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II. Studententijd 

2.1. GYMNASIALE STUDIE IN ZETTEN EN SNEEK 

Inleiding 

In augustus 1885 vertrok Oepke Noordmans naar Zetten421. Daar was het eerste chris
telijke gymnasium in Nederland gevestigd422. Het initiatief daartoe was genomen door 
de plaatselijke predikant, F.P.L.C. van Lingen. In zijn studententijd had hij zich tot de 
moderne richting gekeerd, maar in zijn eerste gemeente onderging hij in zijn geloofsle
ven en theologie een radicale wending naar de gereformeerde orthodoxie. In Zetten, 
zijn derde gemeente, begon hij in 1862 zelf in zijn pastorie enkele jongelui voor te 
bereiden op de theologische studie: hij was er van overtuigd, dat het beste middel tot 
kerkherstel gelegen was in de rechte bediening van het Woord, terwijl juist aan jonge 
rechtzinnige predikanten grote behoefte bestond. Het begin van het gymnasium wordt 
gedateerd op 8 december 1864. Bij de opening waren er tien leerlingen, aan het einde 
van het eerste cursusjaar dertig. 

Oepke verbleef in Zetten tijdens de bloeitijd van het gymnasium, de periode 
van 1880 tot 189042\ W. Ruiter schrijft over die jaren evenwel onder de titel 'Strijd en 
zegen'424. De strijd had betrekking op de kerkelijke koers van de instelling. De oud-
alumni van het gymnasium trokken in de eerste tijd bijna allen voor hun theologische 
studie naar Utrecht, na 1880 geleidelijk aan ook naar de Vrije Universiteit. Er was een 
regeling ontworpen volgens welke de leerlingen van Zetten zonder gebruikmaking van 
het staatsexamen door middel van een gelijkwaardig examen konden worden toegela
ten tot de studie van het hoger onderwijs. Ruiter stelt: 'Eigenlijk kan men zeggen dat de 
bakermat van de Vrije Universiteit gelegd was in Zetten.'425 In 1885, een jaar voor de 
Doleantie, kwam een scherpe belijning van de school tot stand. Bij de oprichting van 
de stichting gold als doel 'christelijk onderwijs en christelijke opvoeding', tegenover 
het neutrale staatsonderwijs. In het genoemde jaar veranderde de Opleidingsschool 
(Gymnasium) te Zetten in Vereniging voor Gymnasiaal Onderwijs op Gereformeerde 
grondslag. Vooral velen uit hervormde kring die tot dan toe de school door hun invloed 
gesteund hadden, trokken zich terug. In 1885 is ook overwogen om het gymnasium 
naar Amsterdam te verplaatsen, maar deze verhuizing ging niet door426. 

Doordat de band tussen de Vrije Universiteit en Zetten nauwer was geworden, 
oriënteerde Van Lingen zich meer op Amsterdam dan op Utrecht. In de jaren '80 gin
gen de meeste leerlingen van Zetten na een vergelijkend examen naar de Vrije Univer
siteit, waar het overgrote deel van de professoren hervormd was. Ook de meeste leer
lingen van Zetten waren hervormd. Maar Van Lingen zette zich steeds scherper af 

421. Brief 2 (Oepke aan zijn ouders, 30 augustus 1885). 
4". Zie daarvoor: W. Ruiter, De man in de schaduw. Ds. Van Lingen strijder voor het Christelijk Middelbaar 
Onderwijs en Kerkherstel (Franeker 1965). Cf. Gedenkboek van het Christelijk Gymnasium te Zetten/ 
Lyceum te Arnhem, uitgegeven bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan (Arnhem 1925). 
423. Cf. brief Oepke aan zijn ouders, 1 mei 1887. 
424. W. Ruiter, ibid., p. 80-82. 
425. W. Ruiter, ibid.,p. 68. 
426. Cf. brief 7 (Oepke aan zijn ouders, 9 oktober 1885). 
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tegen de Nederlandse Hervormde Kerk. In maart 1885 schrijft hij: 'Zelfs de Utrechtse 
Theologische Faculteit is naar onze overtuiging zover weggezonken, dat niemand, die 
de belijdenis der vaderen liefheeft, daarheen zijn zoon zenden mag.'427 Overigens: de 
meeste leerlingen kwamen toen al uit de kringen van de voorstanders van de Vrije Uni
versiteit. Na 1886 kreeg de school een meer gemengd karakter, daar veel leerlingen uit 
de invloedssfeer van de Doleantie het gymnasium gingen bezoeken. Ook in het cura
torium en in het docentenkorps traden veranderingen in kerkelijke gezindte op. 

In 1886 bevestigde Van Lingen kandidaat J.H. Houtzagers in de eerste doleren
de gemeente van Nederland, Kootwijk428. Houtzagers was de eerste student van de 
Vrije Universiteit die het kandidaatsexamen aflegde. In november 1884 preekte hij 
voor het eerst in Kootwijk. In maart 1885 deed de kerkenraad aldaar hem een toezeg
ging van beroep, hoewel hij niet voldaan had aan de exameneisen van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Een poging van de kerkenraad om het classicaal bestuur in Harder
wijk tot maatregelen te bewegen die een wettig beroep mogelijk maakten, faalde. Deson
danks was de kerkenraad bereid verder te gaan met de beroeping, daarbij geholpen 
door docenten van de Vrije Universiteit. In 1885 werd Houtzagers door een commissie 
ad hoc, waarvan Van Lingen deel uitmaakte, getoetst op zijn geschiktheid voor het pre
dikantsambt; nadat gebleken was, dat hij niet mocht hopen op de gelegenheid het ge
bruikelijke hervormde proponentsexamen af te leggen. In januari 1886 nam hij het in 
december 1885 op hem uitgebrachte beroep naar Kootwijk aan. Het classicaal bestuur 
van Harderwijk legde de kerkenraad van Kootwijk op 1 februari 1886 een voorlopige 
schorsing op. Op 2 februari (officieel 3 februari) verbrak Kootwijk de band met de Ne
derlandse Hervormde Kerk. De bevestiging en intrede van Houtzagers vonden plaats 
op 7 februari, in tegenwoordigheid van tien Zettense leerlingen en twintig studenten 
van de Vrije Universiteit. De algemene synode berichtte op 18 februari aan de kerken-
raadsleden en Houtzagers, dat zij zich door hun gedrag afgescheiden hadden van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Omdat de classis Harderwijk weigerde, kreeg het pro
vinciaal kerkbestuur van Gelderland opdracht de zaken in Kootwijk op orde te bren
gen. Van Lingen, die zich in diverse bladen verdedigde, kwam er tot veler verbazing 
met een genadige berisping van het classicaal bestuur van Harderwijk van af. Nog in 
hetzelfde jaar verbrak hij zelfde band met de Nederlandse Hervormde Kerk, terwijl hij 
in 1891 overging naarde Christelijke Gereformeerde Kerken. 

2.1.1. Oepke Noordmans als leerling van het gymnasium te Zetten 

In zijn eerste brief vanuit Zetten meldt Oepke aan zijn ouders, dat hij het toelatingsexa
men voor het gymnasium in Zetten met goed gevolg afgelegd heeft429. Tevens vertelt 
hij over de lessen en over het dagprogramma. Overigens: hij moet het in Zetten naar de 
zin gehad hebben, getuige wat Trijntje hem op 8 oktober 1885 schrijft: 'Het verblijdt 
ons zeer dat de dagen te Zetten zoo gauw omgaan, een bewijs, datje er met genoegen 
zijt.' Aan het gymnasium was een internaat verbonden430. Met betrekking tot zijn huis-

*". F.P.L.C. van Lingen, geciteerd naar W. Ruiter, ibid., p. 83v. 
42*. Ziedaarvoor: F. Rozemond, 'Dominee Houtzagers van Kootwijk: 1857-1940', in Jaarboek voor de ge
schiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 6 (1992), p. 45-82. 
4M. Brief 2 (Oepke aan zijn ouders, 30 augustus 1885). 
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vesting merkt Oepke in een brief van 31 augustus 1887 aan zijn ouders op: 'Ik heb hier 
nu ook een kamer gekregen. Het is dezelfde waar Oepke de Roos en Ploos431 vroeger 
hebben gewoond. Hij is nog al meegevallen. Mijn kamergenooten ben ik ook nog al 
mee te vreden.' Op 6 september schrijft hij: '(...) op een kamer is het veel gezelliger 
dan op zo'n slaapzaal en wij kunnen er ook rustiger werken. De kleren kunnen wij nu 
ook fatsoenlijk in een kast hebben.' Enkele maanden later vraagt Oepkes moeder aan 
haar zoon: 'Bevalt het Oepke altijd nog goed op de nieuwe kamer?'432 

In september 1887 corresponderen Oepke en zijn vader over de te volgen cate
chisatie. Noordmans Sr. schrijft aan zijn zoon: 'Over uw catechisatie heb ik aan ds. van 
Lingen geschreven. Ik heb aan zijn eerwaarde geschreven in welke leer ik verlangde 
dat gij zoudt onderwezen worden en het verder aan hem overgelaten. Ik meen onbe
voegd te zijn tot een keus over iets waarmee ik niet genoeg bekend ben.'433 Oepke 
antwoordt: 'Wat betreft het catechiseren, toen wij hier 's avonds kwamen, lagen er 
twee lijsten op tafel, een voor ds. Van Lingen en een voor ds. Gunning. Daar vader ge
zegd had dat vader misschien niet eens schrijven zou, tekende ik toen maar voor ds. 
Van Lingen, maar nu schreef vader dat vader toch aan dominee had geschreven. Deze 
heeft er tegenover mij nog niet over gesproken.'434 In Zetten kwam Oepke in aanraking 
met diverse theologen van naam. In een brief uit 1886 vertelt hij aan zijn ouders, dat de 
hooggeleerde A.H. de Hartog Sr. ter gelegenheid van het jaarfeest van het gymnasium 
in de kerk een rede gehouden had435; in de 'Kroniek februari 1939' doet hij verslag van 
diens verschijning op de jaarfeesten436. Eveneens in 1886 schrijft hij aan zijn ouders: 
'Zaterdagavond heeft prof. Hoedemaker hier een lezing gehouden over het verband 
tussen theorie en praktijk, beginsel en leven, in verband met de Vrije Universiteit en de 
volgende zondagmorgen heeft hij hier te Zetten in de kerk gepreekt.'437 In 1887 meldt 
hij: 'Woensdagavond ben ik bij Pierson op de vluchtheuvel geweest. Die hield eene 
lezing over Christen- en Christinreize naar de eeuwigheid in verband met den te-
genwoordigen toestand in de kerk.'438 (In de meditatie 'Zeven gelijkenissen van Jezus' 
(1952-1953) refereert Noordmans aan een uitspraak van Pierson te Zetten439.) 

Op 17 januari 1886 schrijft Oepke aan zijn ouders, dat hij op een jongelingsver
eniging zit. In 1887 vertelt hij: 'Donderdagavond zullen wij hier zo God wil en wij le
ven jongelingsfeest hebben. Ds. Van Lingen zal dan eerst een feestrede in de kerk 
houden en verder zullen wij dan 's avonds feest in de zaal vieren.'440 Bijna twee maan
den later meldt hij: 'Zondag hebben wij een knapenvereniging opgericht, daar wij nu 
onder de 15 jaar niet op de jongelingsvereniging mogen komen.'441 In 1886 verhaalt hij 
over een feest van de op 16 september 1865 aan het gymnasium te Zetten opgerichte 

*"°. Brief 1 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 16 maart 1884) n. 2. 
" ' . Met 'Ploos' is vermoedelijk E.Th. Ploos van Amstel bedoeld. Zie voor hem: brief 64 (P. Warmenhoven 
aan O. Noordmans, 11 februari 1889) n. 8. 
432. Brief 32 (Moeder aan Oepke, 4 december 1887). 
433. Brief 29 (Ouders aan Oepke, 4 september 1887). 
434. Brief 30 (Oepke aan zijn ouders, 6 september 1887). 
435. Brief 19 (Oepke aan zijn ouders, 14 juni 1886). 
4M. O. Noordmans, 'Kroniek februari 1939', in V.W. dl. 4, p. 247v. 
437. Brief 22 (Oepke aan zijn ouders, 10 november 1886). 
438. Brief 24 (Oepke aan zijn ouders, 7 februari 1887). 
43*. O. Noordmans, 'Zeven gelijkenissen van Jezus', in V.W. dl. 8, p. 288. Cf. O. Noordmans, 'Zondaaren 
bedelaar', in V.W. dl. 8, p. 15v. 
44°. Brief 23 (Oepke aan zijn ouders, 30 januari 1887). 
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oratorische vereniging 'Chrysostomos'442, waarvan hij penningmeester geweest is443. 

Oepke vertelt driemaal, dat hij in Zetten was, toen Van Lingen naar Kootwijk ging om 
Houtzagers te bevestigen: in een brief doet hij zijn ouders verslag van de gebeurte
nissen444, in 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie' en in het artikel 'De 
Doleantie' (1936) volstaat hij met de mededeling van zijn aanwezigheid445. 

Begin 1887 meldt Oepke aan zijn ouders: 'Ds. Van Lingen heeft vanmorgen 
gesproken te Randwijk, een dorp, dat hier zowat drie kwartier van Zetten afligt. Zoals 
gij denk ik wel vernomen hebt, mag ds. van Lingen niet meer in de kerk spreken en 
daarenboven is er daar ook nog een moderne dominee. Hij heeft daar nu in een tabaks-
schuur gesproken, waar in de zomer tabak wordt gedroogd. Aan de ene kant stonden 
een koe en een geit en waren enige varkens en aan de andere kant waren kippen. In het 
midden en aan de kant waren planken over schammels gelegd en daar hebben wij toen 
op gezeten.'446 Enige tijd later schrijft Oepke: 'Van de week is zoals vader weet hier 
dichtbij ook weer een gemeente uit het synodaal verband getreden, n.l. Randwijk. Het 
is dezelfde gemeente waar wij laatst in die schuur zijn geweest. Zoals ik geschreven 
heb, is hier een week of drie geleden een vergadering geweest op het gymnasium waar 
ds. Van Lingen gesproken heeft. De kerkeraad van die gemeente was daar ook geweest 
en heeft daar een stuk getekend, dat hoofdzakelijk op hetzelfde neerkwam als wat er 
laatst te Amsterdam op het congres is uitgesproken in de resoluties. Het klassikaal 
bestuur was nu van plan de kerkeraad rekenschap daarvan te vragen en nu hebben zij 
zich op aanraden van ds. Van Lingen afgescheiden.'447 

In een brief van eind 1885 vertelt Oepke aan zijn ouders, dat een van de leerlingen van 
het gymnasium wegens een verschil met Van Lingen vertrokken is448. Waarop de on
enigheid betrekking had, is onduidelijk. Vermoedelijk had die te maken met Van Lingens 
houding ten opzichte van de Doleantie, want die werd in de loop van Oepkes verblijf in 
Zetten meer en meer omstreden. Medio 1888 schrijft Oepke, dat zijn klas, die bij zijn 
komst in Zetten twintig leerlingen telde, nog maar uit zes leerlingen bestaat en dat het 
aantal na de vakantie nog maar vier zal zijn449. Hij voegt er aan toe: 'Het gymnasium 
gaat er tegenwoordig niet op vooruit en het doleren heeft er ook geen goed aan gedaan. 
Die tegenwoordig naar de Vrije Universiteit gaat, kan best uit de vijfde klas examen 
doen, maar anders moet men hier vandaan staatsexamen doen uit de zesde klasse en dat 
is niet zo heel gemakkelijk. Van een ander gymnasium gaat dit veel beter. Van 't jaar 
doen er nog twee staatsexamen, die er denk ik beide wel zullen doorkomen, maar het 

*". Brief Oepke aan zijn ouders, 23 maart 1886. 
in. Brief 21 (Oepke aan zijn ouders, 3 oktober 1886). - Zie voor 'Chrysostomos': W.J. van Otterlo, 
'Chrysostomus', in Gedenkboek van het Christelijk Gymnasium te Zetten/Lyceum te Arnhem p 122v 
443. Brief 64 (P. Warmenhoven aan O. Noordmans, 11 februari 1889). 
444. Brief 13 (Oepke aan zijn ouders, 8 februari 1886). 
445. Resp. O. Noordmans, 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie', p. 107, en 'De Doleantie' 
in V.W. dl. 5, p. 305. 
446. Brief 23 (Oepke aan zijn ouders, 30 januari 1887). Cf. O. Noordmans, 'Kritieke spanningen in de 
gereformeerde theologie', p. 107. 
447. Brief 25 (Oepke aan zijn ouders, 1886). 
448. Brief 8 (Oepke aan zijn ouders, 1 december 1885). 
"'. Brief 41 (Oepke aan zijn ouders, 5 juni IS 
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volgend jaar is er weer geen een, zodat de zesde klas hier slechts twee jaar heeft be
staan. De keuze voor mij komt ook al dichter bij en vaders keuze natuurlijk in de eerste 
plaats. Ga ik later naar de Vrije, dan kan ik hier natuurlijk blijven, maar anders is het 
beter nog een poosje op een ander gymnasium te zijn. Ik gevoel wel, het is voor vader 
geen gemakkelijke positie, maar het komt toch zover. De twee wegen lopen nogal ver 
uit elkander en toch, een middelweg is er tegenwoordig niet. Het onderwijs aan de 
staatsacademies voor predikant is tegenwoordig zo verbazend slecht dat het eigenlijk 
niet te doen is en aan de Vrije is het natuurlijk doleren. Ik kan niet beoordelen waar ik 
heen moet, althans nog niet.' 

2.1.2. De visie van D.P. Noordmans op de Vrije Universiteit en de Doleantie 

In de subparagrafen 1.2.3. en 1.2.4. hebben wij gezien, dat Noordmans Sr. aan Felix en 
Hoedemaker geschreven heeft over de keuze voor of tegen de Vrije Universiteit. Hij 
heeft daarover ook gecorrespondeerd met Van Lingen. Als voogd van Oepke de Roos 
schrijft hij in maart 1884 aan de rector van het Zettense gymnasium. Het is hem om de 
toekomst van zijn pupil te doen. Wij citeren uit de brief: 'D.V toch zal het voor eerlang 
tot een beslissing moeten komen in betrekking tot mijn pupil - is het al niet om een 
definitief besluit te nemen, voor het minst althans om hem met raad en voorlichting te 
kunnen dienen.' De beslissing heeft betrekking op de vraag of de studie al dan niet aan 
de Vrije Universiteit moet worden voortgezet. In tegenstelling tot Van Lingen heeft 
Noordmans grote moeite met deze instelling. Wat Van Lingens opvatting betreft: hij 
had in het Wagenings Weekblad over steun aan de Vrije Universiteit geschreven: '(...) 
die er geloof voor heeft, zende zijn zoon of pupil naar de Vrije Universiteit en heeft 
daarin het bewijs, dat zijn werk uit God is, maar die er geen geloof voor heeft, hij wage 
zich niet aan de bezwaren, die er aan verbonden zijn.'450 Noordmans vindt die uitspraak 
'te saai, te onbestemd, te subjectief'. Hij is van mening: 'Ons individueel geloof kan 
immers nooit zegge nooit de voorwaarde zijn van Gods bevel of belofte - maar Gods 
bevel en belofte moet altijd de grond zijn waarop ons geloof of onze geloofsdaad rust.' 
Vervolgens vraagt hij Van Lingen om helderheid. Het antwoord van de rector is niet 
bewaard gebleven. Zoals in subparagraaf 1.2.4. ter sprake kwam, vervolgde Oepke de 
Roos zijn studie aan de Vrije Universiteit. Dat heeft de verhoudingen binnen het gezin 
Noordmans geen goed gedaan. In 1906 schrijft Noordmans Sr. aan zijn zoon: 'Oepke 
de Roos is een dag eerder met twee van zijn jongens een paar uur bij ons geweest. Hij 
was thans zeer vriendelijk, voorkomend en instemmende. Natuurlijk de scheiding daar 
buiten.'45' 

Wij hebben in de vorige subparagraaf gezien, dat Oepke Noordmans in Zetten 
in aanraking kwam met de Doleantie, tot verdriet van zijn vader. Die schrijft hem in 
1887: 'Het spijt mij dat er op het gymnasium zoveel drukte over het doleren gemaakt 
wordt. Ik heb u niet naar Zetten gestuurd om te doleren maar om te leren.'452 Uit een 

45°. F.P.L.C. van Lingen, geciteerd naar de brief D.P. Noordmans aan F.P.L.C. van Lingen, maart 1884. Cf. 
W. van 't Spijker, 'Het voortbestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk', in L.J. Wolthuis en J. Vree 
(red.), ibid.,p. 112. 
451. Brief 192 (Ouders aan Oepke, 7 oktober 1906). 
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brief van Noordmans Sr. aan zijn zoon van 16 september 1888 blijkt, dat hij met be
trekking tot Oepkes verblijf in Zetten twijfelt tussen 'lijdzaam volgen of werkdadig 
handelen'451. De situatie wordt ondertussen steeds spannender. In een brief van 30 
september vertelt Oepke aan zijn ouders: 'De jongens, die hier tegenwoordig zijn, zijn 
allemaal zowat dolerend of afgescheiden.'454 Met het oog daarop vraagt hij, '(...) of het 
tegenwoordig voor een dominee mogelijk is om de belijdenis in de kerk te handhaven, 
zonder daarin door de kerkelijke besturen verhinderd te worden, b.v. om de modernen 
van het avondmaal te weren.' In een brief van 7 oktober aan zijn zoon formuleert vader 
Noordmans een aantal wedervragen voor de Zettense gymnasiasten455. Daaruit blijkt, 
dat hij in separatisme geen oplossing voor de kerkelijke problematiek ziet. 

Uiteindelijk koos vader Noordmans tegen de Vrije Universiteit en de Doleantie. 
Zoals wij in subparagraaf 1.2.4. gemeld hebben, volgde zijn zoon de theologische stu
die aan de universiteiten van Leiden en Utrecht. In een brief uit 1892 aan student Noord
mans komt Noordmans Sr. terug op die keuze: '(...) nog levendig herinner ik mij de 
strijd, die in mijn hart heeft plaatsgehad, voordat ik u overeenkomstig uw keus en aan
leg kon afstaan om wetenschappelijk tot het leraarsambt te worden opgeleid.'456 

2.1.3. De correspondentie tussen Oepke de Roos en Oepke Noordmans 

Toen Oepke Noordmans op het Zettense gymnasium aankwam, studeerde Oepke de 
Roos reeds aan de Vrije Universiteit. Uit de periode van diens verblijf in Zetten en Am
sterdam is een aantal brieven aan zijn neef bewaard gebleven. 

In Amsterdam kreeg Oepke de Roos al spoedig te maken met de Doleantie; al 
was het alleen hierom, dat hij in 1886 veertien dagen extra vakantie kreeg 'om de 
kwestie van Amsterdam'457. In subparagraaf 1.2.4. hebben wij gezien, dat D.R Noord
mans zijn pupil als 'volbloed dolerend gezind' kwalificeerde. Die aanduiding wordt 
bevestigd door de brieven van Oepke de Roos. Op 21 februari 1888 schrijft hij aan zijn 
neef: 'Je verhaalde mij, dat het tegenwoordig zo roerig op het gymnasium toeging, dit 
hoorde ik ook van anderen. En ben daardoor tamelijk snel op de hoogte gekomen. Ik 
geloof nu dat er enkele roervinken zitten, die al hun best doen om de jongens tegen do
minee Van Lingen op te stoken. Zulke jongens vinden wij hier flauwe jongens. Want 
dominee Van Lingen, zelf dolerend, laat de jongens in hun beginsel vrij. In alle andere 
gevallen zijn ze hem dus gehoorzaamheid verschuldigd en moeten hem onderdanig 
zijn. (...) Zo wordt er hier over die Zettense geschiedenis geoordeeld.'458 Hij vervolgt: 
'Ik meld je dit, omdat ik in je brief merkte, dat jij wel van dit gevoelen bent. Doch ik 

4". Brief 31 (Ouders aan Oepke, 5 oktober 1887). 
453. Brief 46 (Ouders aan Oepke, 16 september 188 
454. Brief 48 (Oepke aan zijn ouders, 30 september M 
455. Brief 51 (Ouders aan Oepke, 7 oktober 1888). 
456. Brief 85 (Ouders aan Oepke, 5 juni 1892). 
457. BriefG. de Roos aan O. Noordmans, 31 januari 1886. -Zie voor 'de kwestie Amsterdam': A.J. Rasker, 
De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhou
ding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw (Kampen 1974' - 1986', opnieuw herziene 
en vermeerderde dr.), p. 182-186. 
458. Brief 35 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 21 februari 18 
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waarschuw voor dat standpunt. Het kan je gehele leven een beletsel zijn om op anderen 
gezegend te werken. Vooral ook aanstaande predikanten moeten daarmee rekenen.' Uit 
een brief van 18 maart van Oepke de Roos aan zijn neef blijkt, dat de 'opstand der 
gymnasiasten' niet zo erg was als men wel eens had voorgesteld, maar hij blijft bij zijn 
standpunt459. 

Uit zijn brieven blijkt, dat Oepke de Roos zich aan de Vrije Universiteit thuis 
gevoeld heeft. Hij vertelt niet alleen over zijn studieuze activiteiten maar ook over an
dere bezigheden, zoals het meevieren van het zilveren huwelijksfeest van Kuyper en 
zijn vrouw460 en het bijwonen van 'een deftige visite'461, een theevisite462 en een recep
tie463 bij W. Hovy, een van de financiers van de van de Vrije Universiteit464. Op 18 no
vember 1888 schrijft Oepke de Roos aan zijn neef, dat hij met treurnis en afkeuring 
kennisgenomen heeft van het besluit van zijn oom om hem niet langer naar het gym
nasium te Zetten maar naar het stedelijk gymnasium te Sneek te sturen465. Hij schrijft: 
'Ik kan mij bijna niet voorstellen dat van een stedelijk gymnasium niet enige invloed 
ten kwade zal uitgaan. Wel stem ik toe, dat in jouw geval die verkeerde invloed zo sterk 
niet zal zijn, omdat je alle dagen naar huis gaat. Maar toch moet ik je weggaan betreu
ren en afkeuren. Daarin ligt waarschijnlijk ook nog de voorspelling, datje later naar 
een staatsuniversiteit gaat. En dan betreur ik jou en je studiën. Doch deze laatste zaak is 
nog niet beslist, daarom kan ik nog een weinig hoop houden je D.V aan deze universi
teit eens als student te zien.' 

2.1.4. Oepke Noordmans' vertrek naar het gymnasium te Sneek 

Op 19 september 1888 schrijft Oepke aan zijn ouders: 'Ik heb een dag of wat geleden 
aan Krull466 geschreven om inlichtingen aangaande Sneek en ik denk dat ik wel spoe
dig bericht zal krijgen.'467 Oepke en Ayelt Folkert Krull uit Edens kwamen tegelijk in 
Zetten aan; in september 1887 vertrok Krull daarvandaan468. Op 4 november schrijft 
Oepkes vader aan zijn zoon over 'de verplaatsing naar Sneek'469. Hij had Enderlé ge
vraagd om voor hem te informeren, of leerlingen ook tussentijds op het gymnasium 
aldaar aangenomen werden. Uit een brief van Noordmans Sr. van november blijkt, dat 
dat inderdaad het geval was470. Vader Noordmans meldt verder: 'Ik heb nu gelijk aan 
ds. van Lingen geschreven, dat gij D.V. met de kerstvakantie het gymnasium te Zetten 
gaat verlaten, en zijne eerwaarde verzocht u ter aanbeveling voor het gymnasium zulke 
getuigschriften te willen verstrekken als hij oordeelde, dat gij u in betrekking tot uw 
vordering, ijver en gedrag hebt verworven.' Vervolgens gaat hij in op het afhandelen 

4". Brief 37 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 18 maart 1888). 
460. Brief 42 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 19 juni 1888). 
"". Brief 39 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 30 april 1888). 
462. Brief 53 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 15 oktober 1888). 
4M. Brief 59 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 18 november 1888). 
4M. Brief 39 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 30 april 1888) n. 7. 
4'5. Brief 59 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 18 november 1888). 
466. Zie voor het contact tussen Noordmans en Krull verder: par. 4.2.5. 
467. Brief 47 (Oepke aan zijn ouders, 19 september 1888). 
4'8. Brief 47 (Oepke aan zijn ouders, 19 september 1888) n. 2. 
"". Brief 55 (Ouders aan Oepke, 4 november 1888). 
4™. Brief 56 (Ouders aan Oepke, november 1Î 
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van enkele formaliteiten, zoals daarvan ook in andere brieven sprake is471. Op 12 no
vember doet Krull aan Oepke schriftelijk opgave van de boeken die op het gymnasium 
te Sneek gebruikt worden en deelt hij zijn vriend mee, dat hij zich bij rector A.E. 
Beuzekamp moet opgeven472. 

Eind 1888 verliet Oepke Zetten om zijn studie aan het stedelijk gymnasium te 
Sneek voort te zetten, 'van Kerstmis 1888-juni 1891'471. Pogingen van oud-leerlingen 
van het Zettense gymnasium die inmiddels in Kampen verder studeerden, om Oepke 
ook naar de IJsselstad te krijgen, waren daarmee mislukt474. Hoe dat ook zij: vader 
Noordmans had zijn zoon in een brief van 10 december 1888 voorgehouden: 'Gij moet 
er vooral op letten dat gij Zetten niet als een wegloper verlaat. Maar vooral in zulk een 
goede verstandhouding als dit maar immer mogelijk is. Want hoewel uw genoten on
derwijs door ons is betaald en er wel het een en ander is dat wij anders hadden gewenst, 
zo zijt gij toch dank schuldig aan ds. van Lingen en de andere leraren voor de opvoe
ding en het onderwijs die gij hebt genoten, en tevens strekt deze uw handelwijs tot 
aanbeveling voor uw volgend leven, hetzij dan ook waar uw plaats in het vervolg zijn 
zal.'475 L.W. van Deventer, leraar klassieke talen te Zetten, had in een brief van 18 
december 1888 verklaard, dat hij Oepke 'met leedwezen' het Zettense gymnasium zag 
verlaten, omdat hij één van de beste leerlingen was, 'een jongeling van veel aanleg, 
gezond verstand en goede wil'. 

In een brief van 11 januari 1954 aan Noordmans herinnert L. Alma, die door 
contact met W. Leendertz476 bij hem bepaald was, zich de stoere stap waarmee Oepke 
het gymnasium te Sneek binnenkwam en de vaardigheid waarmee hij zich door een 
niet altijd met de nodige zorg geprepareerde vertaling heensloeg. In 1908 schrijft Noord
mans aan zijn moeder: 'Ik ontmoette in de trein mijn oude rector Beuzekamp en zijn 
vrouw met wie ik tot Zwolle in gezelschap bleef.'477 Tenslotte: in de brief uit 1952 
schrijft hij aan Wumkes over een van de leraren aan het gymnasium te Sneek: 'Daar is 
ds. Niemeier, van wie ik mijn Hebreeuws heb geleerd, rood aan gelopen in 't gezicht, 
voortreffelijk docent, zeer oud-modern, maar sympathieker dan zijn blufferige zoon uit 
Bolsward478.'479 Op 2, 3 en 4 juli 1891 legde Oepke het eindexamen gymnasium met 
goed gevolg af480. 

472 

"'. Brieven 60 (Ouders aan Oepke, 25 november 1888), A.E. Beuzekamp aan O. Noordmans, 23 november 
1888 en 61 (Oepke aan zijn ouders, 6 december 1888). 

Brief 58 (A.F. Krull aan Oepke Noordmans, 12 november 1888). 
-'-. Brief 913 (O. Noordmans aan M.N.W. Smit, 25 mei 1952). 
474. Brieven 49 (J.W. Hovinga aan Oepke Noordmans, 30 september 1888) en 52 (J. van Rijs aan Oepke 
Noordmans, 12 oktober 1888). Cf. brief 62 (F. Diemer aan Oepke Noordmans, 9 december 1888). 
475. Brief 63 (Ouders aan Oepke, 10 december 1888). 
m. Zie voor het contact tussen Noordmans en Leendertz: par. 4.2.5. 
477'. Brief 218 (Oepke aan zijn moeder, 3 augustus 1908). 
478. Zie voor Niemeyer jr.: par. 4.1.2. 
479. Brief 911 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 6 februari 1952). 
48°. Brief 65 (Oepke aan zijn ouders, 26 september 1891) n. 1. 
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2.2. THEOLOGISCHE STUDIE IN LEIDEN EN UTRECHT 

Inleiding 

In 1891 begon Noordmans zijn theologische studie in Leiden481. Op 26 september van 
dat jaar, enkele dagen voordat de colleges aanvangen, schrijft hij aan zijn ouders: 'Ik 
ben hier best thuis.'482 Bijna drie weken later kan hij melden: 'Nog steeds blijft het mij 
hier goed bevallen, wat de omgang aangaat ook.'481 Begin juni 1892 deed hij propedeu
tisch examen, waarvoor hij met lof slaagde484. Na zijn ziekte zette hij zijn studie in 
Utrecht voort485. Op 21 mei 1900 slaagde hij voor het eerste gedeelte van het kandidaats
examen ofwel het groot tentamen, dat hij bij C.P. Tiele aflegde486. Het kandidaats
examen behaalde hij op 28 maart 1901487, cum laude™. In de 'Dankrede' bij zijn pro
motie zegt hij met betrekking tot zijn verdere studie(plannen): 'Mijn doctoraal sloeg ik 
over. Ik verzoek de jongeren hieraan geen voorbeeld te nemen. Het is niet de kortste 
weg om naar het doctoraat te promoveren. Toen ik in mijn vierde academische jaar 
naast de stof voor het kerkelijk examen de godsdienst van Israël en de dogmengeschie-
denis bestudeerde, stelde ik mij voor in de pastorie de ethiek door te nemen. Maar 
gezellige collega's489, het edele schaakspel en meerstemmige muziek brachten mij voor
lopig daarvan af. Ik liet niet de studie, maar wel de handboekstudie varen en wendde 
mij tot de grote wereldlijke en kerkelijke schrijvers.'490 

In Noordmans' oeuvre vallen de namen van de hoogleraren die hem onderwezen heb
ben, diverse keren. In de preek '25 jaar ambt' klinken korte aanduidingen: 'Leiden 
(Gunning), later Utrecht (Valeton).' In het opstel 'Licht en donker in de exegese' ( 1929) 
noemt de auteur (W.C.) Van Manen en (J.M.S.) Baljon zijn leermeesters, die hij op hun 
beurt als discipelen van (J.I.) Doedes491 kwalificeert492. In de lezing 'Kerkorde' (1937) 
vertelt hij: 'Ik heb college gelopen bij Oort, Kuenen, Van Maanen, Tiele, Gunning.'493 

In de preek '40 jaar ambt' (1943) vat hij samen: 'Te Leiden de grootmeesters Kuenen 
en Tiele. Te Utrecht meer mannen in ons land bekend: Valeton, Baljon.'494 In de medita
tie 'Gods poorten' spreekt hij in algemene zin over zijn Leidse leermeesters, waarbij 
hij vooral Kuenen op het oog gehad zal hebben495. Ook T. Cannegieter behoorde tot 

4SI. G.J. Paul, Schepping en Koninkrijk, p. 18v. 
482. Brief 65 (Oepke aan zijn ouders. 26 september 1891 ). 
483. Brief 70 (Oepke aan zijn ouders, 14 oktober 1891). 
484. Brief 85 (Ouders aan Oepke, 5 juni 1892). 
485. G.J. Paul, ibid.,p. 19. 
486. Brief 147 (Ouders aan Oepke, 11 maart 1900) n. 1. Cf. brieven 148 (Oepke aan zijn ouders, 16 mei 
1900) n. 2 en ouders aan Oepke, 26 mei 1900. 
487. Brief 151 (J.P. Eringa aan O. Noordmans, 30 maart 1901) n. 2. 
488. Brief 153 (J.P. Eringa aan O. Noordmans, 18 mei 1901). 
4 " . Zie voorde gezellige collega's: par. 3.1.5. 
490. O. Noordmans, 'Dankrede' , p. 15. Cf. brief 902 (O. Noordmans aan H. Berkhof, 30 augustus 1951). 
4 " . Zie voor Noordmans' visie op Doedes' theologische positie: par. 9.1.2. 
4 '2. O. Noordmans, 'Licht en donker in de exegese', in V.W. dl. 2, p. 8. 
4 '3. O. Noordmans, 'Kerkorde', in V.W. dl. 5, p. 378. 
494. O. Noordmans, '40 jaar ambt' , in V.W. dl. 7, p. 427. 
495. O. Noordmans, 'Gods poorten', p. 103. 
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zijn professoren496. Verder noemt hij de filosoof J.P.N. Land enkele malen. Met dit alles 
heeft Noordmans in ieder geval antwoord gegeven op een vraag in een aan hem ge
richte brief van Van Dijk van 23 november 1891 : 'Als je ons eens weer schrijft, meld 
dan eens wie de Professoren zijn en in welke vakken ze college geven. Vooral van Prof. 
Gunning wil ik dit gaarne eens weten.' Van Dijk voegt daar aan toe: 'De corpsleden 
waren er niet over gesticht, dat deze Hooggeleerde gezegd had, dat hij bereid was 'wat 
Hebreeuwsch te doen' met degenen die er lust in hadden, hé? Ik las daarvan iets in De 
Standaard.' 

2.2.1, Noordmans als theologisch student te Leiden 

Gunning heeft op Noordmans een onuitwisbare indruk gemaakt. De bijdrage 'Profes
sor Gunning te Leiden' (1929) begint hij met de passage: 'Gunning gekend te hebben 
is een voorrecht, dat ik verkreeg gedurende de academische cursus van 1891 /92 te Lei
den. De tijd was te kort voor het tot stand komen van een vol contact tussen een jong 
student en de grijze hoogleraar. Maar de indruk is gebleven, levenslang. Met dankbaar
heid herinner ik mij wat hij voor ons was; meer nog, wat hij wilde zijn. In die herinne
ring staan ze onverbleekt: de diepzinnige en vrome rede, waarmee de cursus geopend 
werd; de lessen, die tegelijk Evangeliebediening waren; het ziekenbezoek op de stu
dentenkamer; de toegestoken hand op de studeerkamer van de professor, neen, de beide 
handen daartussen de mijne genomen werd.'497 In zijn oeuvre refereert Noordmans 
verder driemaal aan Gunning in de collegezaal498. Duidelijk is, dat hij zich niet alleen 
uitspraken van Gunning herinnert, maar dat vooral Gunning als persoon voor hem van 
grote betekenis geweest is. In dit opzicht was Noordmans geen uitzondering. M.J.A. 
de Vrijer vertelt: 'De student H. Visser, later een der schoonzonen van Prof. Gunning, 
(...) uitte zich aldus: 'Of zijn colleges als zoodanig nu zoo hoog stonden, zou ik niet 
durven beweren; ik betwijfel het of zijn manuscript verdienen zou te worden uitgege
ven; toch gaf hij elk uur in zijn vak iets, dat de moeite waard was; maar zijn excursies 
waren het allerbeste! En wij kregen altijd den indruk van een profeet, van een geheiligd 
man. Hij bezielde ons met liefde voor het ambt, de kerk, het Woord, de heilige Godge
leerdheid."499 

Een en ander neemt niet weg, dat Noordmans zich als beginnend student kri
tisch over Gunning uitgelaten moet hebben, getuige wat in een brief van zijn vader uit 
1891 staat: 'Uw beoordeling van Prof. Gunning acht ik volkomen juist. Het verblijdt 
mij dat gij het verleidende van dat stelsel dadelijk doorziet. God beware u van met die 
stroom mede gevoerd te worden, want dan komt ge in de moderne wateren terecht, 
waarvoor ons de Here genadiglijk behoede, want van tweeën een of tot de wet en de 
getuigenissen, of tot de wetenschap en of men nu al bazelt van de inspiratie des Gees-
tes in het hart der gelovigen, indien de Heilige Schrift geen beslissend gezag heeft, dan 

4*\ O. Noordmans, 'Kroniek september 1940', in V.W. dl. 4, p. 294. 
4'7. O. Noordmans, 'ProfessorGunning te Leiden', in V.W. dl. 3, p. 342. 
49S. O. Noordmans, 'Twee kerkelijke richtingen', p. 380v., 'De betekenis van het ethisch beginsel voor leer 
en leven', p. 490, en 'Opstanding', in V.W. dl. 8, p. 95. 
4". M.J.A. de Vrijer, Gunning Tragicus. Prof.Dr J.H. Gunning Jr in den kring zijner broeders (Den Haag 
1947), p. 124. 
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moet toch tenslotte de geest des mensen zelf scheidsrechter zijn tussen deze zog. inspi
ratie en de fantasieën van het eigen bedrieglijk mensenhart. Onderzoek de Schriften, 
want deze zijn het die van mij getuigen en gij meent door dezelve (namelijk door de 
Schriften) het eeuwige leven te hebben. Aan deze regel zijn wij door de Heer der Schriften 
zelf gebonden.'500 Vervolgens citeert Noordmans Sr. enkele bijbelplaatsen om zijn me
ning te staven. 

In een brief van 23 januari 1898 vertelt Noordmans jr. aan zijn ouders, dat hij 
Gunning heeft horen preken. In 'Gunning en de kerk' (lezing) meldt hij, dat hij hem 
nog eens aan het einde van diens leven op een kleine bijeenkomst ontmoet heeft501. De 
bijeenkomst vond mogelijk plaats ten huize van Visser, die toen predikant in Workum 

De overige Leidse professoren waren de moderne richting toegedaan. Ook over hun 
posities heeft Noordmans zich uitgelaten. 

In het artikel 'Pragmatische houding' (1918) spreekt Noordmans zijdelings 
over de radicale kritiek van een theologische school, waarmee hij de Radicale School 
ofwel ultra-Tiibingers van de nieuwtestamenticus Van Manen c.s. aanduidt503. In de 
lezing 'Vijftig jaar theologie' (1946) stelt hij: 'De Radicale School laat de historische 
Jezus los voor de symbolische Christusvorm.'504 Daarbij noemt hij onder meer Van 
Manen. In de lezing 'Verzoening. Een Calvijnstudie' (?505) wijst hij op de Bijbel voor 
jongelieden van de nieuwtestamenticus H. Oort, waarover hij zegt: 'Daar vindt men 
een relaas van Jezus' lijden en sterven ontdaan van het woord en het geloof des Evange
lies.'506 In de lezing 'De achtergrond van de bergrede' (omstreeks 1925?) maakt hij ge
wag van de polemiek tussen Oort en rabbi T. Tal over het oorspronkelijke van Jezus' 
woorden507. Verder komt Oort ter sprake, wanneer Noordmans opmerkt, dat de bergre
de meer is dan een filosofische ethiek508. Zijns inziens kan zij pas in verband met reli
gieuze gedachten betekenis hebben. Daarbij merkt hij op: 'Ook modernen zoals Oort, 
die de bergrede hebben opgevat als codex voor menselijke zedelijkheid, hebben er
kend, dat het menselijk leven voor zulk een ethiek hindernissen opwerpt, die men niet 
te boven komt.' 

Kuenen was een van de voormannen van het historisch-kritische onderzoek van 
het Oude Testament509. Samen met de Duitse bijbelgeleerde en oriëntalist J. Wellhausen 
werd hij vooral bekend door de bronnenhypothese met betrekking tot de Pentateuch; in 
zijn studies bepleitte hij de voorstelling van zaken dat de godsdienst van Israël zich 

so°. Brief 68 (Ouders aan Oepke, 2 oktober 1891). 
50'. O. Noordmans, 'Gunning en de kerk' (lezing), p. 368. Cf. O. Noordmans, 'Gunning en de kerk', p. 359. 
!02. Brief 189 (H. Visser aan O. Noordmans, 1905) n. 1. - Zie voor de vriendschap tussen Noordmans en 
Visser: par. 3.1.5. 
5W. O. Noordmans, 'Pragmatische houding', in V.W. dl. 1, p. 178. 
SM. O. Noordmans, 'Vijftig jaar theologie', in V.W. dl. 4, p. 57. 
505. E. van der Sluis pleit in ibid., p. 97, vooreen datering tussen 1915 en 1919. 
5M. O. Noordmans, 'De verzoening. Een Calvijnstudie', in V.W. dl. 1, p. 298. 
-™7. O. Noordmans, 'De achtergrond van de bergrede', in V.W. dl. 2, p. 37. 
sm. O. Noordmans, ibid., p. 41. 
50'. Zie daarvoor: B.D. Eerdmans, A. van der Kooij en J. Vellekoop, Abraham Kuenen (1828-1891). Uitge
geven ter gelegenheid van een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek Leiden van 10 decem
ber 1991 tot 14 januari 1992 (Leiden 1991). 
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onder profetische leiding van natuurreligie tot zedelijke religie had ontwikkeld om 
tenslotte tot wetsreligie te verstarren. In de lezing 'René Descartes en zijn invloed op 
onze cultuur' (1917) schrijft Noordmans over de benadering van Kuenen-Wellhausen: 
'Persoonlijk ben ik er zeer vast van overtuigd geweest dat deze hypothese juist was 
(...)'51° Hij vervolgt: '(...) en niet dan met een zekere innerlijke beschaamdheid heb ik 
haar val beleefd."*" Met de 'val' doelt hij mogelijkerwijs op de oppositie tegen de in
zichten van Kuenen en Wellhausen van de kant van B.D. Eerdmans512. In de lezing 'Het 
leven in de zonde. Een kritische bespreking van de zondeleer van P.D. Chantepie de la 
Saussaye' (waarschijnlijk 1913) citeert hij uit een geruchtmakend artikel van Eerd
mans513. Daarin verwijt de oudtestamenticus de moderne richting, dat zij zich door de 
evolutie heeft laten misleiden. Hij stelt in dat verband: 'Zij heeft gedwaald in haar 
waan van de mogelijkheid van een absoluut neutrale historische kritiek.'514 Anders dan 
bij Eerdmans het geval was, had Noordmans' bezwaar tegen de hypothese van Kue
nen-Wellhausen niet in de eerste plaats betrekking op de evolutionistische strekking 
ervan, maar op de rationele, welhaast natuurwetenschappelijke grondslag van de me
thode. Hij bespreekt het ontwerp als 'een illustratie van de invloed die het latere carté
sianisme op de geesteswetenschap kreeg'515. 

Dezelfde kwestie is in het geding, wanneer Noordmans over de denkbeelden 
van de godsdiensthistoricus Tiele spreekt. Hij doet dat in de lezing 'De filosofie der 
geschiedenis van Heinrich Rickert'516 ( 1920), in de brochure Geloven op gezag5" ( 1921 ), 
in het artikel 'John Knox en Karl Barth'51« (1938-1939), in Liturgie519 en in de lezing 
'De grenzen der natuurwetenschap'520 (1945). In de eerstgenoemde bijdrage verwijst 
hij naar de Gifford-lectures, waarin Tiele het gebruik van de exacte methode bij de 
bestudering van de godsdienstige ontwikkeling verdedigd had. Noordmans memoreert 
de bestrijding van deze invalshoek door Doedes521 en Is. van Dijk522, terwijl hij zelfde 
benadering vanTiele als 'onhistorisch' afwijst523. Ook hier is het hem niet alleen om 
afkeuring van de evolutionistische 'leer' te doen, het gaat hem vooral om veroordeling 
van de toepassing van het natuurwetenschappelijke uitgangspunt. In Geloven op gezag 
stelt hij: 'Het is nu mogelijk, dat zelfs theologen menen op te komen voor historisch 

510. O. Noordmans, 'René Descartes en zijn invloed op onze cultuur', in KW dl 1 p 263 Cf brief ^70 fG 
Smit aan O. Noordmans, 10 oktober 1910). 
*J|. O. Noordmans, 'René Descartes en zijn invloed op onze cultuur', in KW dl 1 p 263 

' Z'e voor Eerdmans' oppositie: B.D. Eerdmans, Alttestamentliche SW/en 4 Teilè (Giessen 1908-1912) 
" n ° c

 Elssfel<K; 'Zwei Leidener Darstellungen der Israelitischen Religionsgeschichte (A. Kuenen und 
M37, a n S ) ' ' n Ze"schr'f' der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 85 (1931) S 172-195 
- O. Noordmans, 'Het leven in de zonde. Een kritische bespreking van de zondeleer van P.D Chantepie 
de la Saussaye , in V.W. dl. 1, p. 236v. 
SM. Cf. O. Noordmans, 'Fünfzig Jahre Theologie', in V.W. dl. 4, p. 84. 

si'!- E ' V a n d e r S l u i s ' i b i d " p- 8 2 ' C f ' A - v a n d e r K o o i ' 'bid' P- ''87-
»".O. Noordmans, 'De filosofie der geschiedenis van Heinrich Ricken', in V.W dl 1 p 346 en 352v 
•". O. Noordmans, Geloven op gezag, p. 144. 
"". O. Noordmans, 'John Knox en Karl Barth', in V.W. dl. 3, p. 673 
s". O. Noordmans, Liturgie, p. 105v. 
"'. O. Noordmans, 'De grenzen der natuurwetenschap', in KVK dl. 4, p. 447. 
52'. Cf. P.L. Schram, Jacobus Isaac Doedes (Wageningen 1952), p 62 
Tn0^1' Aal^erf' ïtHiSCh 'USSen '87° en '92°- 0Penbwing. Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr, 
£L>. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk (Kampen 1990), p. 159v 

Z^Jt^oT^ki" de sPee,ruim,e van de G^>- Introduce in de geloofsleer van dr O. Noordmans 
(Kampen 1979), p. 65, en A. van der Kooi, ibid., p. 26 en 187. 
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christendom, terwijl ze toch in werkelijkheid de exacte methode toepassen. Daarvan 
kan ik mij moeilijk duidelijker voorbeeld denken dan het geval van de godsdiensthis
toricus Tiele. Deze hoorde ik eens op een college zeggen, dat, wanneer iemand van 
Abraham Kuenen gezegd had: 'He is nothing if not critical', hij (Tiele) van zichzelf 
kon zeggen: 'I am nothing if not historical.' En juist deze historicus formuleerde z'n 
befaamde wetten van de godsdienst, die nu reeds als geheel onhistorisch weer terzijde 
zijn gelegd.' Elders in de brochure stelt Noordmans vast: 'De overmoed der historisch
kritische hypothesen is aanmerkelijk geluwd.'524 In 'John Knox en Karl Barth' merkt 
hij op: 'CR Tiele is in 1896 en 1898 een van de eerste Giffordlezers geweest. Hij 
trachtte, geheel naar Engelse smaak, wetten voor het godsdienstig leven te vinden. 
Veertig jaar later is Barth, die 'Nein' zegt tegen alle natuurlijke theologie, volgens een 
zeer liberale interpretatie van het testament van Lord Gifford zijn opvolger, zoals 
Kraemer, de bijbelgeleerde en zendingsman, dat is in Tieles leerstoel te Leiden.' Van 
het spreken over 'het wezen van de godsdienst' zoals Tiele dat deed, moet Noordmans 
dan ook niets hebben: volgens hem leidt het tot grenzenloze willekeur. In andere be
woordingen zegt Noordmans hetzelfde in 1945: 'Mijn Leidse leermeester Tiele gaf in 
zijn 'Gifford-Lectures' een voorstelling van de groei volgens bepaalde wetten, analoog 
aan de natuurwetten. Dit gaf heel foutieve constructies, die een zeer kort leven hebben 
gehad.' Behalve godsdiensthistoricus was Tiele kerkelijk hoogleraar vanwege de Ne
derlandse Hervormde Kerk. In het artikel 'De jongste hoogleraarsbenoeming' (1912) 
merkt Noordmans dienaangaande op: 'Professor Tiele was remonstrant en moest hel
pen studenten op te leiden voor een kerk waartoe hij niet behoorde, terwijl historisch 
het remonstrantisme tegenover de Hervormde Kerk stond.'525 Hij voegt daar aan toe: 
'Hier gold het echter oude geschillen die weinig meer, althans niet kerkelijk, leefden in 
de boezem der gemeente.' 

2.2.2. Noordmans'lidmaatschap van 'Quisque Suis Viribus' 

In zijn Leidse studententijd was Noordmans lid van het Collegium Theologicum cui 
Symbolum 'Quisque Suis Viribus'526. Bovendien was hij aangesloten bij 'Jahwe Roi'527, 
maar van zijn betrokkenheid bij dat theologische gezelschap is verder niets bekend. 

De oprichting van 'Quisque' werd een feit, toen vier theologiestudenten en vrien
den elkaar op 19 februari 1841 de feestbeker toereikten528. Het gezelschap was gericht 
op de beoefening en bevordering van de theologische wetenschappen, zowel wat be
treft het theoretische als het praktische gedeelte. De redactie van Noordmans' Verza
melde Werken stelt met betrekking tot 'Quisque', het oudste nog bestaande theologi
sche dispuut in Nederland: 'Het karakter van het gezelschap is te typeren als: weten
schappelijk, rijk aan traditie en liberaal. Het laatste vooral in de zin, dat van oudsher de 

524. O. Noordmans, Geloven op gezag, p. 147. 
525. O. Noordmans, 'De jongste hoogleraarsbenoeming', in V.W. dl. 1, p. 423. Zie verder: par. 6.1.3.3. 
5M. Brief 804 (Bjame Kristensen aan O. Noordmans, 27 december 1947) n. 2. 
527. Brief 160 (W.M. van der Schans aan O. Noordmans, 19 september 1902) n. 1. 
5M. Zie daarvoor: J.P. Heering, 'In de dagen van Klikspaan: de oprichting van Q.S.V.', in R.B. ter Haar 
Romeny en Joh. Tromp (red.), Quisque Suis Viribus 1841-1991. 150 jaar theologie in dertien portretten 
(Leiden 1991), p. 11-24. 
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meest uiteenlopende kerkelijke richtingen binnen Q.S.V. hun plaats hebben gevon
den.'529 

Noordmans' inauguratie vond plaats op 27 of 30 november 1891s30. Enkele 
maanden daarna, op 4 februari 1892, hield hij een verhandeling over Johannes a Lasco, 
die in manuscript bewaard gebleven is531. Een van de leden vond de voordracht 'zeer 
eentonig en vervelend'. Anderzijds oogstte de spreker lof voor de stijl en zeer veel lof, 
omdat hij er veel studie aan besteed had; terwijl ook opgemerkt werd, '(...) dat deze 
eerste werkzaamheid veel beloofde voor het vervolg.' De studie over A Lasco heeft 
evenwel geen vervolg gekregen. Behalve in de lezing 'De plaats der bekering in de 
prediking' ( 1907), waarin Noordmans gewag maakt van 'erfgenade' bij A Lasco532, 
komt de leidsman van de Londense vluchtelingengemeente in het midden van de zes
tiende eeuw alleen ter sprake in de afdeling 'Liturgie' in deel 6 van zijn Verzamelde 
Werken™. In de lezing 'Offer en liturgie' ( 1946) noemt Noordmans hem 'de vader van 
onze hervormde liturgie'534. 

De notulen van 'Quisque' vermelden met betrekking tot een bijeenkomst op 25 
februari 1892: 'Oppositie en defensie door de hr. Noordmans en Voorduin. De gekozen 
stelling was: de almacht van God rechtvaardigt het geloof aan wonderen niet; de hr. 
Noordmans wenst de redactie te verbeteren door te lezen: het geloof in de almacht 
enz.; spreker wijst verder op de schepping, die toch wel een wonder moet worden ge
noemd; als we daaraan kunnen geloven, dan zijn we ook gerechtvaardigd in ons geloof 
aan andere wonderen, die in vergelijking met dit zoveel geringer zijn; de hr. Voorduin 
verdedigt daarop zijn stelling, doch de wending, die de hr. Noordmans aan de zaak ge
geven had, bleek het weldra, dat de hr. Voorduin niet zo vast stond als de opponent.'535 

Waaraan wordt toegevoegd: 'Voor beiden had men lof om hun vloeiende wijze van 
spreken, doch meer voor de hr. Noordmans wat betreft de helderheid van het betoog.' 
Verder maken de notulen gewag van een voordracht van Noordmans over 'Eerste liefde 
van B. ter Haar', op 11 maart 1892; waarover het oordeel luidt: 'Hierover was men het 
eens, dat de hr. Noordmans de liefde nog niet kende, 't ware anders veel gevoelvoller 
voorgedragen, minder somber; wellicht was hij eenmaal teleurgesteld.'536 

In een brief aan 'Quisque' uit 1948 vertelt Noordmans, dat hij gedurende de 
volgende cursus een grote lezing had moeten geven, waarvoor hij als onderwerp had 
gekozen 'De ontwikkelingshypothese en de godsdienstgeschiedenis'537. Hij geeft toe, 
dat die materie 'wat zwaar voor een 2de jaars' was, maar: 'Door mijn vertrek uit Lei
den behoefde ik toen (...) niet tussen Doedes en Tiele te kiezen.' De notulen van een 

52'. Brief 804 (Bjame Kristensen aan O. Noordmans, 27 december 1947) n. 2. 
53°. Resp. P. Hagenaars, 'Van protoplast tot Golgotha. Het 'semper mariens' in de theologie van O. Noord
mans', in R.B. ter Haar Romeny en Joh. Tromp (red.), ibid., p. 141, en brief 804 (Bjarne Kristensen aan O. 
Noordmans, 27 december 1947) n. 2. 
531. Zie vooreen samenvatting van de lezing: brief 812 (O. Noordmans aan Collegium Theologicum 'Quis
que suis viribus', 29 januari 1948) n. 1. 
532. O. Noordmans, 'De plaats der bekering in de prediking', in V.W. dl. 7, p. 522. 
5M. O. Noordmans, V.W. dl. 6, p. 43-341. 
534. O. Noordmans, 'Offeren liturgie', in V.W. dl. 6, p. 289. 
535. Brief 812 (O. Noordmans aan Collegium Theologicum 'Quisque suis viribus', 29 januari 1948) n. 2. Zie 
vooreen bespreking van Noordmans' oppositie: P. Hagenaars, ibid., p. 150-152. 
SM. Brief 812 (O. Noordmans aan Collegium Theologicum 'Quisque suis viribus', 29 januari 1948) n. 5. 
s". Brief 812 (O. Noordmans aan Collegium Theologicum 'Quisque suis viribus', 29 januari 1948). 
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bijeenkomst op 11 november 1892 vermelden: 'Ondertussen had de hr. O. Noordmans 
de vergadering met zijn bezoek verrast. De praeses wenste hem uit naam van Quisque 
officieel geluk met zijn aanvankelijk herstel. Na enige ogenblikken bij ons te hebben 
vertoefd, vertrok hij weer.' In februari 1893 werd Noordmans niet meer als lid be
schouwd wegens zijn ziekte538. 

Noordmans was aanwezig tijdens de eeuwfeestviering van 'Quisque', waarbij 
hij een speech hield over 'Quisque in the naughty nineties'519; het jubileum werd niet in 
1941, maar op 19 juni 1946 gehouden540. Op 18 februari 1948 werd Noordmans tot 
erelid van het dispuut benoemd541. Daarover is enige correspondentie bewaard geble
ven. Eind 1947 schreef Bjarne Kristensen Noordmans, dat zijn naam niet op de ere-
ledenlijst van 'Quisque' voorkwam542. Hij veronderstelde, dat van een vergissing sprake 
was en vroeg, of Noordmans kon meedelen, wanneer hij de bul van het erelidmaatschap 
in ontvangst genomen had. Ruim een maand later schreef Kristensen over een 'afgrij
selijk verzuim', dat de broeders wilden herstellen door Noordmans alsnog het ere
lidmaatschap aan te bieden543. Ondanks zijn zwakke gezondheid aanvaardde deze de 
uitnodiging om naar Leiden te komen544. Daar hield 'broeder Oepke'545 een lezing over 
het onderwerp 'Natuur en genade bij Rome'546. 

2.2.3. Noordmans'ziekte 

In zijn studententijd is Noordmans jarenlang ernstig ziek geweest. Mogelijk was hij 
reeds eerder niet geheel in orde. Uit een brief van 16 maart 1884 van Oepke de Roos 
aan zijn neef blijkt, dat hij toen enige tijd gedwongen thuis was547. Hoe dat ook geweest 
zij, in 'Vijftig jaar theologie' spreekt hij over 'een hoofdoverspanning'548. Volgens 
W.A. Zeydner was die veroorzaakt door te grote lichamelijke inspanningen in zijn 
gymnasiumtijd549. Voor onze beschrijving van de ziektegeschiedenis van Noordmans 
baseren wij ons voornamelijk op de correspondentie. 

Voor het eerst schrijft Noordmans over zijn toestand in een brief van oktober 1892 aan 
zijn ouders: 'Mijn gezondheid gaat tegenwoordig tamelijk goed, tenminste gaat voor
uit. Voordat het geheel beter is zal, denk ik, nog wel een poosje duren.'550 In dezelfde 
brief meldt hij, dat hij de hoogleraar geneeskunde W. Nolen geconsulteerd had. Die 
had hem aangeraden om elke morgen borst en rug nat te maken met koud water. Tevens 

S3S. Brief 804 (Bjarne Kristensen aan O. Noordmans, 27 december 1947) n. 2. 
5". Cf. O. Noordmans, 'Vijftig jaar theologie', in V.W. dl. 4, p. 55v. 
H0. O. Noordmans, ibid., p. 64 n. 3. 
541.G.J. Paul, ibid., p. 19. 
542. Brief 804 (Bjarne Kristensen aan O. Noordmans, 27 december 1947). 
543. Brief 813 (Bjarne Kristensen aan O. Noordmans, 30 januari 1948). 
544. Brief 812 (O. Noordmans aan Collegium Theologicum 'Quisque suis viribus', 29 januari 1948). 
545. Brief 820 (Convocatie Collegium Theologicum es. 'Quisque suis viribus' aan O. Noordmans) n. 1. 
546. O. Noordmans, 'Natuur en genade bij Rome' , in V.W. dl. 6, p. 428-451. Zie voor een verslag van de 
lezing en vooreen terugblik op de bijeenkomst: brief 820 (Convocatie Collegium Theologicum c.s. 'Quisque 
suis viribus' aan O. Noordmans) n. 1. 
547. Brief 1 (Oepke de Roos aan Oepke Noordmans, 16 maart 1884). 
548. O. Noordmans, 'Vijftig jaar theologie', p. 55. 
549. W.A. Zeydner, geciteerd naarG.J. Paul, ibid., p. 20. 
550. Brief 86 (Oepke aan zijn ouders, oktober 1892). Cf. brief 87 (Ouders aan Oepke, 19 oktober 1892). 
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had deze specialist hem geadviseerd om het roken helemaal te laten. In een brief van 
november aan zijn ouders schrijft Noordmans weer over een bezoek aan Nolen551. Toen 
had deze de patiënt voorgesteld om een poosje naar huis te gaan, omdat het in Leiden 
wat vervelend voor hem zou zijn. De verwachting was, dat hij met een paar maanden 
wel weer beter zou zijn. Dat bleek evenwel niet het geval te zijn ... 

In april 1893 vertrok Noordmans naar het Zwitserse Wörishofen, waar een kuur
oord van pastoor S. Kneipp gevestigd was552. In de meditatie 'De dwaas' (1948-1949) 
schrijft hij over 'een dorp in Beieren, waar pastoor Kneipp bij de gratie Gods genees
heer was'553. Dat de patiënt daar herstel zocht, gebeurde op aanraden van J.H. Gunning 
J.H.Zn.554, wiens zuster de Kneipp-kuur had aanbevolen555. Noordmans is tot begin juli 
1893 in Wörishofen geweest. Zijn brieven uit die periode geven een indruk van de gang 
van zaken in het kuuroord. Ze maken ook duidelijk, dat hij het daar bijzonder moeilijk 
gehad heeft. De kuur heeft enige verbetering in de gezondheidstoestand gebracht. In de 
laatste brief vanuit Wörishofen schrijft de zieke: 'Geheel onvruchtbaar is de kuur niet 
geweest. Ik kan aardig goed tegen de warmte. Nu beter tegen de zomerzon dan in het 
voorjaar tegen de voorjaarszon. Ook kan ik drukker converseren zonder dat het mij nu 
hindert. Lezen en schrijven is ook wat beter, maar nog niet veel.'556 

Pas bijna vier jaar later komen er weer berichten over Noordmans' genezings
proces. Op 14 juni 1897 schrijft A.M. Brouwer557 aan zijn vriend over de behandeling 
door J.J. van Velthuizen, magnetiseur te Utrecht558. Uit eigen ervaring kan hij die zeer 
aanbevelen. Enkele dagen daarna schrijft Noordmans aan zijn ouders, dat Brouwer 
hem van de trein gehaald heeft en hem bij Van Velthuizen geïntroduceerd heeft559. Te
vens meldt hij, dat hij een kosthuis gevonden heeft. In een brief van 27 juni vertelt hij: 
'Van Velthuizen is een godsdienstig man, maar geen christen. Hij zegt, dat het magne
tisme geen kracht is die van hem uitgaat, maar door hem, en uitgaat van God. Wie dat 
niet gelooft, zegt hij, kan geen genezing tot stand brengen.'560 Eerder had Noordmans 
geschreven: 'Mijnheer Van Velthuizen zegt dat ik overigens goed gezond ben, maar dat 
het hersenvlies verdikt en verstompt is van bloed, dat losgemaakt en afgevoerd moet 
worden561. Beter wordt het, zegt hij, maar hij kan niet juist de tijd bepalen.'562 

In de tweede helft van 1897 zijn Noordmans' mededelingen over zijn gezond
heidstoestand in het algemeen positief63. Zo schrijft hij op 6 december 1897 aan zijn 

551. Brief 88 (Oepke aan zijn ouders, november 1892). 
552. Ziedaarvoor: Sebastian Kneipp, Meine Wasser-Kur durch mehr als 40 Jahre erprobt und geschrieben 
zur Heilung der Krankheiten und Erhaltung der Gesundheid (in vele drukken en talen versehenen) 
553. O. Noordmans, 'De dwaas' , in V.W. dl. 8, p. 167. 
554. Zie voor het contact tussen Noordmans en J.H. Gunning J.H.Zn.: par. 2.2.6. 
!5S. Brief 89 (J.H. Gunning J.Hz. aan D.P. Noordmans, 3 april 1893). 
55*. Brief 111 (Oepke aan zijn ouders, 29 juni 1893). 
5S7. Zie voorde vriendschap tussen Noordmans en Brouwer: par. 3.1.5. 
5S". Brief 115 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 14 juni 1897). 
559. Brief 116 (Oepke aan zijn ouders, 19 juni 1897). 
560. Brief 119 (Oepke aan zijn ouders, 27 juni 1897). 
*61. Cf. brieven 121 en 123 (Oepke aan zijn ouders, 2 en 11 juli 1897). 
* j . Brief 118 (Oepke aan zijn ouders, 22 juni 1897). Cf. brief J. Noordmans aan O. Noordmans 4 juli 1897 
, „"™ 7 e n A ' K m m e r a a n ° ' N o o r d m a n s ' 2 9 september 1897, 135 (Pier Noordmans aan Oepke, 4 oktober 
1897), J.P. Ennga aan D.P. Noordmans, 19 november 1897 en A. van der Meer aan O. Noordmans 12 de
cember 1897. 
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ouders: 'Met mijn gezondheid gaat het goed.'564 Hij vervolgt: 'Ik kan echter niet veel 
lopen. Zowat anderhalf uur op een dag. Daarmee ben ik nu waarschijnlijk zowat op 
zijn laagst. Als ik lees voel ik de vermoeienis meer in de rug dan in het hoofd. Dit is een 
vooruitgang. De kwestie wordt langzamerhand meer een kwestie van kracht. De ziekte 
is voor het grootste gedeelte weg. Nu de zwakte na de ziekte. Ik twijfel niet of het li
chaam zal zich nu langzaam herstellen. Hoe lang dat zal duren weet ik natuurlijk niet.' 
Enkele dagen later schrijft Noordmans, dat hij goed gezond is en dat hij spoedig thuis 
hoopt te komen565. 

Eind januari 1898 kwam Noordmans weer terug in Utrecht, waar de behande
ling werd voortgezet; hij schrijft: 'Ik word nog drie keren in de week behandeld, met 's 
avonds soms een halve, maar dat is niet altijd. Mijn eetlust is weer goed en ik eet zelfs 
tamelijk veel. Krachten blijven dezelfde.'566 Het herstel vorderde niet snel. Dat blijkt 
uit een brief van 4 februari van Flieringa, die schrijft: 'Met innige deelneming heb ik 
kennis genomen van uw schrijven, waaruit mij blijkt dat uw toestand op dit ogenblik 
niet vooruitgaande is.'567 Diezelfde dag meldt Noordmans aan zijn ouders: 'Na mijn 
aankomst in Utrecht zijn mijn krachten nog achteruit gegaan; of liever voel ik mijn 
zwakte nog beter.' Hij vervolgt: 'Ik vind het dan ook niet raadzaam vooreerst de behan
deling voort te zetten. Maar vind het beter eerst weer wat op krachten te komen. Ik 
denk dan zaterdag een week, dat is 12 februari thuis te komen. (...) Ik hoop niet dat ge 
u ongerust zult maken. Dit is niets anders dan een tot rustkoming na de zware behande
ling van 1.1. zomer en herfst, die natuurlijk het lichaam heeft uitgeput.' Vermoedelijk is 
Noordmans inderdaad naar Scharnegoutum vertrokken, voor meer dan anderhalfjaar. 
Althans: in de eerstvolgende bewaard gebleven brief van Noordmans aan zijn ouders, 
gedateerd oktober 1899, vertelt hij : 'Ik ben hier slechter dan ik thuis ben maar het leven 
is hier zwaarder natuurlijk. Mijn plan om thuis te komen heb ik weer veranderd. Ik zal 
nog eens moed vatten en proberen hoe het verder gaat. Ik loop per dag één college, dat 
is voldoende. Wat ik meer kan doen kan ik aan de studie besteden.'568 In een ongedateerde 
brief aan zijn ouders schrijft Noordmans: 'Om de waarheid te zeggen, het valt mij niet 
mee. Het verblijf in de stad is weer zo geheel anders als thuis. Ik geloof dan ook wel dat 
de stap wel wat overijld is geweest, en had eigenlijk grote trek om maar weer naar huis 
te gaan, en ik geloof ook wel dat dit het beste zal zijn en te wachten tot ik geheel 
hersteld zal zijn, als God dat zo wil, dat dat nog eens gebeurt. Ook de betrekkelijke 
eenzaamheid werkt minder goed op mij. Het zou dus wel kunnen gebeuren dat ik deze 
week weer thuis kom. Het spijt mij dat ik het moet schrijven, maar ik geloof toch dat 
het het beste zal zijn als ik mijn gezondheid niet wil zien teruggaan.' In een brief van 2 
november van G.Th. Smit aan Noordmans staat: 'Tot mijn blijde verrassing vernam ik 
dat gij opeens naar Utrecht waart vertrokken om uw studie voort te zetten.'569 In dezelf
de brief maakt hij echter ook gewag van Noordmans' uitdrukkingen 'toestand niet 
plezierig' en 'geestelijke gedruktheid'. Dat Noordmans' gezondheid gedurende zijn 

*". Brief 141 (Oepke aan zijn ouders, 6 december 1897). 
*". Brief Oepke aan zijn ouders, 10 december 1897. 
5M. Brief Oepke aan zijn ouders, 23 januari 1898. 
Ä7. Brief 144 (P. Flieringa aan O. Noordmans, 4 februari 1898). 
56a. Brief 145 (Oepke aan zijn ouders, oktober 1899). 
569. Brief 146 (G.Th. Smit aan O. Noordmans, 2 november 1899). 
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studententijd kwetsbaar gebleven is, moge blijken uit wat zijn ouders hem op 26 fe
bruari 1901 schrijven: '(...) wees s.v.p. niet al te haastig met uw examen. Gij weet dat 
gij het kalm moet aan leggen.' 

In een brief uit 1951 aan H. Berkhof, waarin hij ingaat op diens opmerking dat zijn 
ontplooiing laat begon570, vat Noordmans het voorgaande als volgt samen: 'Een 
hoofdoverspanning rekte zich in de lengte, tot enige jaren. Ik kon nauwelijks een letter 
lezen. De behandeling van de toenmalige medici gaf geen baat. Prof. Nolen te Leiden 
ried mij aan om boomkweker te worden. Het zou niet meer beteren, vermoedde hij. Dit 
was onzin, want ik was kerngezond en mijn geestvermogens normaler dan ooit. Ik 
zocht het toen bij de natuurgeneeswijze, waaraan ik tot heden getrouw geworden ben. 
Pastoor Kneipp te Wörishofen in Beieren, door Nolen een kwakzalver genaamd, maakte 
door koudwaterbehandeling in 1893 mijn gestel volkomen gehard. Doordat ik gewend 
was alles op mijn eigen houtje te doen, overdreef ik echter de kuur. In 1897 kwam ik 
toen door A.M. Brouwer (de latere professor) in aanraking met een Utrechtse magne
tiseur, Van Velthuizen. Deze paste een goede behandeling toe, maar te sterk, zodat het 
bijna mijn kraag kostte. Ik zeilde echter nog net rondom de Kaap en toen ik mijn 
krachten door Kneipp's waterkuur weer terugwon, kon ik ook weer studeren.'571 

2.2.4. Noordmans als theologisch student te Utrecht 

Hoewel Noordmans aanmerkelijk langer in Utrecht gestudeerd heeft dan in Leiden, 
laat hij zich nauwelijks over de Utrechtse professoren uit. 

In subparagraaf 8.2.1. zullen wij Noordmans' visie op de positie van oudtesta-
menticus J.J.P. Valeton jr. als ethisch theoloog bespreken. Hier vermelden wij, dat hij 
in Het Koninkrijk der hemelen gewag maakt van een theevisite bij deze hoogleraar572. 
Tevens geven wij door, wat hij in het artikel 'De brochure-Hulsman' (1912) over Vale-
ton als persoon vertelt: hij kwalificeert zijn leermeester als 'een meer praktische en 
gemoedelijke geest' - in vergelijking met J.H. Gunning jr., die hij 'meer een bespiegelen
de (...) geest' noemt573. De typering van Valeton wordt bevestigd door M.J. Aalders, 
die hem niet alleen als 'een gedistingeerd mens', maar ook als 'een eenvoudig en be
scheiden man' aanduidt574. Noordmans licht zijn opmerking over Valetons uitstraling 
als volgt toe: 'Dezer dagen heb ik er het vriendelijke en zachte gezicht van prof. Vale
ton nog eens op aangezien, zoals ik het uitgeknipt mi H et Penningske in enkele huisge
zinnen op de schoorsteenmantel zag.' In dit verband moet genoemd worden, wat Aalders 
over Valetons betekenis voor de studenten schrijft: 'Voor de aanstaande predikanten, 
die geconfronteerd werden met problemen waarvan zij nooit gedroomd hadden, was 
hij misschien behalve docent ook en vooral de pastor.'575 

57°. Brief 899 (H. Berkhof aan O. Noordmans, 21 juli 1951). 
571. Brief 902 (O. Noordmans aan H. Berkhof, 30 augustus 1951). 
572. O. Noordmans, Het Koninkrijk der hemelen, p. 522. 
573. O. Noordmans, 'De brochure-Hulsman', in V.W. dl. 1, p. 421 . 
™. M.J. Aalders, ibid., p. 38. 
57S. Cf. F.G.M. Broeyer, "Valeton jr., Josué Jean Philippe', in B.L.G.N.P. dl. 3, p. 364. 
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De nieuwtestamenticus Baijon, die tot de ethische richting behoorde, was in 
zijn exegetische opvattingen verwant aan de behoudende historisch-kritische school576. 
Hij komt ter sprake in 'Licht en donker in de exegese', wanneer Noordmans over een 
verbinding van historisch-kritisch onderzoek met filosofische gedachtereeksen schrijft577. 
Bij Doedes constateert hij een vermenging van beide. Hij merkt op: 'In ieder geval is 
niet geestelijkheid maar scherpzinnigheid hier hoofdvoorwaarde voor exegese. Alles is 
echter nog doortrokken van de reformatorische traditie.' Bij Doedes' leerling Baljon, 
bij wie hij ook tentamen gedaan heeft578, ligt dat volgens Noordmans anders: 'Wat ech
ter te zeggen van Baljon als hij ipsissimis verbis de Heilige Geest, de auteur der Schrift, 
uit de exegetische synagoge werpt en iedere zin, die hoger is dan het gramma voor on
zin verklaart.' 

In 'Gunning en de kerk' kwalificeert Noordmans Cannegieter als 'de scherpzin
nige kenner van het kerkrecht en kampioen voor leervrijheid'579, in 'Verschuivingen in 
de theologie van de laatste honderd jaar' rekent hij hem tot de 'conservatief-modernen'580. 
Cannegieters betekenis op kerkrechtelijk terrein komt in Noordmans' oeuvre enkele 
malen naar voren. In een polemiek met I.M.J. Hoog refereert hij aan Cannegieters visie 
op het eigendomsrecht van de hervormde gemeente, teneinde het recht der synode om 
het beheer te regelen, te kunnen concluderen581. Verder herinnert hij zich Cannegieters 
uitleg van de taak van de algemene synodale commissie in relatie tot die van de algeme
ne synode582. Voor Noordmans was Cannegieter evenwel inderdaad meer dan alleen 
deskundige op het terrein van het kerkrecht: hij was vooral degene die als kampioen 
voor leervrijheid de poging van Gunning c.s. tot reorganisatie van de kerk581 gedwars
boomd heeft584. Cannegieter behoorde zelf tot de zes hoogleraren uit Utrecht die in 
1915 aan de synode een voorstel tot modus vivendi deden585. 

2.2.5. Het theologische (en politieke) debat tussen D.P. en O. Noordmans 

Vader en zoon Noordmans hebben in de loop der jaren vele brieven gewisseld. Reeds 
in die welke Oepke vanuit Zetten schreef, komen theologische kwesties aan de orde. 
Bij wijze van voorbeeld herinneren wij aan de vraag die in subparagraaf 2.1.2. ter spra
ke kwam, '(...) of het tegenwoordig voor een dominee mogelijk is om de belijdenis in 
de kerk te handhaven, zonder daarin door de kerkelijke besturen verhinderd te worden, 
b.v. om de modernen van het avondmaal te weren.' Oepke vervolgt: 'Dit is natuurlijk 
een van de hoofdpunten mee waarom de dolerenden uit de kerk gaan en op dit punt ko
men zij ook dikwijls. Er wordt dan gezegd, wanneer men in de kerk komt met het vaste 

576. O. Noordmans, V.W. dl. 2, p. 14 n. 4. 
" ' . O. Noordmans, 'Licht en donker in de exegese', p. 13. 
™. Brief Oepke aan zijn ouders, februari 1901. 
579. O. Noordmans, 'Gunning en de kerk', p. 354. 
?*°. O. Noordmans, 'Verschuivingen in de theologie van de laatste honderd jaar', p. 31. 
S8'. O. Noordmans, 'Antwoord op Afschaffing van eigendomsrecht in de Hervormde Kerk', 'm V.W. dl. 5, p. 
66. Zie verder: par. 7.3.2.3. 
s*2. O. Noordmans, 'Wat wil Kerkopbouw?', in V.W. dl. 5, p. 90v., en 'Kroniek september 1940', p. 294v. 
Cf. O. Noordmans, 'De reorganisatie in een nieuwe fase', in V.W. dl. 5, p. 492. 
583. Zie daarvoor: par. 5.1.1. 
5,4. O. Noordmans, 'Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde', in V.W. dl. 5, p. 445. 
5*s. Zie daarvoor: par. 5.1.2. Cf. O. Noordmans, 'Is er een kerkhistorische crisis?', in V.W. dl. 1, p. 518. 
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doel om de belijdenis strikt te handhaven, men dan genoodzaakt is, die te verlaten. Nu 
wilde ik vader vragen, is het mogelijk de belijdenis te handhaven, ja of neen. Hierop 
wens ik gaarne antwoord.'586 Noordmans antwoordt, dat het onjuist is, de plaatselijke 
kerk autonoom te verklaren587. Volgens hem wordt dan de band van belijdenis en van 
kerkrechtelijke eenheid tussen alle gemeenten opgeheven. Beter is het, die band te 
gebruiken om op reorganisatie van de kerk aan te dringen. De kerk zou dan de organi
satie van 1816 als onwettig moeten erkennen en als kerk in haar geheel een wettige 
organisatievorm moeten samenstellen. In een andere brief suggereert hij, dat de vraag 
naar reformatie van de kerk vaak teveel uit berekening en ongeloof gesteld wordt588. 
Hij vindt, '(•••) dat de uitbreiding van Gods Koninkrijk niet geschiedt door kracht of 
door geweld, maar door Zijn Geest. Wordt die gemist, dan is alle reformatie klater
goud.' Weer valt de impliciete polemiek tegen de Doleantie op. 

In zijn Leidse tijd discussieerden vader en zoon Noordmans over het verschil tussen 
boven- en benedenvaldrij vers589 (supra- en infralapsarisme). Het debat is vrij technisch 
en gaat in het bijzonder over de vraag of de inzichten van Kuyper als bovenvaldrijver 
schriftuurlijk zijn. Noordmans jr. meent, dat dat het geval is; zijn vader zet daarvraag-
tekens bij. Laatstgenoemde had tien jaar daarvoor al aan Felix gevraagd, of Kuyper 
nog wel gereformeerd in de zin van de belijdenisgeschriften genoemd kon worden590. 
Felix had het toen voor Kuyper opgenomen591. In de laatste brief die tot de correspon
dentie van vader en zoon Noordmans over de onderhavige materie behoort, schrijft 
Noordmans Sr.: '(•••) toch geloof ik dat God u bedeeld heeft met een oordeel des onder-
scheids boven velen, een voorrecht niet te versmaden, maar van veel waarde in een be
trekking als de uwe.'592 

In 1891 had Noordmans jr. zijn vader over het standpunt van Hoedemaker met 
betrekking tot het kerkelijk congres van 1887 geschreven. De desbetreffende briefis 
niet bewaard gebleven, het antwoord van Noordmans Sr. wel593. Dat laat aan duidelijkheid 
ten aanzien van zijn hervormde gezindheid niets te wensen over: 'Ph.J. Hoedemaker 
moet met zijn beginsel positie nemen? Wij Hervormden staan immers op eigen erf en 
behoeven geen positie te nemen, of moet ik nog positie nemen in mijn eigen huis, om
dat rondom mij allerlei machten zich groeperen om mij mijn erf te ontnemen. Ik geef 
toe, dat mijn positie zwak staat als ze mij in mijn huis alleen of met weinige getrouwen 
laten, terwijl de meeste huisgenoten hun krachten buitenshuis verspillen, omdat ze me
nen alzo beter effect te kunnen maken, ik voor mij moet van die kabaalmakerij, dat 
voetgetrappel, algemene toejuiching enz. enz. niets hebben.' Noordmans jr. spreekt in 
zijn reactie over het nut van 'vereniging der weigezinden', naar een citaat van Groen 
van Prinsterer594. Zijn vader antwoordt, dat de pragmatische opstelling van deze staats-

586. Brief 48 (Oepke aan zijn ouders, 30 september 1888). 
587. Brief 51 (Ouders aan Oepke, 7 oktober 1888). 
588. Brief 60 (Ouders aan Oepke, 25 november 1888). 
58'. Brieven 70 (Oepke aan zijn ouders, 14 oktober 1891 ), 71 en 73 (Ouders aan Oepke, 18 oktober en 1 no
vember 1891). 
SM. Brief D.P. Noordmans aan J.W. Felix, 31 augustus 1881. 
s". Brief J.W. Felix aan D.P. Noordmans, 2 september 1881. 
"2 . Brief 73 (Ouders aan Oepke, 1 november 1891). 
™. Brief 74 (Ouders aan Oepke, 15 november 1891). 
5'4. Brief 76 (Oepke aan zijn ouders, november 1891). 
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man mee bevorderd was op het gebied van het christelijk onderwijs; hij aanvaardde de 
christelijke nationale school595. Noordmans Sr. bestrijdt echter, dat Groen van Prinsterer 
het recht van de natie als een protestantse natie prijsgegeven zou hebben596. Uiteinde
lijk kon hij zich niet in het recht van het individu vinden. Dan zou men zijn kracht in 
vereniging van gelijkgezinden zoeken. 

In een brief uit 1892 komt zoon Noordmans met een vraag die op de catechisa
tie bij J.H. Gunning J.H.Zn, aan de orde gekomen was; of het goed is, de gemeente aan 
te spreken als 'Gemeente des Heren', met andere woorden: '(...) of men de gemeente, 
zoals ze in de kerk tezamen komt, te beschouwen heeft als gelovigen. Men weet na
tuurlijk officieus dat dit niet het geval is, maar de vraag is of men officieel daarmee 
heeft te rekenen. Men kan de vraag ook zo stellen, of men de kerk te beschouwen heeft 
als het lichaam van Christus, of als een geheel, waarin het lichaam van Christus zich 
bevindt.'597 In zijn antwoord geeft vader Noordmans blijk van zijn ruime visie, waarbij 
hij zich onder meer op Wormser beroept59". De predikant moet de gemeente in haar 
zichtbare verschijningsvorm niet aanspreken als voor een deel nog uit heidenen be
staande. Hij moet in aanmerking nemen de grote voorrechten die de gemeente in het 
sacrament van de doop ten deel gevallen zijn. Daardoor moeten de leden van de ge
meente als in Jezus Christus ingelijfd worden beschouwd. Het Woord wordt tot allen 
gericht. Bij de sacramenten ligt het in zoverre anders, dat die pas bediend en gebruikt 
mogen worden aan en door degenen die krachtens geboorte of belijdenis tot de kerk 
behoren. Noordmans stelt in dat verband wel nadrukkelijk, dat de sacramenten uitein
delijk niet tot bezegeling van iemands subjectief geloof zijn. 

Enkele malen gaven vader en zoon Noordmans uitslagen van politieke verkiezingen 
aan elkaar door. In 1887 schrijft Noordmans Sr.: 'De stemming is weer ten voordele 
van de liberalen uitgevallen. De verhouding van het getal stemmen tussen hunne en 
onze kandidaten stond zowat als 5 tot 4.'599 Oepke antwoordt: 'Zij hebben het hier zoals 
alle jaren ook nu verreweg verloren met stemmen voor de Tweede Kamer.'600 In 1888 
schrijft Oepke aan zijn ouders, dat hij de uitslagen van de verkiezingen in Sneek gele
zen heeft60'. De antirevolutionairen hadden gewonnen: 'Ze zullen wel blij geweest zijn, 
dat ze het nu toch eindelijk eens hebben kunnen winnen. Er is hier herstemming tussen 
een roomse en antirevolutionaire. De antirevolutionaire heeft nogal wat kans, tenmin
ste als de liberalen mee helpen. De kamer is dus om.' In 1897 schrijft student Noord
mans: 'Ds. Gunning dankte vanmorgen, dat God ons land voor een ramp had behoed, 
dus dat de liberalen aan het roer blijven. Groen van Prinsterer zou zich omdraaien in 
zijn graf als hij het hoorde. Hier in Utrecht stemmen bijna alle hervormden op de libe
ralen.'602 

"5 . Brief 75 (Ouders aan Oepke, 26 november 1891). 
S9<i. Cf. J.W. Kirpestein, Groen van Prinsterer als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw (Lei
den 1993). 
s". Brief 81 (Oepke aan zijn ouders, februari 1892). 
59S. Brief 83 (Ouders aan Oepke, 21 februari 1892). Cf. brieven ouders aan Oepke, 4 en 13 maart 1892. 
5". Brief 29 (Ouders aan Oepke, 4 september 1887). 
60°. Brief 30 (Oepke aan zijn ouders, 6 september 1887). 
601. Brief 36 (Oepke aan zijn ouders, 12 maart 1888). 
^02. Brief 119 (Oepke aan zijn ouders, 27 juni 1897). 
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In een brief van november 1897 aan zijn ouders roept Noordmans uit: 'Wat 
trekken die socialen er op los in de kamer!'61" Hij refereert hiermee aan het socialisti
sche protest tegen de Atjeh-oorlog604. Enkele jaren later zijn de ontwikkelingen in Zuid-
Afrika onderwerp van correspondentie. Op 29 oktober 1899 schrijft Noordmans aan 
zijn ouders: 'Hoe het in Transvaal eens zal aflopen, zal mij erg benieuwen. Voorlopig 
gaat het goed. Dagelijks zijn er hier in de stad telegrammen aangeplakt.' In een brief 
van 12 november vertelt Noordmans: 'Ik heb zo pas een bidstond voor de Transvaal 
bijgewoond in de Lutherse Kerk, waar ds. Pont sprak. Verleden week zijn er in de Her
vormde kerk ook bidstonden gehouden, maar toen kon men een uur voordat het begon 
al geen plaats meer krijgen. Dat was in de Dom. Het orgel speelde daar 't Wilhelmus en 
het Transvaalse volkslied en sprekers waren ds. Gunning en ds. de Lind van Wijngaar
den. Maar zoals ik zei, er was niet in te komen. Er is toch het gehele land door een 
verbazende geestdrift voor de Transvalers.' Op 11 maart 1900 schrijven Noordmans' 
ouders aan hun zoon: '(...) de Boerengeschiedenis is ons beiden even goed bekend en 
over de toekomst valt niets te zeggen. Hun lot is in des Heren hand. Behaagt het Hem, 
Hij kan en zal de Boeren alsdan wel uit de overmacht van de Engelsen verlossen. Hij 
toch is niet de Machtige, maar de Almachtige God. Hij verlost en redt wonderbaar.'605 

In een brief van 13 februari 1901 vraagt Noordmans' vader aan zijn zoon: 'Hebt gij P. 
Kruger ook gezien? Is het 7 februari nog feestelijk in Utrecht geweest?' Noordmans 
antwoordt: 'Kruger is nog steeds in Utrecht. Verleden zondag is hij bij ds. Bronsveld in 
de Janskerk geweest.'606 

2.2.6. Het contact tussen Noordmans en J.H. Gunning J.H.Zn. 

In zijn Leidse studententijd kwam Noordmans in aanraking met de zoon van J.H. Gun
ning J.H. jr., die de plaatselijke hervormde gemeente van 1891 tot 1894 als predikant 
gediend heeft607. In zijn autobiografie Herinneringen uit mijn leven schrijft J.H. Gun
ning J.H.Zn., dat hij in Leiden tot bewustzijn van zijn eigenlijke levenstaak is gekomen: 
die van 'christelijk publicist' en 'vriend van geestelijk onbehuisden'608. Die taak heeft 
hij onder meer vervuld door middel van het evangelisatieblad Pniël, dat hij bijna vijftig 
jaar grotendeels zelf volgeschreven heeft. Gunning begon evenwel als oudtestamenti-
cus. In dit verband zij vermeld, wat hij in een brief uit 1897 aan Noordmans schrijft: 
'Ik ben bezig de tweede Jesaja in het Hebreeuws te lezen, en geniet van die heerlijke, 
poëtische, hoogverheven taal. Hoe weinig kennen wij eigenlijk de profeten!'609 Ook 
het Israël van zijn eigen dagen had Gunnings belangstelling. Hoewel het evangelisa
tiewerk steeds meer zijn hart kreeg, had hij tevens interesse voor andere aspecten van 
kerk en theologie. In 1890 verscheen van zijn hand een opmerkelijke studie, Onze 

ml. Brief 140 (Oepke aan zijn ouders, november 1897). 
m. Brief 140 (Oepke aan zijn ouders, november 1897) n. 2. 
605. Brief 147 (Ouders aan Oepke, 11 maart 1900). 
606. Brief Oepke aan zijn ouders, februari 1901. 
607. Zie daarvoor: J.H. Gunning J.H.Zn., Herinneringen uit mijn leven, uitgegeven en bewerkt door A. Brom 
Jr. met een voorrede van M.J.A. de Vrijer (Amsterdam 1940), p. 155-172. 
"°8. J.H. Gunning J.H.Zn., ibid., p. 155. 
M*. Brief 128 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, zaterdagmiddag). 
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EerediensfK\'vidL&v'm hij een pleidooi hield voor vernieuwing van de liturgische prak
tijk in zijn kerk en voor bestudering van de vele vragen op het verwaarloosde terrein 
van de liturgie. Ook met de kerkgeschiedenis hield hij zich bezig. Hij werd vooral 
geboeid door de figuur van Newman, over wie hij een boek schreef511. Met betrekking 
tot Gunnings kerkelijke ligging merkt RL. Schram op: 'Levenslang heeft G. zich 'evan-
gelisch-katholiek' genoemd; de Una Sancta had zijn liefde. In de kerken is hij teleurge
steld geweest, zeker in de Rooms-Katholieke (...), maar toch ook in de volkskerk. Hij 
schreef, het liefst hervormd te blijven omdat geen enkele kerk beter was, maar hij miste 
toch essentiële dingen in zijn eigen kerk. Hij had voorkeur voor de kleine, stille, plaat
selijke gemeente, alleen uit avondmaalsgangers bestaande en zonder rapport met re
glementenbundel en staat.'612 

In het hoofdstuk over zijn Leidse periode schrijft Gunning in zijn autobiografie: 
'Zelf nooit een scherpbelijnd, dogmatisch en vast theoloog geweest zijnde, heb ik ook 
zonder veel morren verdragen, dat de grondig-gefundeerden en leerstellig-beveilig-
den, mij nooit ten volle vertrouwden en mij allerlei liefelijke adjectiva en bijnamen 
schonken. (...) Ik ben (kan ik het helpen?) in dogmaticis een irenische natuur, die voor 
theologie en kerk, voor theorie en praktijk van de Evangeliebediening, geen andere 
bron en maatstaf ken dan de liefde van Christus. (...) De leer is hoogst gewichtig, de 
zuivere leer na te jagen en te verdedigen is plichtmatig en toch gevoel ik zelden of nooit 
behoefte tegen hen op te treden, die in overtuiging van mij verschillen.'611 Schram stelt 
met betrekking tot Gunnings theologische positie: 'G. voelde zich - zo verklaarde hij in 
1920 - het meeste thuis bij de gereformeerd-ethischen van M.J. A. de Vrijer614. Hij was 
van oordeel de meeste invloed te hebben ondergaan van H.F. Kohlbrügge, A.H. de 
Hartog en zijn vader.' 

Nadat Gunning in 1940 was overleden, publiceerde Noordmans een in memoriam over 
'dominee Gunning'615; met wie hij na zijn vertrek uit Leiden vooral schriftelijk contact 
gehouden heeft: er is een aantal brieven van Gunning aan Noordmans (en zijn vader) 
bewaard gebleven. Elders in Noordmans' oeuvre komen nog enkele verwijzingen naar 
Gunning en diens werk voor. 

In 'Dominee Gunning "ü"' schrijft Noordmans: 'De toen nog jonge predikant, 
die overigens reeds een drietal gemeenten had gediend, had zijn studentikoze manieren 
nog niet afgelegd, zoals hij trouwens nooit helemaal heeft gedaan. Met grote vriende
lijkheid en jovialiteit trad hij de aankomende theologen van zijn richting tegemoet. In 
kleine kringen bracht hij hen bijeen en zocht hen dan op allerlei wijze als pastor en ook 
als wetenschappelijk man van dienst te zijn.' Noordmans spreekt in dit opzicht uit 
eigen ervaring. In een brief van september/oktober 1891 heet Gunning de aankomende 

"°. J.H. Gunning J.H.Zn., Onze Eeredienst. Opmerkingen overhel liturgische element in den gereformeer
den cultus (Amsterdam 1890). 
6". J.H. Gunning J.H.Zn., John Henry Kardinaal Newman. Een boek voor protestanten en rooms-katholie
ken, met een woord ter inleiding van prof.dr. W.J. Aalders (Amsterdam 1933). 
"2 . P.L. Schram, 'Gunning, Johannes Hermanus', in B.L.G.N.P. dl. 3, p. 158. 
*". J.H. Gunning J.Hz., Herinneringen uit mijn leven, p. 155, 167 en 169. 
6W. Zie voor de kerkelijke positie van De Vrijer: par. 9.2.1. 
61S. O. Noordmans, 'Dominee Gunning "f', in V.W. dl. 4, p. 292v. 
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student welkom in de academiestad en bij hem thuis; waarbij hij meldt, dat hij 'des 
vrijdagsavonds op het theeuur' thuis probeert te zijn en dat hij op donderdagmiddag 
met beginnelingen Hebreeuws studeert616. Noordmans kwam wel bij Gunning thuis617. 
Of het naar de wens van zijn vader was, dat hij catechisatie bij hem volgde, is de vraag. 
Noordmans Sr. had aan zijn zoon geschreven: 'Natuurlijk kan ik niet oordelen dewijl 
ik geen der predikanten ken in Leiden. Voorzoveel gij het kunt te weten komen begrijpt 
gij dat ik gaarne zie dat gij gaat bij zulk een die het meest overeenkomst heeft met het 
voorstaan der gereformeerde beginselen, in de zin van onze belijdenisgeschriften, zo
als ze b.v. door Felix en Hoedemaker en anderen worden verstaan. Kiest gij in die 
geest, dan laat ik de keus verder aan uw oordeel over, hetzij door ingewonnen informa
tie of ook mede door eigen oordeel - gij kent mij in deze genoeg om te weten welke 
mijn keus bij kennis van heren predikanten zou zijn. Bericht mij desaangaande later.'618 

Of Noordmans jr. dat bericht verzonden heeft, is onbekend. Wel is zeker, dat hij op 24 
maart 1892 bij Gunning openbare belijdenis des geloofs aflegde619. Hij deed dat sa
men met W.M. van der Schans620. Aan het einde van het seizoen zal het contact tussen 
Noordmans en Gunning verminderd zijn: in een brief van 14 mei 1892 vertelt eerstge
noemde aan zijn ouders, dat Gunning in verband met een ongelukkige sprong uit de 
tram buitenslands is...621 Ook in zijn Utrechtse tijd ging Noordmans wel bij Gunning, 
die van 1894 tot 1913 predikant in de Domstad was622, ter kerke623. 

Noordmans schrijft in het in memoriam: 'Gunning bleef de jongeren, die zijn 
tegemoetkomendheid beantwoordden, ook later met zijn belangstelling volgen. Men 
kon er zeker van zijn, in belangrijke of moeilijke ogenblikken van het leven een blijk 
van zijn medeleven te ontvangen. Steeds was er dan in zijn brieven, met het karakteris
tieke handschrift, een spontane hartelijkheid, waarvoor hij een bijzonder charisme had. 
En wanneer men hem een of ander teken van leven of activiteit deed toekomen, dan 
kon men er zeker van zijn, dat hij daarop per kerende post reageerde.' Uit verschillende 
brieven blijkt inderdaad, dat Noordmans' wel en wee Gunning ter harte ging. Wij heb
ben in subparagraaf 2.2.3. gezien, dat Gunning Noordmans' vader over het vertrek van 
diens zoon naar Wörishofen schreef. Eind augustus of begin september 1897 feliciteer
de hij 'amice Noordmans' met 'het begin van genezing'624. Hij wenste hem geluk met 
het behalen van het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen625. Op 22 oktober 1902, 
ruim een week nadat Noordmans het beroep van Idsegahuizen-Piaam had ontvangen, 
schrijft hij vanuit Workum: 'Morgen ga ik naar Utrecht terug, en wil ik je nog even zeg
gen dat ik het zo erg prettig vond je nog even gezien te hebben. Ik volg met de grootste 
belangstelling je besluit, maar ik durf toch generlei aandrang te gebruiken om je tot 
'bedanken' te nopen. Als je eens helemaal zonder beroep bleeft!... Ik denk dit wel niet, 

'": Brief 67 (J.H. Gunning J.H.Zn, aan O. Noordmans, september/oktober 1891). 
<"7. Brieven 118, 134 en 141 (Oepke aan zijn ouders, 22 juni, 2 oktober en 6 december 1897) 
61S. Brief 69 (Ouders aan Oepke, 8 oktober 1891). 
"". Brief 81 (Oepke aan zijn ouders, februari 1892) n. 2. 
62°. O. Noordmans, 'Dominee Gunning tf', p. 292. 
" ' . Brief 84 (Oepke aan zijn ouders, 14 mei 1892). 
"2 . Zie daarvoor: J.H. Gunning J.H.Zn., ibid., p. 197-219. 
"3. Brief 130 (Oepke aan zijn ouders, 12 september 1897). 
"". Brief 128 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, zaterdagmiddag). 
625. Brief 149 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 21 mei 1900). 
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maar 't kon toch eens zijn!'626 In dezelfde brief ried Gunning Noordmans zijn oudste 
nicht als echtgenote aan ... Tenslotte: in 'Terugblik en vooruitzicht' van dit deel van 
onze studie zullen wij stilstaan bij de condoleancebrief die Gunning Noordmans ter 
gelegenheid van het overlijden van zijn vader stuurde. 

In 1928 nodigde Gunning Noordmans uit om iets over zijn vader te schrijven627. 
Noordmans schreef 'Professor Gunning te Leiden'628, in Ter gedachtenis. Eenige herin
neringen aan Prof.Dr J.H. Gunning629. In 1930 zond hij Gunning een overdruk van 
'Gunning en de kerk'630, alsmede een exemplaar van het nummer van Eltheto631 met het 
artikel 'De Confessiones van Augustinus'632(1930). (Omgekeerd had Gunning Noord
mans een nummer van Het Schild toegestuurd.) Gunning was zeer onder de indruk van 
'Gunning en de kerk'. Hij schrijft dienaangaande: 'Gij hebt mij tot grote dank ver
plicht door het schone opstel, dat gij aan mijn vader hebt gewijd. Het is, als alles wat gij 
schrijft, een vrucht van rijpe kennis en van een begrijpend hart. Ik heb het met inner
lijke ontroering gelezen. Ik dank u voor dat woord: 'alles roept om de hogere praktijk 
waarvan Gunning de profeet is geweest'. Ik geloof het met u, en ik merk het ook over
al, waar ik eens eingehend met de lieden spreken kan. Gij hebt, evenals Miskotte, van 
die gelukkige aanduidingen, die blijven 'hangen' en verder helpen. Irenische felheid en 
militante verdraagzaamheid. Ja, zo is het! Wat ik heerlijk vind in dit stuk is uw klaar
heid, uw duidelijkheid van dictie, die niet altijd uw caracteristicum is.'611 

Meer dan eens heeft Gunning Noordmans geadviseerd om zijn opstellen te bun
delen634. Tevens heeft Gunning enkele malen de hoop uitgesproken, dat Noordmans 
H.M. van Nes als kerkelijk hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden zou opvol
gen635, terwijl hij de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht voorge
steld heeft om hem het doctoraat honoris causa te verlenen636. In een brief uit 1935 
verheugt Gunning, die zichzelf ten opzichte van Noordmans 'een armzalige dilettant' 
noemt, zich over het aan hem verleende eredoctoraat637. Hij hoopt, dat zijn 'waarde en 
geëerde broeder' nog tot een academische leerstoel geroepen zal worden ... 

In een brief uit' 1932 bedankte Gunning Noordmans voor het toezenden van 
Beginselen van kerkorde6™; hij schrijft: 'Welk een rijk, suggestief stuk hebt gij gele
verd! Hoe hebt gij mijn vader telkens met eerbied naar voren gebracht! En ... hoe in
gewikkeld zijn al onze kwesties, sedert wij Rome verlaten hebben. Zonder Rome komt 
geen kerkherstel tot stand, en met Rome gaat het toch ook niet. Ik zeg met Newman 

"6 . Brief 163 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 22 oktober 1902). 
421'. Brief 372 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 27 november 1928). 
628. O. Noordmans, 'Professor Gunning te Leiden', in V.W. dl. 3, p. 342-345. 
" ' . J.H. Gunning J.H.Zn., Ter gedachtenis. Eenige herinneringen aan Prof.DrJ.H. Gunning (Leiden 1929). 
43°. Brief 377 (O. Noordmans aan J.H. Gunning J.H.Zn., 22 april 1930). 
431. Eltheto was het tijdschrift van het in 1846 opgerichte Utrechtse studentenzendingsgezelschap 'Eltheto'. 
Toen dit gezelschap in 1908 fuseerde met de Utrechtse afdeling van de N.C.S.V., ging het blad over naar 
de N.C.S.V. 
432. O. Noordmans, 'De Confessiones van Augustinus', in V. W. dl. 3, p. 11 -27. 
433. Brief 378 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 23 april 1930). 
6M. Brieven 378 en 382 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 23 april en 19 juni 1930). 
43!. Brieven 372, 378 en 382 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 27 november 1928, 23 april en 19 juni 
1930). 
636. Brieven 382 en 526 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 19 juni 1930 en 10 oktober 1935). 
437. Brief 526 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 10 oktober 1935). 
438. O. Noordmans, Beginselen van kerkorde, in V.W. dl. 5, p. 172-193. 
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voor zijn overgang: 'Ach, Rome, waart gij maar niet Rome!' Ik geloof dat de bisschop
pelijke organisatie nog de beste is, en gij voelt er ook haar bekoring van, al tracht ge u 
diets te maken dat het wezenlijke er van ook in de presbyteriale denkwereld en praktijk 
te vinden is. Maar zeker is het dat als de leek nog meer invloed zal krijgen, wij het 
zonder de bisschop niet rooien.'639 

In het in memoriam schrijft Noordmans vooral over de zegen die Gunnings 
gemeentelijke correspondentie voor zeer velen gebracht heeft. Zijn uitgebreide bele
zenheid en rijke kennis dienden in hoofdzaak zijn corresponderende evangelisatie. Met 
het oog daarop stelt de scribent: 'Daarin geleek hij op zijn vader, die op heel andere 
wijze zijn geleerdheid geheel in zijn profetische activiteit insmolt.'640 In dit verband 
noemen wij een vergelijking tussen Gunning Sr. en Gunning jr. door De Vrijer: 'Er zijn 
gouddelvers en er zijn goudsmeden. Prof. Gunning Jr was een gouddelver. Dr Johan 
Gunning was een goudsmid.'641 Een enkele maal verwijst Noordmans (al dan niet zij
delings) naar stichtelijke publicaties van J.H. Gunning J.H.Zn.642, terwijl hij ook op 
diens boek over Newman attendeert643. Voor het overige komt Gunning alleen in litur
gisch verband ter sprake. In het geschrift 'Kerkelijk denken voorwaarde voor kerk
orde' (1938) bespreekt Noordmans Gunning als liturgisch pionier, waarbij hij opmerkt: 
'Deze belangstelling was echter nog meer van persoonlijke aard. Ze kwam op tegen de 
verwaarlozing der vormen en tegen de individuele willekeur. De slordigheid, die hier 
was ingedrongen, gaf daarvoor voldoende verklaring.'644 In Liturgie noemt Noordmans 
Gunning ook als een van de eersten die zich over de liturgie liet horen, hem aanduidend 
als 'een malcontent in de Hervormde Kerk'64\ In de bijdrage 'Eredienst' ( 1944) merkt 
hij op, dat Gunning 'eredienst' nog niet met een hoofdletter (als aanduiding voor 'God') 
schreef546. In dezelfde pennenvrucht benadrukt hij, dat Gunning in zijn liturgische be
nadering niet naar de tweede en derde eeuw wilde teruggaan: hij vond, dat voor ons 
land de calvinistische type grondslag moest blijven - zodat Gunning volgens Noord
mans binnen de hervormde vraagstelling bleef647. 

2.2.7. Kerkelijk examen, voorstel en proponentsexamen 

In mei 1902 schrijft Noordmans aan zijn ouders: 'Laat ik beginnen u te vertellen, dat 
mijn kerkelijk examen bepaald is op 29 mei, dus donderdag aanstaande. Mijn kamer 
moet ik voor de 1 e juni verlaten. Voor mijn voorstel moet ik dus nog een dag of wat een 
logement of bij Lambers logeren. Na mijn voorstel kom ik thuis. Dat zal dus nog zowat 
14 dagen duren als alles goed gaat. In september denk ik dan proponents te doen.' 
Noordmans' vader schrijft zijn zoon terug: 'Zeer hopen wij dat gij goed moogt slagen 

6M. Brief 418 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 6 december 1932). 
M0. O. Noordmans, 'Dominee Gunning ft', p. 293. 
tv M"ï :A ' ,d e V r iJ e r ' ' R e d e v o o r d e familie, vrienden en belangstellenden in de aula der begraafplaats 
Zorgvhed te Amsterdam op maandag 24 juni 1940', in J.H. Gunning J.H.Zn., Herinneringen uit mijn le

ven, p. 4. o y 

"2. O. Noordmans, 'Catechismusprediking', p. 108, en 'De opstanding', in V.W. dl. 2, p 93 en 96v n 17 
. O. Noordmans, 'Newman en de Reformatie', in V.W. dl. 6, p. 372. 
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MS. O. Noordmans, Liturgie, p. 50. 
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- en hoewel wij ons nu juist desaangaande niet bezorgd maken, zo is toch telkens een 
telegram van welslagen voor ons een hoogst verblijdend bericht, gelijk gij u kunt voor
stellen. Voor u zijn deze komende dagen nogal dagen van spanning en drukte; enerzijds 
zouden wij wel gaarne bij uw eerste voorstel willen tegenwoordig zijn, als mijn krach
ten het toelaten, maar anderzijds vrees ik dat het voor mijn gevoelig zenuwgestel mis
schien bijna te veel zou zijn, onwillekeurig komen er bij zulk een gelegenheid vele 
herinneringen te voorschijn, die voor ons van diep ingrijpende aard geweest zijn en die 
nu voor u zulk een gunstige keer genomen hebben dat men geneigd is met de Koning 
David uit te roepen: Here, mijn God, het is te veel voor mij.'648 Ongetwijfeld doelt 
Noordmans Sr. met dat laatste op de problemen met betrekking tot de gezondheid van 
zijn zoon. 

Noordmans legde het kerkelijk examen in Utrecht af, inderdaad op 29 mei 1902; het 
voorstel vond op 12 juni 1902 in de Domkerk plaats649. De hoogleraren Cannegieter en 
E.H. van Leeuwen namen het kerkelijk examen af; onder voorzitterschap van laatstge
noemde deed Noordmans zijn voorstel. Zijn ouders woonden de bijeenkomst inder
daad niet bij, wel was er andere familie aanwezig, waaronder J.P. Eringa en zijn echt
genote - zo blijkt uit een brief van Eringa aan Noordmans van 13 juni 1902650. Daarin 
schrijft hij, dat Noordmans' voorstel hem en zijn vrouw diep bedroefd heeft. Wij cite
ren enkele passages uit de bladzijdenlange veroordeling, die overigens niet minder 
duidelijkheid over de positie van Eringa dan over die van Noordmans verschaft. Eringa 
schrijft met betrekking tot het voorstel: 'Wij willen geenszins ontkennen, dat ge uw ge
dachten in een schonen bloemrijke vorm gegeven hebt, maar daarmede is onze lof ook 
ten einde. Wij hadden na onze gesprekken van verleden zomer natuurlijk niet ver
wacht, dat wij u een confessioneel standpunt zouden horen innemen, maar wij hadden 
evenmin kunnen verwachten, dat gij het ethische critische station zover zoudt zijn voor-
bijgestoomd. Uw prediking was zuiver modern. Geen woord van dat heerlijk evangelie 
van genade en zaligheid, dat het hart van alle zondaren, die behoefte hadden aan troost, 
alle eeuwen door heeft verblijd en verkwikt.' Eringa spreekt zijn vreugde uit over het 
feit dat Noordmans' vader het voorstel niet had bijgewoond: 'O, wat was ik blij, dat uw 
vader niet onder uw gehoor was! Een zwaard moet door zijn ziel gegaan zijn, als hij 
zijn zoon door stilzwijgen die waarheden hoorde verloochenen, die voor hem het leven 
zijner ziel zijn. (...) O, bespaar uw ouders die smart en uw familie, wier eer het was 
steeds op te komen voor de door God geopenbaarde waarheid, die schande en bovenal 
red uw ziel van het verderf!' Eringa ziet Noordmans' toekomst als predikant donker in: 
'Als ge straks zelf voor stoelen en banken moet preken in een afgelegen dorp in onze 
vaderlandse kerk, terwijl ge ziet, dat de eenvoudigen in hun onverbeterlijke verblinding 
toch altijd weer luisteren naar die predikers die hun zonde en genade verkondigen, die 
hun een arme zondaar, maar ook een rijke Christus voorstellen, dan zal het u gans bitter 
te moede worden, en gij zult in uw bestrijding van die orthodoxen even fris moeten 
worden als de beste moderne predikers.' Eringa komt nog eens op Noordmans' voor-

M8. Brief 155 (Ouders aan Oepke, 23 mei 1902). 
" ' . Brief 156 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 26 mei 1902) n. 8. 
650. Brief 157 (J.P. Eringa aan O. Noordmans, 13 juni 1902). 
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stel terug: 'En wat ik u bidden mag, preek dat voorstel toch vooreerst niet in enige 
gemeente! Waarom zoudt gij u bloot geven, terwijl er nog tijd is tot nadenken, tot in
keer en terugkeer? Want daartoe moet het komen, of gij zijt verloren voor uw ouders, 
voor ons, uw familie, voor God, voor de hemel.' Uit een brief van 16 juli van Eringa 
aan zijn neef blijkt, dat Noordmans de brief op 6 juli heeft beantwoord651. Die reactie 
is echter niet bewaard gebleven. In die 'tweede' brief van Eringa staat wel, dat Noord
mans het schrijven van zijn neef 'hoekig en zwaar onverteerbaar' gevonden had. Te
vens had hij bestreden, dat hij modern zou zijn. Eringa's antwoord op Noordmans' 
verweer luidt: 'Dat verblijdt mij enerzijds, maar bewijst mij anderzijds hoe dicht de 
ethische linkerzijde, waartoe ik u dan zeker moet rekenen, het modernisme genaderd 
moet zijn.' Ook in deze brief komt Eringa nog eens op Noordmans' voorstel terug: 'Dat 
uw vader u op uw voorstel de hand gegeven heeft, is voor mij een van die vele raadse
len, die in het menselijk leven voorkomen.' 

Uit de correspondentie die Eringa en Noordmans (Sr. en jr.) later nog gevoerd 
hebben, blijkt niet, dat de beide neven in de loop der jaren nader tot elkaar gekomen 
zijn. In 1904 schrijft Eringa weer een brief aan zijn neef652. Daarin maakt hij onder 
meer gewag van een bezoek aan Idsegahuizen, terwijl hij Noordmans voor een tegen
bezoek uitnodigt. In dezelfde brief spreekt hij over de waarde van de Nederlandse Ge
loofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus. Over Noordmans' theologische posi
tie denkt hij nog steeds niet positief, blijkens de verzuchting: 'Maar ik wanhoop er aan 
om u tot andere gedachten te brengen, in de weg van studie van Gods Woord en gebed 
wordt de waarheid gevonden.' Op 24 februari 1906 schrijft hij aan D.P. Noordmans: 
'Wij hebben gezien, dat Oepke op de vergadering van predikanten te 'Leeuwarden een 
referaat zou houden of misschien nu reeds gehouden heeft651. Het is maar goed, dat hij 
lust in studie heeft; ik hoop zeer, dat het onderzoek hem leide tot het van harte omhel
zen van wat onze kerk ten alle tijde beleden heeft en nog belijdt.' Wanneer Eringa in 
1907 een bezoek aan de familie in Scharnegoutum wil brengen, verzekert hij: 'Dat uw 
zoon Oepke bij u gelogeerd is, is voor mij geen bezwaar; ik heb niets tegen hem, maar 
veel tegen zijn standpunt, waarvan ik blijf hopen, dat hij nog eenmaal moge afgebracht 
worden.'654 Ook een brief van Eringa aan zijn collega uit 1913 laat aan duidelijkheid 
met betrekking tot de verschillende posities niets te wensen over: 'Toen wij onlangs 
het genoegen hadden u te horen en te spreken, heb ik met opzet vermeden, zoals gij wel 
zult gevoeld hebben, iets te zeggen naar aanleiding van de preek, die wij van u gehoord 
hadden zondag 27 juli 's voormiddags. Na de preek vond ik het niet de tijd en de plaats 
daarover te spreken, al in het bijzijn van de kerkeraad en 's avonds nog minder te mid
den van uw familie. Dat wil echter niet zeggen, dat ik niets te zeggen had of niet ge
voeld zou hebben, dat gij u thans op een gans andere lijn beweegt, dan allen, die in-

651 Brief 158 (J.P. Eringa aan O. Noordmans, 16 juli 1902). 
*52. Brief 176 (J.P. Eringa aan O. Noordmans, 31 maart 1904). 
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par. 4.2.1. 
654. Brief J.P. Eringa aan D.P. Noordmans, 13 augustus 1907. 
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stemmen met'de belijdenis onzer kerk, omdat zij geloven, dat deze niet anders is dan 
een repetitio sacrae scripturae.'655 

Op 10 september 1902 legde Noordmans het proponentsexamen af bij het provinciaal 
kerkbestuur van Utrecht656. Het examen vond plaats in de grote consistoriekamer van 
de Domkerk; J.C. Verhoeff was voorzitter, M.A. Adriani secretaris. Ter gelegenheid 
van de toelating tot de evangeliebediening ontving Noordmans van zijn ouders een 
hartelijke (en stichtelijke) felicitatiebrief657. Vader en moeder Noordmans schrijven: 
'Hartelijk feliciteren wij u met dit welslagen en gelukkig ten einde brengen van uw stu
diën. De Here zegene verder deze uw arbeid en zonder hierbij iets meer te voegen, weet 
gij de stemming van de harten van uw u liefhebbende vader en moeder te uwen op
zichte zeer goed. Hij, die helpt in nood, maakt zijn weidaan groot. Zingt des Hoogsten 
lof, Hij geeft rijke stof.' 

6SS. Brief 280 (J.P. Eringa aan O. Noordmans, 8 augustus 1913). 
«M. Brief 159 (Ouders aan Oepke, 14 september 1902) n. 1. 
6". Brief 159 (Ouders aan Oepke, 14 september 1902). 




