. O. Noordmans ft', in Leeuwarder Courant, 7 februari 1956. 
337. Brief 299 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 13 juli 1916). 
33S. Brief 305 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 27 maart 1918). 
339. Brief 911 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 6 februari 1952). 
M0. Brief 305 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 27 maart 1918). Cf. brief 563 (O. Noordmans aan G.A. 
Wumkes, 17 november 1935). 
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steeds wat eenzaam gevoeld en heb nooit de behoefte gevoeld mij echt onder hen te 
mengen. Eer had ik steeds de neiging tot gereserveerdheid, mede omdat de Friezen 
soms het bewaren van een behoorlijke afstand nalaten. (...) Dit alles staat bij mij waar
schijnlijk ook in verband met het feit, dat ik van moeders zijde uit een refugié-familie 
ben.'341 Anderen schrijven duidelijker over Noordmans' Friese achtergrond. Oepke de 
Roos spreekt hem aan als 'een echte Fries'142; S. Cuperus noemt hem 'de stoere Fries'341. 
J. Wiersma ziet een verband tussen zijn Friese herkomst en het feit dat hij als publicist 
een laatbloeier was144. J. Walstra merkt in een van de stellingen bij zijn proefschrift op: 
'Zonder twijfel is Dr. O. Noordmans door het bewaren van zijn individualiteit, via zijn 
onafhankelijke opstelling tegenover systemen en in zijn nuchterheid naast een meer 
verborgen idealistisch sentiment, een echte vertegenwoordiger van het Friese protes
tantisme.' 345 

Slechts enkele malen bedient Noordmans zich van de Friese taal, in 'Lan en 
libben'34* en in de brief aan Wumkes waaruit wij in de vorige alinea citeerden. Die brief 
begint hij (naar de Nederlandse vertaling) als volgt: 'Nu wil ik je eens even de rillingen 
over de rug jagen met mijn kreupele Friese spelling.'147 Wumkes antwoordt, dat hij het 
geweldig Fries vindt: 'Er mag aan de spelling het een en ander mankeren, dat hindert 
niet. Je moest het ook eens proberen het woord te voeren in de taal van het vaderland. 
Er zit een machtig stuk inwendige zending in.'348 Hoe Noordmans' Fries ook was, hij 
vond het 'een rijke en zeldzaam innige taal'149. Hij schrijft: 'Die taal is mooi, erg mooi. 
Wat zit er een gloed in die taal. Wat smeuïg! wat fijn in de hogere partijen, wat warm in 
de middelste partijen, en wat fors in de onderste akkoorden!'150 Overigens: in zijn stu
dententijd heeft Noordmans een bevlieging voor het Fries gehad351. Noordmans' Ne
derlandse taalgebruik mag bijzonder genoemd worden. Het is vooral als 'sober en 
toch geladen'352, 'kort, bondig'151 gekwalificeerd. Deze 'taaikracht'154 heeft mogelijk 
met het karakter van de Friese taal waarin Oepke is opgevoed155, te maken. 

Het ging Noordmans om meer dan Friesland en de Friese taal. Dat blijkt duidelijk uit 
zijn correspondentie met Wumkes en uit 'Lan en libben'. Deze toespraak is uitgebreid 
geanalyseerd door Wiersma156. Zijn overwegingen zullen wij in onze bespreking, die 
hierna volgt, betrekken. 
341. Brief 913 (O. Noordmans aan M.N.W. Smit, 25 mei 1952). 

rZ u" M 3 5 i ° e p k e d e R 0 0 S a a n ° e p k e N o o r d m a n s> 21 februari 1888). Cf. brief 37 (Oepke de Roos aan 
Oepke Noordmans, 18 maart 1888). H 
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Wumkes moedigt Noordmans in 1910 aan om voor het Friese volk te schrijven: 
'Gij, Fries (...) Scherp eens uw pen. Gij bewijst er het Friese volk een dienst mee.'357 

Enkele jaren later schrijft hij, dat de Friese beweging hem steeds meer in beslag neemt358. 
Hij is dan betrokken bij het werk van het Kristlik Frysk Selskip359. Zijn bedoeling is 
duidelijk, wanneer hij stelt: 'Ik tracht de stroom te leiden en zoveel mogelijk ook dienst
baar te maken aan het evangelie (...)' Hij vertelt ook, dat hij met het oog daarop de 
brochure Friezendom en Christendom heeft geschreven. Weer vraagt hij Noordmans 
om steun aan de uitvoering van zijn ideaal: 'Ik zou zo gaarne zien dat ge ook daaraan 
medewerktet. Het volk wil zijn eigen taal lezen en grijpt naar die boekjes met gretige 
hand. De Friese taal in dienst van het Evangelie! (...) Ik weet wel, het Fries-schrijven is 
niet gemakkelijk, maar het opent terreinen, die tot dusverre geheel zijn overgelaten aan 
Nutsmensen en Neutralisten. De orthodoxie klungelt in alles zo achteraan.' Noord
mans las de genoemde brochure van Wumkes met veel genoegen360. Naar aanleiding 
daarvan zegt hij, dat de taalbeweging tevens geestesbeweging zou moeten worden. 
Dan zou er misschien plaats zijn voor mensen die aan de taalbeweging niet meedoen, 
niet omdat ze er niet mee zouden sympathiseren, maar omdat ze hun belangstelling 
elders hebben geconcentreerd. Noordmans wil de geestelijke ontwikkeling van de Frie
zen stimuleren. Ter wille daarvan is hem elke aansluiting gewenst. 

Naar aanleiding van een preek van Wumkes schrijft Noordmans hem in 1918 
over 'de taal als voertuig voor het geestelijke': 'Ik moet in de eerste plaats zeggen dat 
jij daar al op een smeuïge manier gebruik van gemaakt hebt. Vooral toen je de werking 
van de Geest beschreef in het trekken van het hart naar het eeuwige. Dan begint de 
Friese taal wat te fluiten en te huilen als hoge orgelpijpen en als de wind in strenge win
ternachten. Dan begint ze uit te schieten zo fijn en zo scherp als wilde ze zich ontdoen 
van eigen lichaam. (...) Men kan de harten beter raken in de eigen taal, dat heb ik 
gisteravond wel gevoeld.'361 Enkele maanden later wordt Noordmans door Wumkes 
gevraagd, een lezing voor een Friezendag van het Kristlik Frysk Selskip te houden362 -
hoewel het de vraag is, of Noordmans lid van de vereniging was363. Hij twijfelt, maar 
neemt de uitnodiging toch aan; hij schrijft: 'Ik aarzelde. Zou ik wel in 't Fries gaan 
spreken, waar ik buiten de beweging sta? Ik heb echter besloten aan te nemen. Primo 
doe ik u gaarne een genoegen. Secundo mag ik 't niet hebben dat Gij u zoudt inspannen 
voor een zo nobel doel als het behoud van een rijke en zeldzaam innige taal en daarbij 
geen hulp zoudt krijgen. Tertio: kon ik 't niet van mij verkrijgen te weigeren een woord 
te spreken in de taal van m'n moeder.'364 In dit verband wijzen wij evenwel op wat 
Noordmans in de brief uit 1952 aan Wumkes schrijft: 'De woorden 'heitelân' en 'mem-
metaal' b.v. heb ik in mijn ouderlijk huis nooit horen gebruiken. Als ik ze nu neer
schrijf, komt het eerste lid te sterk naar voren. De woorden krijgen daardoor een te 

357. Brief 262 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 25 april 1910). 
35s. Brief 298 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 6 juni 1916). 
359. Cf. G.A. Wumkes, 'Foarwird', in It Fryske Réveil yn portretten ', en Nei sawntich jier, s. 196. 
M. Brief 299 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 13 juli 1916). 
3". Brief 305 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 27 maart 1918). Cf. G.A. Wumkes, ibid., s. 203. 
3«. Brief 307 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 8 juni 1918). Cf. G.A. Wumkes, ibid., s. 200. 
3M. Brief 252 (Oepke de Roos aan O. Noordmans, 23 december 1909). 
3M. Brief 307 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 8 juni 1918). 
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grote bewogenheid.'365 

In de op de Friezendag van 1918 gehouden toespraak 'Lan en libben' werkt 
Noordmans de gedachten die in de briefwisseling metWumkes aan de orde kwamen, 
verder uit. Hij benadrukt, dat de taal de ruimte van de menselijke geest is. In de taal kan 
de mens zich ontplooien. Dat 'taalgebruik' is de meer geestelijke kant van het bestaan. 
Daarnaast is er de meer materiële, door Noordmans samengevat in het begrip 'land'. 
Dat betreft het geheel van menselijke indrukken en ervaringen. In de geest worden taal 
en land op elkaar betrokken. Noordmans beschouwt de Friese taalbeweging dan ook 
als een geestesbeweging die samenhangt met de Friese cultuur. Een en ander mag ech
ter niet beperkt worden. Het is niet zo, dat al wat uitheems is, verkeerd is. De anderen 
zijn geen vreemden, maar vrienden, broeders. Er is de eenheid in Christus. Daar gaat 
het uiteindelijk om. Dan moet de Geest ook in de taal komen. Noordmans besluit met 
de woorden: 'Laat ons maar vaak de Vader van alle geesten vragen, van alle vlees, dat 
Hij zijn goede en heilige Geest moge uitzenden om in dit oude land en onder dit oude 
volk nieuw leven te doen ontwaken, tot zijn eer en tot een zegen voor de wereld!' 
Duidelijk is, dat Noordmans van de bemiddelende functie van de taal doordrongen is, 
geheel in overeenstemming met de mediale kenleer die hij ontwikkelde366. Anders dan 
bij veel vertegenwoordigers van de Friese beweging is bij hem geen sprake van 'dwepe
rij, geliefhebber of chauvinisme'367. In een uit 1935 daterende brief aan Wumkes blikt 
Noordmans als volgt terug op de bijeenkomst: 'Ook de Friezendei van 1918 in de 
Grote Kerk te Sneek ligt mij nog vers in het geheugen. Gij waart toen samen met 
Huismans de leider. (...) Had ik de gave - wat ik helaas moet ontkennen - dan zou ik 
voor ik sterf graag nog eens in het Fries personen en zaken tekenen, zoals ik die in mijn 
jeugd ontmoet heb en tegengekomen ben. Daarvan zal het dus wel nooit komen. Ik ben 
blij, dat ik tenminste eenmaal, op bovengenoemde Friezendei, in 't Fries iets heb kun
nen zeggen van de diepe indrukken die het Friese Land en Leven bij mij heeft nage
laten.'368 

Miskotte schrijft op 19 augustus 1934 in zijn dagboek: 'Fries type: O. Noordmans. -
Geen trotser germanen, geen zuiverder christenen (indien zij het zijn). Door hun hei
dense gezondheid de tale Kanaans te horen doorklinken en de herinnering aan ons aller 
wieg in het Oosten, in de Dageraad, blijft steeds een feest voor de geest die het horen 
mag. De mystiek die blijft doorklinken door de dialectiek.'369 Later, in 1949, spreekt 
Miskotte Noordmans op zijn Friese afkomst aan. Dat blijkt uit een brief van Noord
mans aan Miskotte van 16 november van dat jaar370. Daarin schrijft hij: 'Je verzoek om 
iets te zeggen over de Friese taal- en volksbeweging heb ik in mij om laten gaan en ik 
ben tot de conclusie gekomen, dat ik beter doe om mij buiten die kwesties te houden. 
Een halve eeuw en nog langer heb ik die beweging practisch langs mij heen laten gaan.' 
Noordmans noemt nog wel zijn correspondentie metWumkes en zijn voordracht op de 

365. Brief 911 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 6 februari 1952). 
M6. Zie daarvoor: E. van der Sluis, Noordmans' vroege theologie. Inzet en breuklijnen in de eerste fasen van 
zijn denken (IJsselmuiden 1993), p. 43-73. Cf. J. Walstra, ibid., p. 155. 
M7. J. Wiersma, ibid., p. 20. 
368. Brief 563 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 17 november 1935). 
36'. K.H. Miskotte, Uil de dagboeken 1930-1934 (V.W. dl. 5A) (Kampen 1990), p. 491. 
37°. Brief 860 (O. Noordmans aan K.H. Miskotte, 16 november 1949). 
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Friezendag. Hij zegt over de Friese taal: 'Ik zou het betreuren, als het Fries een dode 
taal zou moeten worden. Er liggen prachtige accenten in die taal.' Hij vervolgt: 'Maar 
tevens zou ik het meer dan jammer vinden, als deze kleine volksstam afgesnoerd zou 
raken van een bredere kerkelijke en culturele katholiciteit.' Op soortgelijke wijze schrijft 
hij in de brief aan Smit uit 1952: 'Aan de Friese beweging heb ik weinig deelgenomen. 
(...) heb ik in 1918 een keer op ene 'Friezendei' in de Grote Kerk te Sneek gesproken. 
Dat is alles. De latiniteit, het algemene, heeft te zeer beslag op mij gelegd om veel 
ruimte te laten voor de cultuur van het allereigenste. (...) Het Friese leven interesseert 
mij echter - hoe kan het anders - toch ook weer in hoge mate; ook de natuur van dat 
land371. (...) Overigens kan de cultuur van het eigene ook een demonische werking 
uitoefenen. Folklore en heidendom raken elkaar gemakkelijk, zoals wij aan Duitsland 
gezien hebben. De latiniteit, die in Friesland een stevige pied à terre heeft gehad, blijft 
daarom voor West-Europa van hoge betekenis.' Terecht karakteriseert Miskotte Noord-
mans als 'ein friesischer und universaler'"2. 

1.4.2. Noordmans en het Reveil 

Soms gebruikt Noordmans het begrip 'reveil' in de algemene betekenis van 'opleving'373, 
meestal als terminus technicus voor 'die godsdienstige opwekking, die plaats had in de 
eerste helft van de negentiende eeuw omstreeks het jaar 1830'374. In het verband van 
deze definitie schrijft hij over het nieuwe leven dat door de Heilige Geest gewekt wordt 
en zijn eigen karakter heeft. Als kenmerk van het Reveil noemt hij ook, dat men elkaar 
het geestelijk leven opende en één werd in de erkenning van Gods waarheid. Dat illu
streert hij aan de levensgeschiedenis van De Clercq. In de lezing 'Een constituante' 
(1940) spreekt hij samenvattend over 'de gevoelswaarden uit de tijd van het Réveil'375. 
Hij noemt die naast de diepe eeuwigheidservaring uit de periode van de Hervorming en 
de psychologische verdieping uit de tijd van het piëtisme. Dat alles heeft het Neder
landse kerkvolk een belangrijke innerlijke ontwikkeling gegeven. 

Vooral in Noordmans' kerkhistorische artikelen over de negentiende eeuw376 

komt het Reveil vaak ter sprake. In die bijdragen wordt de beweging niet alleen geka
rakteriseerd, maar ook in een breder kader gezet en met andere stromingen vergeleken. 
In het opstel 'Twee kerkelijke richtingen' (1926-1927) wijst Noordmans op het inter
nationale karakter van het Reveil: 'De grenzen van het land zijn geopend en de polsslag 
van internationaal christendom wordt weer gevoeld, al heeft de beweging misschien 
meer dan elders een nationaal karakter behouden.'377 Hij ziet de beweging als een reac
tie op het rationalisme en het moralisme van de liberale periode, 'een reactie uit ons 
gereformeerd christelijk leven zelf opgekomen'. Tijdgenoten scholden de kringen van 

3 " . Cf. brief 380 (H. Guittart aan O. Noordmans, 19 mei 1930). 
372. K.H. Miskotte, 'Zur Einführung', in O. Noordmans, Das Evangelium des Geistes (Zürich 1960). 
373. Bijv. O. Noordmans, 'Het christelijk geloof in de twintigste eeuw', in V.W. dl. 4, p. 51 , en 'Doorbraak', 
in V.W. dl. 8, p . 356. 
374. O. Noordmans, 'De betekenis van het ethisch beginsel voor leer en leven', in V. W. dl. 3, p. 492. 
375. O. Noordmans, 'Een constituante', in V.W. dl. 5, p. 510. 
376. Noordmans' kerkhistorische artikelen over de negentiende eeuw zijn opgenomen in dl. 3 van zijn V.W., 
p. 263-504. 
377. O. Noordmans, 'Twee kerkelijke richtingen', in V.W. dl. 3, p. 375. 
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het Reveil daarom uit voor 'nachtschool', '(•••) omdat men zich tegenover de heersende 
verlichte denkbeelden beriep op oude waarheden.'"8 Deze zuiver conservatieve hou
ding had tot gevolg, dat het gereformeerde Reveil geen theologie voortbracht: de leer 
werd geloofd. Noordmans stelt in verschillende publicaties, dat hij verder wil gaan: de 
leer moet ook geleefd worden. 'Niet beleefd, toegepast, zoals steeds, maar geleefd.'179 

Wat hem voor ogen staat, vindt hij vooral bij de ethische theologie, hoewel hij zich ook 
kritisch over deze richting uitgelaten heeft380. Hoe dat ook zij: het ging de ethische 
theologen om de gehele mens, tegenover de abstract-logische en metafysische redene
ringen in de theologie, van de zedelijke natuurwetten van de rooms-katholieke theo
logen en van Kuypers scheppingsordinantiën. Aandacht voor de gehele mens vond 
Noordmans ook bij Kohlbrugge381. Ook hij wist, dat men met een door een ringetje 
gehaalde leer een aantal leegten in het hart overhoudt. Hij wilde dan ook niet weten van 
systematiek der zielenstaten in de bevindelijke heilsleer. Het ging hem om het leven in 
de concrete zin waarin de mens 'vlees' heet, in de tweeledige betekenis van geschapen
zijn en gezondigd-hebben. 

In 'Soberheid' spreekt Noordmans over 'het Réveil met z'n originele, hoofd 
voor hoofd op God ziende mannen'382. In het artikel 'Het wezen der christelijke vrij
heid' (1935) gaat hij daar nader op in; schrijvend over de 'structuur' van het Reveil 
merkt hij op: ' Allard Pierson heeft gewezen op de verscheidenheid van de mannen, die 
daarbij op de voorgrond kwamen. Zij hadden niets met elkander afgesproken; zij volg
den geen bepaald plan. Zij hadden geen gesloten systeem. In hun kring ontstonden de 
dingen. De christelijke filantropie is ontstaan op een wandeling van Heldring over de 
Veluwe383. Da Costa improviseerde in zijn bijbellezingen de dogmatiek. Groen van 
Prinsterer in zijn Ongeloof en Revolutie de christelijke politiek. De improvisator De 
Clercq stond in 't midden. Het improvisatorisch karakter van al deze dingen ligt er dik 
op (...)'384 Verderop in het opstel komt Noordmans op Heldring terug: 'Ik herinner hier 
nog eens aan Heldring, wiens vrije liefdedaad de ordening der Zettense filantropie in 
zich sloot.'385 Hij vervolgt: 'Dit 'sacrament des levens' kan iedere afmeting aannemen 
en is in staat om, zoals in de dagen van Augustinus, op rechtspraak of goederenverkeer 
beslag te leggen. Of, zoals in de middeleeuwen, bijna de hele menselijke samenleving 
in haar ordening te betrekken. Van het profane leven uit gezien, maken zulke proefne
mingen de indruk van wanordelijk te zijn. Zij lijken te weinig beredeneerd en schijnen 

578. O. Noordmans, 'Kohlbrugge. Festpredigten', in V.W. dl. 3, p. 299. 
" ' . O. Noordmans, 'Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie', p. 457. 
38°. Zie daarvoor vooral: O. Noordmans, V.W. dl. 3, p. 373-504. Cf. P.F.Th. Aalders, 'Was Noordmans nu 
ethisch of confessioneel?', in Kerk en Theologie 30 (1979) nr. 3, p. 222-234, A. van der Kooi, Het heilige 
en de Heilige Geest bij Noordmans (Kampen 1992), p. 56-78, en H.W. de Knijff, 'O. 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. - Zie voor de relatie tussen het Reveil en de 
ethische theologie: P.N. Holtrop, 'Ethischen: erfgenamen van het réveil', in Documentatieblad voor de 
Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 16 (1993) nr. 39, p. 23-43. 
M1. Zie voor Noordmans' visie op Kohlbrugges theologische positie vooral: O. Noordmans, 'De betekenis 
van Kohlbrugge voor de theologie van onze tijd', p. 507-526. Cf. H.J. Lam, "Zoals ik haar geluid heb 
opgevangen", in Theologia Reformata 39 (1996) nr. 1, p. 28-52. 
382. O. Noordmans, 'Soberheid', p. 462v. 
383. Cf. O. Noordmans, 'Plaatsbekleding', in V.W. dl. 8, p. 66. 
3M. O. Noordmans, 'Het wezen der christelijke vrijheid', in V. W. dl. 6, p. 537v. 
38-\ O. Noordmans, ibid., p. 540. 
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nooit genoeg uit de gegeven situatie voort te vloeien. Zij missen de duivelse gedeter
mineerdheid en consequentie. Een optreden als van Josephine Butler186 werd algemeen 
veroordeeld. Heldring en Pierson hadden bijna de hele medische wereld tegen zich. En 
toch gaat van hier ordening uit, onberedeneerd, dichterlijk, naïef; als een spel.' 

In subparagraaf 1.2.7. hebben wij stilgestaan bij de correspondentie tussen 
Noordmans en zijn vader over De Clercq. Hier vermelden wij, dat Noordmans jr. waar
schijnlijk vóór 1910 een lezing over deze voorman van het Hollandse Reveil gehouden 
heeft387. In navolging van Pierson noemt hij hem 'Een uitzondering in ons redenerend 
protestantisme, een broeder en geestelijk tijdgenoot van de heiligen der middeleeu
wen'388, en wel omdat het leven van De Clercq een 'hartsgeschiedenis' is389. Als zoda
nig is het een treffend voorbeeld van het fijne gemoedsleven van de Reveilvertegen-
woordigers. Met instemming citeert Noordmans de uitspraak van De Clercq, '(•••) dat 
het christendom geen kleed moet zijn dat wij af- en aannemen, maar wel de innige 
overtuiging van ons hart, dat ons gehele leven christendom wordt.'390 Met Noordmans' 
eigen woorden: 'Hij heeft de mensen liever dan de denkbeelden. Hij kiest de stemming 
des harten boven de geloofsbegrippen.'391 

Wij hebben in paragraaf 1.1. gezien, dat het Friese Reveil een bevindelijke inslag had. 
Dat was vooral in de beginfase het geval. Daarna werd een kerkelijker koers gevaren. 
In paragraaf 1.2. is ons gebleken, dat D.P Noordmans in bevindelijke kring opgegroeid 
was, maar later voluit in de hervormd-kerkelijke beweging stond. De afstand van zijn 
zoon tot het piëtisme was groter. Hij heeft zich er nooit expliciet mee beziggehouden. 
Het is bij enkele verspreide opmerkingen gebleven. 

Noordmans refereert zijdelings aan de achtergrond van zijn voorgeslacht, wan
neer hij in de lezing 'Het zichtbare Woord' (1947) over de werken van Nederlandse 
piëtisten spreekt: hij bezit nog vele kwartijnen en duodecimo's die hem door erfopvol
ging zijn toegekomen392. De spreker maakt ook gewag van de geestelijke belangstel
ling die er in het verleden bij veel boeren en burgers was. En in een van zijn gemeenten 
heeft hij een mystieke, vrome vrouw gekend (net als Kuyper in Beesd), 'die op het 
dorp een zeker geestelijk gezag had en een welsprekend getuigenis wist te geven vanuit 
een rijk en fijn gemoedsleven'393. Hij waarschuwt dan ook voor te algemene en te haas
tige veroordelingen. In het kader van onze bespreking van Noordmans' visie op het 
Reveil kwam zijn karakterisering van het piëtisme aan de orde. Hij sprak over 'de 
psychologische verdieping' als geestelijke kristallisatie van die periode uit de Neder
landse kerkgeschiedenis. Noordmans waardeert die verdieping positief. Elders waar
schuwt hij echter voor het gevaar van aanknoping aan de psychologische immanentie 

386. Cf. O. Noordmans, 'Gemeenschapen persoonlijkheid', in KW. dl. 1, p. 213. Zie verder: par. 8.1.2.1. 
387. O. Noordmans, 'Willem de Clercq', in V.W. dl. 1, p. 88-101. 
388. O. Noordmans, ibid., p. 100. 
3S'. O. Noordmans, ibid., p. 88. 
39°. W. de Clercq, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 92. 
3 " . O. Noordmans, ibid., p. 93. 
3 ' 2 . 0 . Noordmans, 'Het zichtbare Woord', in KW dl. 6, p. 319v. Cf. O. Noordmans, 'Catechismusprediking'. 
in V.W. dl. 1, p. 103, 'Betekenis van theologie', in V.W. dl. 2, p. 169, en 'Geest en orde' , p. 425. 
393. O. Noordmans, 'Het zichtbare Woord', p. 316. 
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in het piëtisme: 'Het Evangelie zelf moet zuiver transcendent blijven (...)'394 Dat bete
kent niet, dat er met de toepassing van het evangelie geen ernst gemaakt moet worden. 
In het piëtisme heeft die evenwel ziekelijke vormen aangenomen195. De aanduiding 
'ziekelijk' had Noordmans al eerder gebruikt, toen hij in de lezing 'Catechismuspredi-
king' (1909) had gesproken over 'de evangelieprediking in de optativus' dat '(...) uit 
enkele ziekelijke schrijvers van de achttiende eeuw in sommige hoeken van ons vader
land is blijven hangen.'196 Daar zet hij de verzekerdheid van C. Olevianus tegenover. 
Hem werd op het sterfbed gevraagd werd, of hij er zeker van was in Christus voor God 
rechtvaardig te zijn. Olevianus had toen geantwoord: 'Certissimus.' Noordmans zegt: 
'Dat is de toon van de catechismus en van de Schrift.' In een andere lezing beweert hij: 
'Het piëtisme zoekt op de een of ander manier in het geloof een grond voor de gerustheid 
te vinden (...)'197 

In verschillende bijdragen noemt Noordmans de oefeningen die in de periode 
van de Nadere Reformatie gehouden werden. In de ongedateerde lezing 'De schepping 
in de Nederlandse Geloofsbelijdenis' merkt hij op: 'De zgn. oefening is niet enkel 
eigen aan het latere Piëtisme, zij is, in groter formaat en in krachtiger en strakker lijn, 
ook een integrerend bestanddeel van het oorspronkelijke gereformeerde leven.'198 El
ders lijkt hij daar anders over te denken. In 'Gereformeerd-ethisch' zegt hij, dat Calvijn 
een zeer gereserveerde houding tegenover de exerciüa pietatis aangenomen heeft; on
der het motto: 'Het leven zelf is de grote oefenschool.'199 In de tijd van het piëtisme 
werden de oefeningen te zeer als inwendige ascese gepraktiseerd, aldus Noordmans. 
Nadat hij in de eveneens ongedateerde lezing 'Het werk van de Heilige Geest' over de 
'inwendige oefeningen' in 'de roomse kerk' gesproken heeft, merkt hij op, dat de Re
formatie daar ook niet altijd vrij van gebleven is400. Hij vindt, dat het gebed als inwendige 
oefening niet op de mens zelf, maar op God gericht is en als zodanig een uitgaande 
daad is. Hetzelfde geldt voor het geloof: het is niet met zichzelf bezig, maar richt zich 
op Gods Woord en beloften. Nog scherper spreekt Noordmans zich in het boek Het 
Koninkrijk der hemelen ( 1949) over de oefeningen uit: 'Was er een klaarder belijdenis 
geweest van de persoon en het werk des Heiligen Geestes, dan zou de 'innigheid' 
(Schortinghuis) van het christendom er bij velen evengoed geweest zijn, maar zij zou 
een ander type hebben vertoond. Het zou meer de naam van geloof en minder die van 
vroomheid hebben verdiend. - Zoals het nu liep bouwde men vaak zelf aan de 'trappen 
des geestelijken levens' (Theod. à Brakel), die in zekere zin evenwijdig liepen aan de 
trappen der vernedering en der verhoging van Jezus Christus. Door dit parallellisme 
was dan eigenlijk de plaats van het werk des Heiligen Geestes reeds bezet door mense
lijke oefeningen. In werkelijkheid was hier dezelfde heiligingsleer als bij Rome.'401 

™. O. Noordmans, 'Evangelie en zielszorg', in V.W. dl. 6, p. 17. Cf. O. Noordmans, 'Mystiek en prediking', 
in V.W. dl. 6, p. 34-41. 
395. Cf. O. Noordmans, Liturgie, p. 119. 
396. O. Noordmans, 'Catechismusprediking', p. 110. 
M7. O. Noordmans, 'Verzoening', in V.W. dl. 1, p. 302. 
MS. O. Noordmans, 'De schepping in de Nederlandse Geloofsbelijdenis', in V.W. dl. 2, p. 384. 
3 " . O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch' (eerste versie), p. 395. 
40°. O. Noordmans, 'Het werk van de Heilige Geest', in V.W. dl. 2, p. 424. 
*". O. Noordmans, Het Koninkrijk der hemelen, in V. W. dl. 2, p. 532v. Cf. O. Noordmans, 'Natuur en gena
de bij Rome' , in V.W. dl. 6, p. 443. 
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Wij constateren in Noordmans' kritiek op de zelfgenoegzame werkheiligheid van be
keerden verwantschap met het verzet van Kohlbrugge tegen de gevestigde kerkelijke 
vroomheid, wanneer die gelijkenis vertoonde met 'de ijdle waan der trotse zielen'402. 

H.W. de Knijff heeft gewezen op Noordmans' eigen neiging tot een vorm van 
mystiek beleven403. Daarbij noemt hij de meditatie 'Plaatsbekleding'404 (1914). Hij ziet 
een verband met Noordmans' verwantschap met het platonisme. 

Noordmans koesterde meer sympathie voor het Engelse puritanisme dan voor het va
derlandse piëtisme405. Wij citeren een duidelijk getuigenis: 'Deze puriteinse beweging 
in Engeland, die zich tegen de staatskerk verzette, is van zeldzame kracht en diepte 
geweest en heeft een literatuur voortgebracht, die ook in ons land in vertaling veel ge
lezen is. Nergens is misschien het werk des Heiligen Geestes in de harten meer geoe
fend en met indringender diepte beschreven.'406 Wij hebben in subparagraaf 1.3.2. reeds 
stilgestaan bij Noordmans' opmerking '(...) dat nooit in de historie de huiselijke sfeer 
zozeer verenigd is en geheiligd, het Woord Gods zo priesterlijk door de huisvader werd 
bediend, de psalmen zo sacraal binnen de muren van iedere woning hebben geklon
ken.' Wij hebben geschreven, dat Noordmans daarbij aan zijn eigen jeugd gedacht moet 
hebben. In het geschrift Beginselen van kerkorde ( 1932) schrijft hij: 'Wie van de jeugd 
af aan deze diep-verzonken wereldbewegende geestelijkheid, met haar epicentrum in 
de eeuwigheid, als de atmosfeer van zijn leven heeft gekend, heeft voorgoed de smaak 
voor het papale, priesterlijke, pompeuze verloren.'407 N.B. Hij schrijft hier over de we
reldmissie van het calvinisme, maar voert daarbij de Pilgrimfathers, die hij op diverse 
plaatsen als de representanten van het Engelse puritanisme kwalificeert408, op. Deze 
benadering heeft hem kritiek van W.H. van de Pol en Van der Leeuw opgeleverd. Laatst
genoemde schrijft in zijn bijdrage aan het boek Liturgie in de crisis (1939): 'Op de 
noodlottigste historische vergissing heeft Van de Pol reeds de aandacht gevestigd: de 
Reformatie wordt vrijwel gelijk gesteld met het puritanisme. Dat is niet alleen histo
risch geheel onjuist, het is ook onbillijk tegenover hen, die zich met trots kinderen der 
Hervorming noemen, doch de Puriteinen alleen als verre familieleden willen erkennen. • 
Puritanisme is nu eenmaal geen reformatorisch christendom zonder meer, het is niet 
eenmaal klassiek.' Jaren later blijkt Noordmans nog bij zijn standpunt gebleven te zijn. 
Het artikel 'Onverdacht getuigenis' (1948) begint hij met de zin: 'Over het puritanisme 
hoort men nu vaak spreken als over een afgedane zaak.'409 Het slot van de pennen
vrucht luidt: 'Laten wij niet te hard op het puritanisme afgeven.' In het artikel 'Monnik 
en puritein' (1948) stelt hij zelfs: 'Deze Puriteinen zijn het, die de stuwkracht hebben 
gevormd in de nieuwe geschiedenis en wier erfenis Rome thans tracht op te kopen.'410 

402. O. Noordmans, 'Met Christus gekruisigd', in V.W. dl. 8, p. 92. 
403. H.W. de Knijff, Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband (Wageningen 
1970', Kampen 19853), p. 169. 
4M. O. Noordmans, 'Plaatsbekleding', in V.W. dl. 8, p. 63-66. 
4°5. Zie daarvoor: B. Breek, 'Noordmans en het puritanisme', in Nederlands Theologisch rijdschrift 27 
(1973) nr. 2, p. 146-175. 
40<i. O. Noordmans, 'Het zichtbare Woord', p. 318. 
407. O. Noordmans, Beginselen van kerkorde, in V.W. dl. 5, p. 179. 
408. Bijv. O. Noordmans, Geloven op gezag, in V.W. dl. 2, p. 136, en 'Het calvinisme en de oecumene' , in 
V.W. dl. 6, p. 408. Cf. brief 361 (A. Eekhof aan O. Noordmans, 13 september 1926). 
40*. O. Noordmans, 'Onverdacht getuigenis', in V.W. dl. 4, p. 478. 
41°. O. Noordmans, 'Monnik en Puritein', in V.W. dl. 6, p. 515. 
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1.4.3. Noordmans en het Friese Reveil 

In 1916 schrijft Noordmans aan Wumkes: 'Dezer dagen heb ik uw Fryske Réveil nog 
eens gelezen. Het trof mij in de voorrede de 'Adam Bede-idee' nog eens te zien staan. 
Werkelijk de stof was prachtig, maar ik durf niet te hopen dat het tot uitbeelding zal 
komen. Het nieuwe Friesland is uit op oorlogswind, op stamboekvee en zuivere leer411. 
Waar moet de dichter vandaan komen? Uw portretten heb ik met zeer veel genoegen 
gelezen. (...) Het 'Fryske Réveil' is ongetwijfeld een sympathiek verschijnsel geweest. 
(...) In de levenstoon van het Fryske Réveil lag de mogelijkheid voor harde conflicten. 
Het was zo puriteins. Het had met name voor de jeugd zo weinig. Daardoor gaf het in 
menig leven een schier onverdragelijke spanning. Maar wie zal de conflicten uit de 
wereld wegnemen? Misschien pleit dit slechts voor de diepte van dit verschijnsel in 
onze kerkelijke wereld.'412 Enkele jaren later feliciteert Noordmans Wumkes met zijn 
zilveren ambtsjubileum411. In de desbetreffende brief noemt hij impliciet It Fryske Réveil 
yn portretten als een van Wumkes' verdiensten: 'Onze doden hebt gij immortellen 
gevlochten.' In de brief aan Smit uit 1952 schrijft hij over Wumkes' lievelingsboek: 
'Het speelt rondom mijn ouderlijk huis. En de figuren, die er in optreden, heb ik meestal 
van nabij gekend.'414 Hij las ook Nei sawntich jier, zo blijkt uit een brief aan Wum
kes415. Van het boek zegt hij, dat het hem tevens een beschrijving van zijn naaste om
geving uit de eerste vijftig jaren van zijn leven was: 'Die is nergens zo uitvoerig beschre
ven. Wat een mensen, die ik van nabij gekend heb.' Hij somt dan een groot aantal Friese 
Reveilpersonen op. Wumkes antwoordt: 'Dankbaar noemen U en ik ons kinderen van 
het Friese Réveil, dat zo'n rijke zegen over het 'heitelân' bracht.'416 Hier moet wel op
gemerkt worden, dat Noordmans in een andere uit 1916 daterende brief aan Wumkes 
had verklaard: 'Mij hebben b.v. de mensen van het Friese Réveil meer uit algemeen 
menselijk oogpunt belang ingeboezemd, dan dat ik het Friese daarin bijzonder heb 
opgemerkt.'417 

Met Felix heeft Noordmans nog persoonlijk contact gehad. In 1897 schrijft hij 
aan zijn ouders over een bezoek van de voorman van het Friese Reveil: 'Hij heeft toen 
een uurtje op zijn studeerkamer met mij gepraat. Het is een aardige oude man en ziet er 
nog krachtig en sterk uit voor zijn drieënzeventigjarige leeftijd. Hij verwonderde zich 
dat vader al zo oud was, zoals hij zeide, hem al zo na aan zijn broek zat. Hij had het 
over kwattepiep, enz., vertelde mij over zijn werkzaamheden in Friesland en vroeg mij 
over mijn gezondheid. Hij heeft ook medicijnen gestudeerd.'418 Tweemaal komt Noord
mans op het bezoek terug. In een van de uit 1916 daterende brieven aan Wumkes ver
telt hij: 'Felix sprak ik nog eens als emeritus te Utrecht om hem de groeten van m'n va
der over te brengen. Hij vertelde mij dat hij, als student, zich had overwerkt. Hij had nl. 
de medicijnen ook voor een deel bestudeerd en vond dat nodig voor een theoloog. Hij 

4". Zie verder: par. 4.1.2. 
4I2. Brief 297 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 5 juni 1916). 
"". Brief 309 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 10 april 1919). 
4M. Brief 913 (O. Noordmans aan M.N.W. Smit, 25 mei 1952). 
4'5. Brief 911 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 6 februari 1952). 
"". Brief 912 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 8 februari 1952). 
m. Brief 299 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 13 juli 1916). 
•"8. Brief 130 (Ouders aan Oepke, 12 september 1897). 
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had het te harde werken, waarbij compressen op 't hoofd waren te pas gekomen, met 
een zware tyfus moeten bekopen, die hem van z'n hoofdpijnen had verlost. Hij ver
telde met de chaise Friesland te hebben doorkruist; halt hadden hem geboden de 'Frie
se wouden' waar men, meende hij, meer in de duivel dan in God geloofde. La Saussaye 
in Leven van Beets noemt hem 'de slimme Felix', wat daar in 't verband geen prettige 
indruk maakt.'4" In "Verschuivingen in de theologie van de laatste honderd jaar' doet 
Noordmans als volgt verslag van het bezoek aan Felix: 'De oude dominee Felix, toen 
emeritus, vertelde mij een veertig jaar geleden eens op z'n studeerkamer te Utrecht, dat 
hij, toen hij nog dominee van half-Friesland was, rechts van z'n pastorie onder de 
boeren de dogmatici had wonen en links de mathematici en sterrenkundigen. Uit de 
bibliotheek van één dier natuurfilosofen, die met boekerij en al in een armhuis was 
terecht gekomen, staat nog de Kosmos van Alexander von Humboldt in mijn boekenkast. 
De kennis der natuur was een religie.'420 

. Brief 297 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 5 juni 1916). 

. O. Noordmans, 'Verschuivingen in de theologie van de laatste honderd jaar', p. 27v. 




