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III. PREDIKANTSCHAP 

3.1. DE AMBTSPERIODE IN IDSEGAHUIZEN-PIAAM 

Inleiding 

Enkele dagen nadat hij zijn proponentsexamen had afgelegd, ontving Noordmans een 
brief van de predikant van hervormd Gaast-Ferwoude ... Van der Schans658. Als consu
lent van Idsegahuizen-Piaam vraagt hij Noordmans, of hij een dienst in de vacante 
gemeente zou willen vervullen. Hij voegt aan het verzoek toe: 'De gemeente zou het 
zeer gaarne willen en ik ook. (...) Als je niet te Idsegahuizum of Piaam preken kunt, wil 
je dan even opgeven, waar men je in de eerste tijd zou kunnen horen? Wat zou het pret
tig zijn, als je hier in de buurt terecht kwaamt!' Nog geen maand later stuurt Van der 
Schans de beroepsbrief659. In het begeleidende schrijven vertelt hij: 'Zoals gewoonlijk 
het geval is, was verleden week niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwe
zig. Er waren er een paar te weinig. Het beroep is uitgebracht met algemene stemmen.' 
Van der Schans vervolgt: 'Ik feliciteer er je hartelijk mee en ik hoop, datje zult kunnen 
besluiten het aan te nemen. Het is een rustige gemeente met een kern van gelovigen.' In 
een brief van 5 november 1902 feliciteert de consulent zijn aanstaande collega met 
diens besluit om het beroep aan te nemen660. Hij schrijft: 'Ik ben blij om mijzelf want ik 
zal veel aan je kunnen hebben, maar ook om de gemeente en om de arbeid voor Gods 
Koninkrijk in deze streek. Vanmorgen ben ik te Skuzum661 wezen catechiseren. De ge
meente is zeer ingenomen met je aanneming. Je bezoek heeft een goede indruk ge
maakt, dat had ik verleden week ook al duidelijk gemerkt.' In het vervolg van de brief 
steekt Van der Schans Noordmans nog een hart onder de riem. Daarbij benadrukt hij, 
dat men zich niet door het gevoel van eigen onbedrevenheid en door het zwakke van 
eigen geestelijk leven moet laten neerdrukken, maar op de Heer moet zien. 

3.7.7. Idsegahuizen662 en Piaam 

Idsegahuizen en Piaam zijn altijd kleine dorpjes geweest; in Noordmans' ambtsperi
ode aldaar hebben ze samen nooit meer dan 306 inwoners geteld663. Burgerlijk behoor
den en behoren ze tot Wonseradeel (inmiddels: Wûnseradiel), in het westen van de pro
vincie, aan de kust van wat thans het IJsselmeer is. Aan de cultuurhistorische studie 
Landschapsinventarisatie Wonseradeel ontlenen wij enkele gegevens over die omge
ving664. Idsegahuizen en Piaam liggen aan de rand van een veengebied, op de overgang 
naar een kleigebied. In de Middeleeuwen hebben er meer dan eens dijkdoorbraken 

<58. Brief 160 (W.M. van der Schans aan O. Noordmans, 19 september 1902). 
6S'. Brief 162 (W.M. van der Schans aan O. Noordmans, 14 oktober 1902). 
M0. Brief 164 (W.M. van der Schans aan O. Noordmans, 5 november 1902). 
*". Skuzum (verhollandst tot Schuzum) is de Friese versie van de plaatsnaam Idsegahuizen. 
ml. De spelling van de plaatsnaam Idsegahuizen varieert: Idsegahuizum, Idzegahuizen en Idzegahuizum 
komen als alternatieven voor. Noordmans schreef uitsluitend de vorm 'Idsegahuizum'. 
<**. Provinciale Almanak voor Friesland voor het jaar 1903vv. (Leeuwarden 1903vv.). 
6M. Büro Bügel/Van Dijk B.V., Landschapsinventarisatie Wonseradeel. Een /cultuurhistorische studie (Gro
ningen 1978), p. 23-28. 
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plaatsgevonden. In 1594 werden de dijken door Caspar de Robles hersteld, waarna de 
kustlijn nauwelijks meer wijzigde. Qua waterhuishouding veranderde nog wel veel: in 
de jaren van 1876 tot 1879 werden de nabij Idsegahuizen en Piaam gelegen meren 
drooggelegd. Tot die tijd was transport over het water belangrijker dan via de weg. Erg 
oude interlokale wegen komen in de omgeving van de beide dorpjes dan ook niet voor; 
wel zijn er nog enkele oude voetpaden. Wij vermelden dit alles, omdat daardoor duide
lijk wordt, dat Noordmans' eerste werkgebied 'afgelegen' was. S. de Vries, die van 
1916 tot 1921 predikant van de hervormde gemeente Idsegahuizen-Piaam was665, merkt 
op: 'Skuzum - Piaam. Er waren twee verbindingswegen: één langs de hoofdweg, maar 
dat was nogal een afstand. Eén door de landerijen: die was vrij wat korter, maar leverde 
toch bezwaren op.'666 Ooit leek het erop, dat Piaam 'ontsloten' zou worden door de Af
sluitdijk: die zou daar beginnen. In 1925 werd evenwel door H. Wortman, directeur-
generaal van de Zuiderzeewerken, betoogd, dat Zurich een geschikter vertrekpunt was667. 
Een andere deskundige pleitte in het belang van de veiligheid en uit het oogpunt van 
kostenbesparing voor Piaam; zijn pleidooi werd door allerlei instanties, waaronder de 
gemeentebesturen van Bolsward, Lemsterland en Sneek, ondersteund668. De acties had
den niet het gewenste resultaat: de Afsluitdijk werd uiteindelijk bij Zurich aangelegd. 

In 1969 verscheen het handboek Geakunde Wûnseradielm, waaraan wij het 
basismateriaal voor de beschrijving van (de geschiedenis van) de gemeente Wonsera-
deel en in het bijzonder van Idsegahuizen en Piaam ontlenen. De bijdrage over 'De 
skiednis fan de gritenij'670 is van de hand van H. Oldenhof. Hij schrijft onder meer over 
de positie van Witmarsum als hoofdplaats. Die heeft nogal eens ter discussie gestaan, 
vooral als gevolg van de expansionistische neigingen van Makkum. Wij memoreren 
dat gegeven, omdat Idsegahuizen daar ook onder te lijden gehad heeft: 'It is mei Skuzum 
krekt as mei Huzum671: it moaiste part wirdt linken-oan fen bûrman trochslokt; en as it 
hwèt lokt wirdt Skuzum Makkum, hjoed of moarn.'672 In zijn artikel over 'De doarpen'673 

in het handboek stelt A. Algra, dat enkele bedrijven die op naam van Makkum stonden, 
formeel eigenlijk in Idsegahuizen gevestigd waren. Dat het in Makkum in economisch 
opzicht altijd beter gesteld was dan in Idsegahuizen, kan niet gezegd worden. In een 
brief van 28 januari 1908 meldt Noordmans aan zijn moeder: 'Er is in de laatste tijd 
hier in de buurt nog al werkloosheid geweest.' En op 19 februari 1909 schrijft hij: 'Wat 
houdt de winter lang stand, vindt u niet? De armoede is in Makkum daardoor nog al 

^5. J.J. Kalma, Naamlijst der Friese Hervormde predikanten (1880-1959) (Leeuwarden 1959), p. 53. 
6M. S. de Vries, 'Skuzum en Piaam vijftig jaar geleden', in Kontakt. Weekblad voor Schraard. Exmorra, 
Allingawier, Skuzum en Piaam 1 (1968) nr. 46. 
661. Zie daarvoor: H. Wortman, De werken tot afsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee (Haarlem 
1925). 
MS. Zie daarvoor: J.C. Ramaer, Bezwaren tegen wijziging in de richting van den Afsluitdijk der Zuiderzee 
naar Zurich in plaats van naar Piaam ('s-Gravenhage 1925). Cf. J.C. Ramaer, Nog eens 'Zurich of Piaam'. 
Nadere beschouwingen van den Ir. J.C. Ramaer ('s-Gravenhage 1925) en H. Wortman, 'Zurich of Piaam'. 
Antwoord op de bezwaren tegen de wijziging der richting in de afsluitdijk der Zuiderzee uitgebracht door 
ir. J.C. Ramaer en door de Gemeentebesturen van Sneek, Bolsward en Lemsterland (Harlingen 1925). 
" ' . J.J. Spahr van der Hoek (red.), Geakunde Wûnseradiel (Boalsert 1969). 
"". H. Oldenhof, 'Skiednis fan de gritenij', in J.J. Spahr van der Hoek (red.), ibid., s. 86-125. 
' " . In 1944 werd het dorp Huizum, toentertijd hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel, door de stad 
Leeuwarden geannexeerd. 
672. 'Skuzum. (Idsegahuizen.)', in Nieuwsblad van Friesland. Hepkema's Courant, 2 juni 1906. 
673. A. Algra, 'De doarpen', in J.J. Spahr van der Hoek (red.), ibid., s. 385-482. 
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erg. Telkens komen mensen hier vragen. Gelukkig dat de zon steeds hoger komt.' Algra's 
conclusie luidt: 'Ekonomysk is oer Skuzum net folie te fortellen, foaral net nei't Mak-
kum, of leaver it gemeentebestjûr, oan it amputearjen west hat. It doarp hat dêrtroch 
nou hielendal in agrarysk karakter en folie takomst liket dêr net to wezen.'674 Met be
trekking tot het agrarische karakter van zowel Idsegahuizen als Piaam kan nog meege
deeld worden, dat het daarbij vooral om veeteelt ging en gaat, ofschoon er vroeger ook 
nog veel akkerbouw plaatsgevonden heeft. Verder beschikt Piaam vanouds over enkele 
eendenkooien. Twee zijn nog in gebruik. Het economisch belang ervan is inmiddels 
gering. Vanuit ornithologische invalshoek bekeken, zijn de beide kooien evenwel van 
wereldbetekenis675. Vermeldenswaard is tenslotte, dat Piaam ooit op grond van zijn 
typisch-Friese karakter676 op de nominatie gestaan heeft om tot museumdorp gepromo
veerd te worden677. De inspanningen van het gemeentebestuur van Wonseradeel daar
toe mochten uiteindelijk niet baten678. 

Dit alles moet voldoende zijn om duidelijk te maken, dat Noordmans predikant 
geweest is in een niet slechts afgelegen, maar zelfs bijna museaal gebied. Om maar te 
zwijgen over de tijd waarin hij als predikant begon. W. Aalders schrijft daarover: 'Dat 
waren vergeleken met de turbulente tijden nadien heel stille en rustige jaren, niet alleen 
in ons land, maar in heel Europa (...) men leefde in veiligheid en geborgenheid, die 
voor ons onvoorstelbaar was.'679 

Belangrijker dan het voorafgaande is de kerkelijke situatie in Idsegahuizen en Piaam. 
Voordat wij die bespreken, stellen wij de geschiedenis van het kerkelijk leven in Won
seradeel in het algemeen aan de orde. In het genoemde handboek is het 'Geastlik libben 
yn Wûnseradiel'680 beschreven door R. Steensma. Hij stelt, dat aan het einde van de 
zestiende eeuw niet iedereen in het onderhavige gebied protestant was. In vergelijking 
met de rest van de provincie zijn in Wonseradeel zelfs steeds vrij veel rooms-katholie
ken gebleven. Hetzelfde geldt voor de doopsgezinden, wat uiteraard te maken heeft 
met de overgang van Menno Simons, de pastoor van Witmarsum, naar de doperse be
weging. Toch heeft het calvinisme altijd de meeste invloed op de streek rondom Id
segahuizen en Piaam gehad. Als de predikanten die het bekendst geworden zijn, moe
ten de beide à Brakels genoemd worden: vader Theodorus stond van 1653 tot 1669 in 
Makkum, zoon Wilhelmus van 1662 tot 1665 in Exmorra. In de achttiende eeuw be
gonnen allerlei oefenaars op te treden. Dat gebeurde ook in de negentiende eeuw. Wij 
hebben in paragraaf 1.1. gezien, dat het kerkelijke klimaat in Friesland toen beheerst 
werd door de Groninger richting. Orthodoxe predikanten leverden fel verzet. Een van 

674.A. Algra, ibid.,s. 463. , . . 
6,s. Zie daarvoor: 'Mensen zullen altijd naar Piaam blijven komen - ook als het zou uitsterven , in Friese 
Koerier, 8 maart 1953, en 'Eendenkooien van Piaam zijn overgebleven natuurmonumenten', in Wijd en 
Zijd, 29 april 1987. 
676. Cf. 'Piaam, anno 1968. Een dorp als alle dorpen en toch anders', in Harhnger Nieuwsblad en Sneeker 
Nieuwsblad, 25 oktober 1968. 
"\ Zie daarvoor: H. Besselaar, 'Fries dorp wordt museum', in Spiegel historiael 4 (1969) nr. 9, p. 506v., en 
A. Oosterhoff, 'Een dorp wordt beschermd monument; hoe gaat dat?', in Bouw 27 (1972), p. 152-154. 
678. Encyclopedie van het hedendaagse Friesland dl. 2 (Leeuwarden 1975), p. 614. 
679. W. Aalders, 'Preken van Dr. O. Noordmans', in Ecclesia 82 (1991) nr. 12, p. 9. 
M°. R. Steensma, 'Geastlik libben yn Wûnseradiel', in J.J. Spahr van der Hoek (red.), ibid., s. 126-225. 
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hen was Felix, de voorman van het Friese Reveil, die van 1848 tot 1851 als predikant in 
Longerhouw stond. De meeste vertegenwoordigers van de zojuist genoemde beweging 
keerden zich ook tegen elke vorm van separatisme, waardoor de Afscheiding niet in het 
minst in het zuidwestelijke deel van Friesland nauwelijks een kans kreeg. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw kwam het Modernisme in Friesland op681, in Wonsera-
deel echter vrijwel alleen in de zogenaamde iytse Bouhoeke', het akkerbouwgebied: 
Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich. Daar was ook het socialisme (met 
een antikerkelijke inslag) van betekenis682. 

De Doleantie heeft in bijna alle dorpen van Wonseradeel tot scheuring binnen 
de kerkelijke gemeenschap geleid. Wons had de primeur, in 1887. Makkum volgde; de 
bevestiging van de eerste dolerende predikant aldaar geschiedde door Kuyper zelf, in 
1898 bevestigde hij er zijn eigen zoon. In Idsegahuizen-Piaam vond de Doleantie in 
1888 plaats, zo wordt uit archiefstukken duidelijk683. Wij citeren uit een brief van 26 
mei 1888 van G.J. Haarsma en S.H. Nauta aan 'den zich noemenden kerkeraad der 
Herv. Gemeente te Idsegahuizen en Piaam' : 'Door deze hebben wij het voorrecht U te 
berichten, dat wij opgetreden zijn als kerkeraad der gereformeerde kerk van Idsegahuizen 
& Piaam en van U vragen ons over te geven de onder Uwe berusting zich bevindende 
eigendommen der gereformeerde kerk te dezer plaats. Wat tot het over die kerk heen-
getimmerde genootschap behoort, begeeren wij natuurlijk niet, doch de doopregisters, 
die de grenzen aanwijzen van de uitwendige bedeeling van het genadeverbond en 
lidmaatboeken mitsgaders de waarden en bescheiden der gereformeerde diakonie 
zal Uw rechtsgevoel ons niet kunnen weigeren. In de hoop, dat de Heere U voor on
recht beware blijven wij Uwe dienaren.' Uit een proces-verbaal van de hervormde kerken-
raadsvergadering van 17 januari 1889 blijkt, dat veertien leden zich van de Neder
landse Hervormde Kerk afgescheiden hebben. Uit archiefstukken wordt tevens duide
lijk, dat de dolerenden, verenigd in 'De Kerkelijke Kas', al spoedig een eigen kerkge
bouw wilden stichten: in Piaam, op zestig meter afstand van de kerk van de hervormde 
gemeente684. Het verzoekschrift daartoe werd door B. en W. van Wonseradeel naar de 
hervormde kerkenraad doorgezonden. Die berichtte, dat de afstand van zestig meter 
hem wel wat kort voorkwam en dat '(...) dit voor beiden hinderlijk zou kunnen zijn in 
de uitoefening van hunnen godsdienstoefeningen.' Er werd uiteindelijk wel een gere
formeerde kerk in Piaam gebouwd, op een afstand van weinig meer dan zestig meter 
van de hervormde. Inmiddels is daarin een vogelmuseum gevestigd ...685 

Abma stelt: 'Men kan zich voorstellen dat een beweging op het kerkelijk-ortho-
doxe vlak, die niet zelden in haar geheel kerkelijk-orthodox was, diepe sporen achter
liet.'686 Dat gold ook voor het gezin Noordmans, zo hebben wij in subparagraaf 1.2.1. 

**1. Zie daarvoor: par. 4.1.1. 
682. Cf. J. Frieswijk, 'Onkerkelijkheid, confessie en politiek in Friesland', in S. Zijlstra, G.N.M. Vis en 
D.J.M. Zeinstra (red.), Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Delft 
1996), p. 185-214. 
6M. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 245-39, 14: Stukken betreffende met de Doleantie sympathiserende 
lidmaten, 1888. 
m. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 245-39, 16: Stukken betreffende de bouw van een kerk te Piaam, 1889. 
" s . Zie daarvoor: H. Kingmans, Museumboek voor Friesland (Baarn 1980), p. 89. 
6M. G. Abma, 'Varianten van religieuze verdichting. Beschrijving en interpretatie van plaatselijke Dolean
tie processen in Zuid- en West-Friesland', in J. Frieswijk, L.G. Jansma, Y.B. Kuiper en A.W. Niemeijer 
(red.), Frieslands verleden verkend. Problemen, methoden en onderzoek met betrekking tot de Friese geschie
denis na 1750 (Ljouwert 1987), p. 240. 
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en paragraaf 2.1. gezien687. In subparagraaf 1.2.1. hebben wij gemeld, dat Van Dijk 
gereformeerd predikant in Gaast en Ferwoude, vlak bij Idsegahuizen en Piaam, was. 
Daarbij moet bedacht worden, dat gereformeerd Gaast en Ferwoude van 1891 tot 1922 
gecombineerd was met gereformeerd Idsegahuizen en Piaam688! De beide zwagers wa
ren dus op hetzelfde grondgebied werkzaam. De toen hoogbejaarde J. van der Meulen-
van Dijk schreef op 20 juli 1989 over Noordmans en zijn gereformeerde zwager en 
collega: 'Ik ben een dochter van zijn zuster die een Geref. dominee trouwde en in 
Gaast, Ferwoude, Piaam en Idsegahuizen dominee werd en was. En wat gebeurde er 
toen: ook o.a. dat mijn deftige oom Oepke slechts één beroep kreeg, en dat wel in de 
gemeente van mijn Vader Ds. H. van Dijk ook uit Scharnegoutum afkomstig, en vroeg 
toen een beetje pijnlijk: ja, Hantje, wat moet ik nu doen? Nu zei mijn vader natuurlijk: 
komen. Maar ze hebben altijd prettig naast en met elkaar ieder zijn gemeenteleven 
beleefd in goede harmonie en met respect voor eikaars stijl.'689 Een en ander neemt niet 
weg, dat Visser, die van 1895 tot 1901 predikant van hervormd Idsegahuizen-Piaam 
was690, in een ter gelegenheid van Noordmans' afscheid van zijn eerste gemeente geschre
ven brief over de donkere toekomst voor 'Skuzum' meende te moeten zeggen: 'De 
vloek der doleantie wordt daar zo getast.'691 

De hervormde gemeente Idsegahuizen-Piaam beschikte over twee kerkgebouwen; beide 
bestaan nog. Over het godshuis van Piaam zegt Noordmans in de preek '25 jaar ambt' : 
'Een der kerken van m'n kleine gemeente was een oud-christelijk monument, weg
schuilende in klimop. Het 'Noorderpoortje' herinnerde aan de Noormannentijd.'692 Met 
betrekking tot het interieur van de kerk valt niets bijzonders te melden; of het moest 
zijn, dat de akoestiek er (volgens de zojuist genoemde Visser, in een uit 1905 daterende 
brief aan Noordmans) beter was dan in Idsegahuizen693. De eveneens reeds genoemde 
De Vries schrijft, dat gedurende zijn ambtsperiode in de kerk van Piaam geen orgel 
stond: de leiding van de zang was toen toevertrouwd aan een voorlezer-voorzanger. In 
de uit historisch oogpunt onbelangrijke kerk (ze dateert van 1870694) van Idsegahuizen 
stond wel een orgel; het werd in 1889 gebouwd695. In de kerkvoogdijvergadering van 
14 maart 1905 kwam de wenselijkheid om dit instrument (waarvan gezegd werd: 'dat 
langzamerhand meer dient om het gezang te bederven dan te verbeteren') te vervangen, 
aan de orde696. Aan de predikant werd volmacht gegeven om pogingen te doen daar
voor de nodige gelden te verzamelen. Noordmans' inspanningen hadden het gewenste 

M7. Zie verder: 'Terugblik en vooruitzicht' van dit deel van deze studie. 
*88. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 291-27, 7 en 10: 'Notulenboek van vergaderingen met de kerkeraad 
van de Gereformeerde kerk te Gaast, 1904-1916', en: 'Akte van kombinatie met de Gereformeerde kerk 
van Gaast'. 
M9. Brief J. van der Meulen-van Dijk aan J.D.Th. Wassenaar, 20 juli 1989. 
6">. Brief 189 (H. Visser aan O. Noordmans, 1905) n. 1. 
6". Brief 266 (H. Visser aan O. Noordmans, 26 juni 1910). 
"2 . Cf. O. Noordmans, '40 jaar ambt', p. 429. 
m. Brief 189 (H. Visser aan O. Noordmans, 1905). 
694. A. Algra, ibid., s. 462. 
695. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 245-39, 63: Stukken betreffende de aankoop van een orgel, 1889. 
"*. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 245-39, 43: 'Notulenboek der vergaderingen van kerkvoogden en 
notabelen en stemgerechtigden, 1888-1930'. 
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resultaat. Begin 1909 meldde Noordmans zijn moeder, dat het nieuwe (door de firma 
Bakker & Timmenga uit Leeuwarden gebouwde) instrument op 30 augustus van dat 
jaar ingewijd zou worden en dat bij die gelegenheid een dochter van Timmenga het in
strument zou bespelen61". Bij de ingebruikname sprak Noordmans naar aanleiding van 
2 Koningen 3:15, aldus de notulen van de kerkvoogdijvergadering van 18 december 
1909. Oud-catechisant W.B. Visser vertelt in een brief van 28 juni 1949 aan Noord
mans: 'Wij herinneren ons ook nog de inwijding van het herstelde pijporgel. Ik meen 
nog te weten, dat u toen zei dat orgelbegeleiding van het zingen niet oorspronkelijk, 
niet bijbels was.' Visser voegt er aan toe: 'Mocht u dat niet gezegd hebben, wij houden 
deze gedachte evenwel voor waar te zijn. Als het koor of de muziek of het rithme de 
tekst overstemt of verdonkeremaant dan is die kunst mij een ergernis. De wereld is niet 
geschapen door muziek maar door het Woord Gods.' Daarna gaat Visser in op de litur
gische ontwikkelingen in zijn dagen, geheel in de geest van Noordmans698! 

De pastorie waarin Noordmans in Idsegahuizen woonde, was rond 1870 gebouwd699. 
De pastorietuin was omzoomd door bomen700. Blijkens enkele brieven waarin Noord
mans verslag doet van groei en bloei van tal van gewassen, behoorde tot de tuin een 
gedeelte waarop groenten verbouwd werden701. In december 1908 werd de tuin gere
noveerd; in een brief van 16 december van dat jaar meldt Noordmans aan zijn moeder: 
'De tuinman van Makkum is druk bezig mijn tuin te hervormen. Zoals u weet, was het 
achter het huis bouwgrond, die niet mooi was aangelegd. Er zijn nu vier man aan 't 
werk, en het begint er al heel aardig uit te zien. De tuin wordt nu veel vrijer, zodat 
andere mensen er niet in kunnen zien. Er komen wat appels en peren in, frambozen en 
kruisbessen + aardbeien. Het is een hele aardigheid te zien hoe alles nu verandert.'702 

Bijna een halfjaar later kan Noordmans schrijven: 'Wat beginnen de bomen al prachtig 
uit te lopen, 't Wordt hier al groen rondom de pastorie. Mijn tuin wordt heel aardig.'703 

3.1.2. Noordmans als beginnend predikant 

De notulen van de vergaderingen van de kerkenraad en van de kerkvoogdij der her
vormde gemeente Idsegahuizen-Piaam uit de jaren van 1903 tot 1910 verschaffen be
langrijke informatie over Noordmans' predikantschap in zijn eerste gemeente. Verder 
leveren brieven van en aan Noordmans en enkele (andere) gepubliceerde bijdragen 
interessante gegevens. 

697. Brief 227 (Oepke aan zijn moeder, 29 januari 1909). 
6'8. Zie daarvoor: O. Noordmans, V.W. dl. 6, p. 45-341. Cf. G.J. Paul, ibid., p. 182-202, en A. van der Kooi 
en G.W. Neven, 'Liturgie bij dr. O. Noordmans. De viering van de dood van Christus als het centrale 
moment in een levende liturgie', in G.W. Neven (red.), Oecumenische ontdekkingen in het werk van O. 
Noordmans (Kampen 1990), p. 88-123. 
6". Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 245-39,54: Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk en toren 
en verbouwing der pastorie, 1869-1871. Cf. G.A. Wumkes, Stads- en Dorpskroniek van Friesland dl. 2 
(Leeuwarden 1934), p. 362. 
™\ Brief 260 (Oepke aan zijn moeder, 22 april 1910). 
™1. Brieven 213 (Oepke aan zijn moeder, 8 mei 1908) en Oepke aan zijn moeder, 28 juli 1908. 
™2. Brief 222 (Oepke aan zijn moeder, 16 december 1908). 
'°3. Brief 260 (Oepke aan zijn moeder, 22 april 1910). 
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In de preek '25 jaar ambt' vertelt Noordmans: 'Op 1 februari 1903 werd ik als predi
kant met handoplegging ingezegend, Idsegahuizen en Piaam.' In de preek '40 jaar ambt' 
vermeldt hij bovendien, dat de bevestiging door Lambers geschiedde704. In beide pre
ken noemt hij de aanwezigheid van zijn ouders bij de intrede. Aan die plechtigheid zijn 
ook enkele andere herinneringen bewaard gebleven. In 1909 schrijft J. de Visser aan 
zijn collega: "k Zie nog je vader bij je intree in de kerk zitten.'705 In een brief uit 1943 
vertelt Pier: 'Ik herinner mij zo goed, dat Willem Feitsma en ik des morgens om 5 uur 
met de sjees van Oosterend reden om bij uw intree tegenwoordig te zijn en dat wij in 
Idsegahuizum de gehele familie aantroffen, Lambers als bevestiger en de anderen als 
toehoorders, er is in die tijd veel veranderd.'706 Begin 1953 schrijft Dijkstra: 'En nu 
hoor ik, dat ge op 1 februari a.s. de dag herdenkt, dat ge in het ambt bevestigd werd te 
Idsegahuizum en Piaam, een halve eeuw geleden. Dat is geen jubileum, daar zijn we 
overheen, maar wel een gedenkdag. Wie heeft je toen bevestigd? Het was Visser toch 
niet? Ik kan me zo voorstellen, hoe in dat kleine kerkje, volgepakt met mensen, de sfeer 
was. Een echt-Friese sfeer, geladen met gemoedelijke vroomheid, zich uitend in krach
tige psalmodieën. Jammer, datje nu op 1 februari a.s. die ook net op een zondag valt in 
datzelfde kerkje nog niet een keer het Woord bedienen kunt.'707 Noordmans' intree-
preek is opgenomen in deel 1 van zijn Verzamelde Werken™. De preek gaat over Mattheüs 
13:3-9, hoewel Noordmans in de preek '40 jaar ambt' Mattheüs 16:25 als tekst noemt709. 

In de laatstgenoemde preek zegt Noordmans over zijn eerste gemeente: 'Hon
derd zielen en twee kerken, schilderachtig gelegen plaatsjes aan de zeekust. (...) De 
dienst had 's morgens en 's middags bij toerbeurt plaats in de beide kerkjes. Van de 
honderd mensen was meestal meer dan de helft ter kerke.'710 Dat de gemeente klein 
was, wordt bevestigd door een drietal bewaard gebleven lijsten van stemgerechtigde 
lidmaten uit de periode-Noordmans: met betrekking tot de jaren 1907-1908, 1908-
1909 en 1909-1910 worden respectievelijk 25,25 en 23 belijdende leden opgegeven7". 
Daarbij moet opgemerkt worden, dat het om manslidmaten gaat. In enig jaar bevestigde 
Noordmans in Idsegahuizen-Piaam drie nieuwe lidmaten712. Overigens: de kerkgang 
was in Piaam beter dan in Idsegahuizen, aldus H. Visser in de brief uit 1905713. Hij 
schrijft ook: 'Skuzum heeft niet de naam een kerkse gemeente te zijn. Zwolle met haar 
stampvolle kerken wel, en toch is het procent kerkgangers in Skuzum en Piaam groter 
dan hier, ook van dat deel dat rechtzinnig wil heten.' 

In een brief van eind 1904 aan zijn ouders wekt Noordmans de indruk, dat hij 
het druk heeft: 'Het is al een hele tijd geleden dat ik thuis geweest ben. Maar in de 
winter valt dat niet mee. 's Woensdags en donderdags catechisatie, vrijdags en zater
dags preekwerk. 's Maandags meest een kleine bijeenkomst met een paar collega's, zo-

704. Cf. brief H.C. Lambers aan O. Noordmans, 27 december 1902. 
705. Brief 246 (J. de Visser aan O. Noordmans, 9 december 1909). 
'""'. Brief 704 (Pier Noordmans aan O. Noordmans, 3 februari 1943). 
707. Brief 921 (R. Dijkstra aan O. Noordmans, 29 januari 1953). 
70S. O. Noordmans, 'Intreepreek Idsegahuizen', in V.W. dl. 1, p. 17-27. 
™'. O. Noordmans, '40 jaar ambt' , p. 427. 
™. O. Noordmans, ibid., p. 429. 
7 " . Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 245-39,29 en 30: Lijsten van stemgerechtigde lidmaten 1867-1909, en 
idem, 1910-1940. 
712. O. Noordmans, 'Efesiërs 2:19-22', in V.W. dl. 7, p. 70. 
713. Brief 189 (H. Visser aan O. Noordmans, 1905). 
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dat alleen dinsdag helemaal vrijblijft. Ge begrijpt dat het er dan, al zijn de dagen niet 
alle helemaal bezet, wel eens moeilijk uitkomen is.'714 In dezelfde brief schrijft Noord-
mans: 'Skuzum is een kleine plaats. Dus nieuws valt van daar niet te melden.'715 

In 1908 overleed Van der Schans716. Noordmans werd toen consulent van Gaast-
Ferwoude717. Daardoor werd zijn werkterrein aanzienlijk uitgebreid. Hij zag nog wel 
kans om zo af en toe zijn moeder te bezoeken718. In een brief uit 1908 schrijft hij haar 
over de terugtocht naar Idsegahuizen: 'Te Workum aan 't station nam ik de 'bus', nam 
mijn overjas over de arm, want 't was warm en wandelde toen op mijn gemak naar 
Gaast en na de catechisatie om half drie begaf ik mij naar Ferwoude, waar ik een paar 
zieken opzocht en een poosje bij meester Van der Heide ging praten. Vandaar terug 
naar Gaast, waar ik een poosje bij meester Talsma zat. Toen mij laten halen met een 
bootje naar een boer bij Gaast, wiens vrouw sukkelend is. Weer in 't bootje naar de weg 
en toen op Skuzum aan. Thuis gekomen vond ik het eten klaar. Na al deze tochten 
smaakte een bordje soep goed, en ik kon niet nalaten er een glas wijn bij te nemen.'719 

Hoe omvangrijk Noordmans' ambtelijke werkzaamheden ook geweest mogen 
zijn, er was tijd voor ontspanning en studie. Wat dat laatste betreft: in de 'Inleiding' van 
paragraaf 2.2. hebben wij reeds gerefereerd aan wat hij in de 'Dankrede' bij zijn pro
motie zegt: 'Ik liet niet de studie, maar wel de handboekstudie varen en wendde mij tot 
de grote wereldlijke en kerkelijke schrijvers.' Enkele in deel 1 van zijn Verzamelde 
Werken gebundelde artikelen vormen het schriftelijke resultaat van Noordmans' studie. 
Belangrijke stukken zijn een lezing en een artikel over de theologie van zijn studie
vriend De Hartog jr.720. Hier wijzen wij op wat Noordmans in de brief uit 1951 aan 
Berkhof antwoordt: 'Het is waar wat u schrijft in uw brief van 21 juli 1951721, dat ik 
wat laat met publiceren ben begonnen. Toch was dat reeds in 1910, dus ruim 40 jaar 
geleden. Ik schreef toen een beschouwing over 'Het getuigenis van dr. de Hartog' in 
Stemmen voor Waarheid en Vrede122.'™ Noordmans vervolgt: Tn datzelfde tijdschrift 
gaf ik voor 1920 nog een paar artikelen, die ik niet in mijn bundels heb opgenomen, 
over 'Historisch Spiritualisme' en 'Gemeenschap en Persoonlijkheid'. Het eerste richtte 
zich tot de vrijzinnigen en het andere zocht houvast wegens de desintegratie der per
soonlijkheid. Meer geregeld echter heb ik pas sedert 1921 geschreven, ofschoon ik ook 
toen niet een veelschrijver geworden ben. In 1910, toen ik debuteerde, afgezien van 
vroegere courantenartikelen, was ik toch ook al bijna 40 jaar (...)' In dit verband memore
ren wij de briefwisseling tussen De Hartog en Noordmans over de vacature Gaast-Fer-
woude. Op 17 maart 1908 schrijft De Hartog: 'Het verwondere je niet, het volgend 

714. Brief 181 (Oepke aan zijn ouders, 16 december 1904). 
715. Cf. brieven 207 en 260 (Oepke aan zijn moeder, 2 maart 1908 en 22 april 1910). 
716. Zie daarvoor: par. 3.1.5. 
717. Brief 811 (W.A. de Boer aan O. Noordmans, 28 januari 1948). 
71S. Bijv. brieven 207 (Oepke aan zijn moeder, 2 maart 1908) en Oepke aan zijn moeder, 26 juni 1909 
7". Brief 210 (Oepke aan zijn moeder, 24 maart 1908). 
720. Resp. O. Noordmans, 'Het getuigenis van De Hartog', in V.W. dl. 1, p. 126-150, en 'Het getuigenis van 
Dr. de Hartog. Waardering en kritiek', in V.W. dl. 1, p. 151-166. Zie verder par 4 2 1 
721. Brief 899 (H. Berkhof aan O. Noordmans, 21 juli 1951). 
7 " . Stemmen voor Waarheid en Vrede, evangelisch tijdschrift voor de protestantse kerken, werd in 1864 
door L. Tinholt opgericht. Vanaf 1868 redigeerden Tinholt en A.W. Bronsveld het blad samen, vanaf 1875 
deed Bronsveld dat alleen. Het blad, dat veelal het standpunt van de ethische richting weergaf, werd in 
1925 opgeheven. 
723. Brief 902 (O. Noordmans aan H. Berkhof, 30 augustus 1951). 
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schrijven van'mij te ontvangen. Met al mijn bijwerk is Heemstede mij op den duur te 
druk. Daarom zou ik gaarne naar een kleine gemeente gaan. Nu vernam ik, dat Gaast 
en Ferwoude vacant is en gij consulent bent. De gedachte kwam bij mij op: zou dat ook 
iets voor mij kunnen wezen? Zo ja, wil mij dan eens inlichten aangaande geest der ge
meente als anderszins, ook de stoffelijke zijde. Kan het even, dan zou de laatste geen 
groot beletsel zijn. Onder de aantrekkelijkheden reken ik deze, dat wij elkander dan 
eens weder zouden benaderen. Denk je nog wel eens aan het 'hondje' en het 'boom
pje', alsook aan de gesprekken met betrekking tot het onzienlijke, die wij vroeger op 
onze wandelingen, enz., hielden?'724 Uit een volgende brief van De Hartog aan Noord-
mans blijkt, dat Noordmans de optie van De Hartog om naar Gaast-Ferwoude te gaan, 
niet reëel vond725. Uit een uit 1909 daterende brief van De Hartog aan Noordmans 
wordt duidelijk, dat Noordmans met zijn collega gesproken had over zijn plan om over 
diens denkbeelden te schrijven726. 

In de periode van zijn predikantschap in Idsegahuizen-Piaam bekleedde Noordmans 
diverse nevenfuncties: hij was bestuurslid van de onderafdeling Wonseradeel van het 
Nederlands Zendelinggenootschap727, penningmeester van de afdeling Makkum van 
het Nederlands Bijbelgenootschap728 en voorzitter van een plaatselijke kiesvereniging729, 
ongetwijfeld van christelijk-historische signatuur, want hij was lid van de Vereniging 
tot instandhouding van het christelijk-historisch karakter der natie710. Deze vereniging 
stond onder voorzitterschap van Hoedemaker en was van 1902 tot 1905 actief. Waar
schijnlijk las Noordmans De Volksbodem, het orgaan van de vereniging. Daarnaast 
ontving hij De Nederlander, zo hebben wij in subparagraaf 1.2.5. gezien, alsook De 
Banier™. In het laatstgenoemde blad werd een verslag van het referaat 'Dogmatische 
zekerheid'733 (1906) opgenomen7 „734 

In de correspondentie van Noordmans zijn geen aanwijzingen te vinden, dat er ooit 
grote problemen tussen hem en zijn eerste gemeente geweest zijn. Ook de verslagen 
van de kerkvisitatie geven een gunstig beeld. In de kerkenraadsnotulen wordt driemaal 
gewag gemaakt van visitatie. In het verslag van de vergadering van 6 mei 1903 wordt 
gemeld: 'De voorzitter der commissie, Dr. Schuurmans Stekhoven735, betuigde zijne 
tevredenheid en sprak daarna nog enkele woorden tot de kerkeraad in verband met de 
belangen der gemeente.' De weergave van de bijeenkomsten van 2 mei 1906 en 15 april 

™. Brief 208 (A.H. de Hartog aan O. Noordmans, 17 maart 1908). 
725. Brief 209 (A.H. de Hartog aan O. Noordmans, 22 maart 1908). 
726. Brief 230 (A.H. de Hartog aan O. Noordmans, 7 juni 1909). Zie verder: par. 4.2.1. 
727. Brief 229 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 24 maart 1909). 
72S. Brief 272 (G. Smit aan O. Noordmans, 8 februari 1911). 
729. Brief 446 (O. Noordmans aan K.H. Miskotte, 30 oktober 1933). 
™. H. van Spanning, In dienst van de theocratie. Korte geschiedenis van de Protestantse Unie en de 
Centrumgespreksgroep in de CHU (Zoetermeer 1994), p. 19. 
731. Brieven 188 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 30 november 1905) en 192 (ouders aan Oepke, 7 okto
ber 1906). 
732. Brief Oepke aan zijn ouders, 9 juni 1904. 
733. Zie daarvoor: par. 4.2.1. 
734. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 74 n. 1. 
735. In 1903 was J. Schuurmans Stekhoven hervormd predikant te Spannum en Edens. Daarvoor diende de 
gemeenten Bath (1878), Exmorra-Allingawier (1880) en Oudega (W.) c a . (1887). 
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1909 luidt, dat de 'voorgeschreven' respectievelijk 'gebruikelijke' vragen op 2 mei 
1906 'in het algemeen' en op 15 april 1909 'zonder meer' tot genoegen beantwoord 
konden worden. Tevens kan gewezen worden op twee brieven van D.R Noordmans 
aan zijn zoon. In een brief ter gelegenheid van het feit dat Noordmans twee jaar aan Id-
segahuizum-Piaam verbonden is, schrijft de oude Noordmans: 'Heden zijn twee volle 
jaren verlopen sedert gij uw intredepreek te Idsegahuizum hebt uitgesproken. Geluk
kig hebt gij deze beide jaren ongestoord in gezondheid het werk der Evangeliever
kondiging in uw eerste gemeente mogen voortzetten. Wij feliciteren u hiermee van har
te en dat te meer omdat er zoveel is vooraf gegaan, hetwelk na veel zorg voor ons en 
uzelf ten goede is gekeerd. Voorwaar de Here heeft het boven verwachting wel ge
maakt, zijn Naam zij geloofd.'736 In 1907 schrijft Noordmans Sr.: 'Al is het getal hoor
ders ten uwent dan ook klein, D. V. kan de Here u later ruimer werkkring toevoegen van 
de arbeid in Zijn wijngaard. Hoeveel toch ligt er achter ons dat ons deed vrezen en 
toch, ziet, de Here heeft het alles wel gemaakt. Hem alleen zij daarvoor eer en lof 
gegeven.'7" 

Van enkele oude bekenden van Noordmans als predikant van Idsegahuizen-
Piaam zijn getuigenissen bewaard gebleven. - In de brief van 28 juni 1949 vertelt W.B. 
Visser: 'Wij zijn in onze wederspannige kinderjaren bij u op catechisatie geweest in Id
segahuizum. Wij weten nog wel dat u toen de geschiedenis van Rabsaké behandelde. 
Ook herinneren wij ons van een Oudejaarsavondpreek, de tekst ben ik vergeten maar 
het was zo prachtig om bepaald te worden bij de snel voorbijgaande tijd en dat gaat dan 
tik tak zoals u herhaaldelijk zei. Oude Deinema was ook in de kerk. Kunt u zich die nog 
herinneren, die boer die woonde ter zijde van het Instituutje voor de prediking des 
Woords gebouwd op het veronderstelde wedergeboortefundament van A. Kuiper?' Visser 
spreekt Noordmans ook nog aan op het feit dat hij een keer geweigerd heeft om de 
doop te bedienen aan het kind van een gecensureerd lid van zijn gemeente ... - In 1953 
schrijft oud-catechisant A. Berger ter gelegenheid van Noordmans' 50-jarige ambtsju
bileum: 'Onmiddellijk kwamen de goede uren, die mijn broer Jan en ik daar bij u in de 
pastorie hebben doorgebracht, me weer voor de geest en levendig herinnerde ik me, 
hoe teleurgesteld wij waren, als uw huishoudster - heette ze niet Anna? - de boodschap 
kwam brengen, dat de catechisatie moest overgaan.'738 - In 1948 schrijft W.A. de Boer, 
die ten tijde van Noordmans' consulentschap van Gaast-Ferwoude in Gaast woonde, 
hem een felicitatiebrief ter gelegenheid van zijn 45-jarige ambtsjubileum739. Daarin 
memoreert hij het overlijden van Van der Schans en Noordmans' afscheid van zijn 
eerste gemeente. - Tenslotte kan een herinnering van een collega van Noordmans ge
noemd worden. In een brief uit 1955 vertelt Noordmans aan M.N.W Smit: 'Troelstra 
bracht zijn vacantie door in Gaastmeer. Hij preekte er ook eens, haalde mij aan met 
m'n naam en zei, dat die dominee vroeger in Idsegahuizum en Piaam gestaan had. De 
volgende dag kwam een boer hem opzoeken. Dat hij vroeger bij mij op catechisatie 
geweest was.'740 

7M. Brief 183 (Ouders aan Oepke, 4 februari 1905). 
™. Brief 194 (Ouders aan Oepke, 8 juni 1907). 
7M. Brief 924 (A. Berger aan O. Noordmans, 1 februari 1953). 
™. Brief 811 (W.A. de Boer aan O. Noordmans, 28 januari 1948). 
™. Brief 969 (O. Noordmans aan M.N.W. Smit, 10 september 1955). 
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Het is moeilijk te zeggen, hoe Noordmans het predikantschap in zijn eerste 
gemeente zelf ervaren heeft. Mogelijk ligt een aanwijzing in een uit 1908 daterende 
brief aan zijn moeder741. Nadat hij over groei en bloei in zijn tuin geschreven heeft, 
schrijft hij: 'In één woord: de gevangenis viel nogal mee.' Had Noordmans zich te
genover zijn moeder over een beklemmende sfeer in Idsegahuizen uitgelaten? Hoe dat 
ook zij: uit de preek '40 jaar ambt' is een duidelijker indruk van Noordmans' beleving 
met betrekking tot het predikantschap in Idsegahuizen-Piaam te verkrijgen; terugblik
kend op de intrede zegt hij: 'Ik herinner mij zeer goed de moeilijkheid, die ik gevoelde 
in die ure: niet alleen de natuurlijke zwarigheden die de eerste ambtelijke handeling 
voor een jongeman meebrengt, maar vooral de geestelijke moeilijkheid van de Evange
lieverkondiging. Prediken is meer dan het opzeggen van bijbelteksten en het reciteren 
van de catechismus. Het is een werk dat van Christuswege geschieden moet, met volle 
overtuiging, met gezag, met oplegging van waarheid, met aanzegging van oordeel over 
ongeloof, met beslag op de harten.'742 Even verderop gaat Noordmans nader in op de 
geestelijke moeilijkheden: 'Gelukkig als ze niet als sneeuw voor de zon verdwijnen, 
als het ambt niet routine wordt, een gemakkelijk, luchthartig, een beetje brutaal uitge
oefende betrekking, waarin men succes heeft. Gelukkig als er iets van de schroom van 
de eerste dag overblijft, als men de spanning tussen ambt en persoon blijft gevoelen.' 

3.1.3. Noordmans en de ring Makkumm 

De hervormde gemeente Idsegahuizen-Piaam behoorde tot de ring Makkum. In de 
vergadering van 14 april 1903 wordt Noordmans als lid welkom geheten. Daarop be
tuigt hij zijn dank voor 'de gulle ontvangst' in de groep. Vervolgens wordt naar aanlei
ding van het uitdelen van de vacaturepenningen op gekscherende wijze eenstemmig 
spijt uitgedrukt over het feit dat Idsegahuizen ca. weer bezet is ... Wanneer daarna 
blijkt, dat men voor Pingjum ca. moet bijpassen, meldt de notulist: 'Vooral het jongste 
lid had zich deze affaire geheel anders voorgesteld.' 

De volgende vergadering wordt op 22 juni 1903 ten huize van Noordmans ge
houden. Over de ontvangst staat geschreven: 'De nimf die onzen Archelaös, den water
man, in zijne pastorie bedient, legde eer in met het keurig bereide soupétje en de gasten 
lieten niet na er alle aandacht aan te wijden.' Het verslag van de bijeenkomst wijst op 
een goede sfeer in de ring. Daarvan leggen ook de notulen van andere vergaderingen 
getuigenis af. Zo staat met betrekking tot die van 16 januari 1905 in het notulenboek: 
'(...) en als er voorts tot slot der inleiding nog dadelijk wordt meegedeeld, dat men een 
zeer genoeglijken en degelijken avond doorbracht, dan begrijpt ieder die ooit deze 
regelen te lezen komt, dat er toch maar één ring Makkum is of - was.' Toch zijn er ook 
problemen geweest. In dejaren 1906 en 1907 had Noordmans zitting in een commissie 
van onderzoek met het oog op de bemiddeling in een conflict tussen twee van zijn col
lega's. 

*". Brief 213 (Oepke aan zijn moeder, 8 mei 1908). 
742 O Noordmans, '40 jaar ambt', p. 427. Zie verder: par. 3.3.1. 
743. De informatie over de ring Makkum is ontleend aan het 'Notulenboek ring Makkum der Nederlandse 
Hervormde Kerk', dat in kopie bij het Noordmans-archief berust. 
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Driemaal heeft Noordmans een lezing gehouden voor de ring Makkum. - Op 5 
april 1904 sprak hij over 'Geloven en weten'744. Volgens de notulist kon van het refe
raat (anders dan van het uitschrijven van de vacaturelijst en het bepalen van de volgen
de vergadering) niet gezegd worden, dat het gemakkelijk te volgen was. Toch meldt hij 
ook, '(...) dat allen dankbaar waren voor de voortreffelijke wijze waarop aldus de ring-
vergadering niet alleen tot genoegen maar ook tot nut was aangewend (...)' Hij ver
volgt: '(...) met vrolijke moed toog men aan 't keurig bereide soupeetje, dat in een 
jonggezellenwoning moeilijk zoo had kunnen worden verwacht.' - Op 2 april 1907 
hield Noordmans een 'inleiding tot een bespreking' over 'De plaats der bekering in de 
prediking'745. In de notulen wordt vermeld: 'Naar aanleiding van dit referaat ontspon 
zich een rijk en aangenaam debat, dat langen tijd duurde.' Tijdens de volgende verga
dering bleek, dat Noordmans niet geheel tevreden was met de weergave van zijn refe
raat. Uiteindelijk werd besloten, dat hij zelf een resumé aan de scriba zou sturen ter 
plaatsing in de notulen. - Op 27 september 1909 kwam Noordmans meteen lezing over 
'Catechismusprediking'746. Die werd 'met grote instemming' ontvangen.Vervolgens 
wordt gemeld: 'Een en ander gaf tot gedachtenwisseling gerede aanleiding, waarna 
men goedsmoeds aan 't nabroodje trok om straks na dankzegging te scheiden.' 

Enkele malen stelde Noordmans andere inhoudelijke kwesties aan de orde. -
Naar aanleiding van een referaat van Van der Schans over de aanneming van lidmaten 
is over de vergadering van 14 april 1903 genotuleerd: 'De heer Noordmans vraagt of 
notitia beslist nodig is en of men liefhebben als eis kan stellen.' Daarmee snijdt hij de 
thematiek van 'Dogmatische zekerheid' reeds aan. In de notulen van de vergadering 
van 22 juni 1903 is vermeld: 'Naar aanleiding van een referaat van Hbman over het on 
derwerp 'Welke betekenis moet aan het Oude Testament worden toegekend bij het ca
techetisch onderwijs?': De heer Noordmans verenigt zich met den heer IJsseling747 

maar werpt daarbij de vraag op, welk bezwaar er bestaat de weg der kritiek te volgen 
als men b.v. wel geneigd is om de opschriften der psalmen te laten varen, en hoe met 
deze kwesties tegenover kinderen te handelen. (De heer IJsseling meende, dat het be
lang van 't O.T. voor 't godsdienstig onderwijs vooral gelegen was in de betekenis 
daarvan als deel der voortgaande klimmende Godsopenbaring, en betoogde dat bij 
deze opvatting tegelijk het openbaringskarakter gehandhaafd en de feilen eerlijk er
kend en gewezen konden worden.)' - In de vergadering van 13 april 1909 brengt Noord
mans de vraag te berde, '(...) hoe de andere coll. handelen met de viering van 't feest 
voor de Koningin wier bevalling eiken dag te wachten was, mits alles goed mocht 
gaan.' 

Noordmans is niet alleen lid, maar ook vice-pretor en pretor van de ring Makkum 
geweest. Die laatste functie vervulde hij na het overlijden van Van der Schans, bij welk 
heengaan hij in de vergadering van 24 juni 1908 als vice-pretor stilstond. Op 20 juni 
1910 woonde hij voor het laatst een vergadering bij, in verband met zijn vertrek naar 
Suameer748. Tijdens die bijeenkomst richtte hij 'enige vriendelijke woorden ten afscheid' 

™. Zie voor een samenvatting van de lezing: E. van der Sluis, ibid , p 55 
7« R' ^ o o r ^ m a n s ' 'De plaats der bekering in de prediking', in V.W. dl. 7, p. 517-528. Zie verder- par 3 3 3 

O. Noordmans, Catechismusprediking', in V.W. dl. 1, p. 102-116. Zie verder par 3 3 3 
. Zie voor de vriendschap tussen Noordmans en P.C. IJsseling- par 3 1 5 

748. Zie daarvoor: par. 3.2.2. 
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tot de ring, die door de vice-pretor met wederkerige zegenwensen werden beantwoord. 

3.1.4. De relatie tussen Noordmans en zijn moeder 

In de tijd dat Noordmans' vader nog leefde, nam moeder Noordmans zelden deel aan 
de correspondentie. De weinige brieven die er uit die periode zijn, geven de indruk van 
een hartelijke en zorgzame moeder, alsook van een gelovige vrouw. In december 1885 
schrijft ze aan Oepke: 'Wij verlangen ook allemaal naar u. O Oep, ik verlang zo u te 
zien en te ontmoeten. Het verblijdt mij, dat u Oep daar nog al wezen mag, hetwelk nu 
toch uw bestemming eenmaal is. De Here heeft Va en mij ook zeer gesterkt door zijn 
genade. U is nu zo ver af, bij die gedachte hadden wij ook de steun des Heren nodig. 
(...) De Here zij met u en zij u nabij en vergeet Hem niet, Lieve Oep.'749 Naar aanleiding 
van het onverwachte overlijden van een kennis schrijft moeder Noordmans aan haar 
dan zestienjarige zoon: 'Wanneer die tijd komt voor ons dat wij hier moeten scheiden 
en het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen, dat wij dan maar bereid mogen 
wezen; en bereid te zijn kan niet met minder toe dan dat wij een borg voor onze zonden 
hebben en die borg wil de Here Jezus voor ons zijn (...)'75° 

Na het overlijden van Noordmans Sr. nam de briefwisseling tussen moeder en 
zoon toe. Meestal zijn de brieven kort, van beide kanten. Bovendien hebben ze in het 
algemeen een vrij zakelijk karakter: ze hebben vaak betrekking op financiële kwesties. 
Daardoor is het niet eenvoudig, een indruk van de relatie tussen moeder en zoon te 
krijgen. De laatste levensjaren van mevrouw Noordmans-de Roos waren 'ietwat som
ber'751. Door het overlijden van haar man verdween haar opgewektheid. Daar kwam 
bij, dat de vroegere gezondheid plaats maakte voor lichamelijk lijden. Tenslotte: in 
1909 bleek het moeilijk te zijn om een huishoudster te vinden752. In tijden van zorgen 
van zijn moeder deed Noordmans een beroep op haar geloofsinstelling75-1. Hij zal er 
zelf ook door beïnvloed zijn, getuige zijn retorische vraag: 'Wie wordt van de filosofie 
van zijn moeder ooit los?'754 

Eringa geeft een duidelijk beeld van Noordmans' moeder, wanneer hij naar aan
leiding van het overlijden van zijn tante aan zijn neef en diens familie schrijft: 'Gij zult 
door de ledige plaats, die nu in uw familiekring ontstaan is, nog menigmaal er aan her
innerd worden, welk een liefderijke zorgvolle moeder gij in haar verloren hebt. Ook 
wij herinneren ons zo gaarne, dat wij zo vaak van haar vriendelijke gastvrijheid geno
ten hebben in de dagen, toen zij nog zo flink was en de gebreken des ouderdoms zich 
nog niet deden gelden.'755 Eringa spreekt tevens over het geloof van moeder Noord
mans: 'Gelukkig, dat zij in haar leven de enige troost in leven en in sterven had leren 
kennen en dat zij daarom ook haar hoofd kon neerleggen steunende op het volbrachte 
werk van Jezus Christus onze Here.' 

749. Brief 9 (Moeder aan Oepke, december 1885). 
750. Brief 43 (Ouders aan Oepke, 3 juli 1888). 
7S'. Brief 263 (J.P. Eringa aan O. Noordmans en familie, 19 mei 1910). 
7S2. Brieven moeder aan Oepke, 25 juni 1909, Oepke aan zijn moeder, 14 juli 1909, moeder aan Oepke, 7 
september 1909, 239 (Oepke aan zijn moeder, 17 september 1909), 240 (Moeder aan Oepke, 21 september 
1909) en T. Lambers-Noordmans aan O. Noordmans, 1 oktober 1909. 
'53; Bijv. brieven 219 (Oepke aan zijn moeder, 13 september 1908) en Oepke aan zijn moeder, 26 juni 1909. 
7S4. O. Noordmans, 'Het christendom in zijn eenheid met de cultuur. Richard Rothe', in V.W. dl. 3, p. 329. 
7!5. Brief 263 (J.P. Eringa aan O. Noordmans en familie, 19 mei 1910). 
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J.7.5. Noordmans en zijn 'gezellige collega's' 

In de inleiding van paragraaf 2.2. hebben wij Noordmans horen spreken over 'gezel
lige collega's' ten tijde van zijn predikantschap in Idsegahuizen-Piaam. In de preek '25 
jaar ambt' zegt hij: 'Een groep jonge predikanten, ongeveer van dezelfde leeftijd, nam 
mij met grote tegemoetkomendheid op.' Het gaat om Van der Schans, H. Visser, G. 
Smit en P.C. IJsseling. Na Noordmans' vertrek uit zijn eerste gemeente bleven Visser, 
Smit en IJsseling contact met hem houden. 

De naam Van der Schans is inmiddels meer dan eens gevallen. Noordmans kende hem 
reeds in zijn Leidse tijd: wij hebben in subparagraaf 2.2.6. gezien, dat de twee studen
ten samen openbare belijdenis des geloofs afgelegd hebben. Bovendien hebben wij 
Van der Schans in de inleiding van paragraaf 3.1. ontmoet als consulent van Idsegahui
zen-Piaam in de vacaturetijd die aan Noordmans' komst aldaar voorafging. Toen hij er 
eenmaal was, kwam hij wel bij hem thuis756. Begin februari 1908 werd Van der Schans 
ernstig ziek757. Hij overleed op 5 februari 1908758. In de uit 1948 daterende brief aan 
Noordmans vertelt De Boer: 'Toen u in Idzegahuizum stond woonden wij te Gaast, we 
maakten daar van heel dicht bij het overlijden mee van onze predikant ds. W.M. van der 
Schans. (...) U hield toen de begrafenisrede en eindigde met de woorden waarmee ds. 
van der Schans z'n laatste preek besloot: 'Hij moet wassen, maar ik minder worden'.'759 

Van de begrafenis verscheen een verslag in De Banierim. In de preek '25 jaar ambt' 
zegt Noordmans: 'Ik gedenk met weemoed de voortreffelijke, vrome Van der Schans, 
een van Gunnings leerlingen en door hem gevormd. De dood nam'hem weg in het 
midden van z'n dagen. Hij was een levende brief van Christus (vgl. 2 Kor. 3: 3). Wij 
hadden de indruk, dat hij rijp was voor de eeuwigheid en daarom weggenomen werd.' 
In 'Catechismusprediking' herinnert Noordmans zich 'een beminnelijke uiting' van 
Van der Schans761. 

Vlak voor de ingang van de hervormde kerk van Gaast werd een monument ter 
nagedachtenis aan Van der Schans opgericht762. In 1908 schrijft Noordmans daarover 
aan zijn moeder: 'Gisteren ben ik in Bolsward geweest om nog eens tenslotte te spre
ken met de steenhouwer Cuperus over het grafmonument van Van der Schans. Het was 
klaar, behalve de tekst. Nu was er eigenlijk voor die tekst geen plaats meer. We moes
ten dus beraden waar we die zouden zetten. Daarom moest ik in Bolsward zijn. Ik heb 
nu het plan geopperd op de beide zijden een tekst te zetten. Aan de ene zijde: 'Ook gij 
waart met Jezus de Nazarener' uit Marcus 12 en aan de andere zijde: 'Waar Ik ben 
aldaar zal ook Mijn dienaar zijn'.'763 

756. Brief 186 (Oepke aan zijn ouders, 27 november 1905). 
7". Brief 204 (H. Visser aan O. Noordmans, 4 februari 1908). Cf. brief 205 (H. van Eyck van Heslinga aan 
O. Noordmans, 6 februari 1908). 
758. Brief 206 (H. Visser aan O. Noordmans, 23 februari 1908) n. 3. 
7S'. Brief 811 (W.A. de Boer aan O. Noordmans, 28 januari 1948). 
760. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 116 n. 12. 
' " . O. Noordmans, 'Catechismusprediking', p. 114. 
762. J. de Boer, // doarpslibben yn Gaast. Materiaal samle troch in kommisje gearstald tit ynwennersfan 
Gaast (Easterein 1992), s. 85. 
763. Brief 215 (Oepke aan zijn moeder, 14 juli 1908). 
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Ook Visser kende Noordmans reeds uit zijn Leidse tijd764. Noordmans had deze mede
student bij zijn eerste voorstel naar de preekstoel geleid765. De oudste brief van Visser 
die bewaard gebleven is, dateert uit 1905766. Toen stond hij in Zwolle, nadat hij de ge
meente Workum van 1901 tot 1905 gediend had767. In die oudste brief gedenkt de scri
bent 'menig genotvol uurtje in de kerkjes van Skuzum en Piaam'. Ook uit andere brie
ven blijkt, dat hij in dankbaarheid op zijn ambtsperiode in Idsegahuizen-Piaam kan te
rugzien768. In een brief ter gelegenheid van Noordmans' 25-jarige ambtsjubileum haalt 
hij enkele herinneringen op: Tk denk gaarne terug aan onze omgang in Leiden, aan de 
nachtelijke wandelingen tussen 11 en 12 uur 's avonds, en ik herinner me mijn medele
ven met je in Wörishofen, en later in Scharnegoutum en misschien is er op 1 februari 
niemand bij je, die je intree in Skusum heeft bijgewoond zoals ik en bovendien waart 
ge daar mijn opvolger. En dan onze gemeenschappelijke sympathie voor Van der Schans. 
En bij de korte bezoeken de laatste jaren voelde ik steeds weer de geestesband en daar
op komt het toch veel meer aan dan op 'richting', waarover velen het zo druk heb
ben.'769 Enkele van Vissers brieven hebben betrekking op de ziekte770, het overlijden771 

en de opvolging772 van Van der Schans; alsook op Noordmans' eigen opvolging773. 
Daarnaast liet hij van zich horen bij hoogtepunten in Noordmans' leven, ter gelegen
heid van zijn verloving774 en van de geboorte van zijn dochter775. 

Enkele malen laat Visser zich over zijn theologische positie uit. In de brief uit 
1905 schrijft hij, dat velen zijn prediking te objectief vinden, terwijl hij die zelf met 
'elke gezonde gereformeerde prediking' identificeert. Uit een uit 1908 daterende brief 
blijkt zijn sympathie voor Hoedemaker776. In 1910 schrijft hij, dat hij Noordmans' stuk 
over De Hartog 'met genot en instemming' heeft gelezen, al ging het hem hier en daar 
te hoog777. Een en ander betekent niet, dat de beide predikanten theologisch geheel op 
dezelfde lijn zaten. Dat blijkt vooral uiteen brief uit 1913778. Daarin schrijft Visser, dat 
hij de polemiek van Noordmans met J.W. Groot Enzerink en later met H. Bakker779 met 
belangstelling volgt. Hij deelt Noordmans' bezwaar tegen de methode der formule die 
de genoemde confessionele collega's zouden hanteren, maar is het toch niet helemaal 
met hem eens. Met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de kring van de Confes
sionele Vereniging merkt hij op: 'Van eigenlijke sympathie voor de reorganisatiebewe
ging zoals die bedoeld is door Hoedemaker en Gunning heb ik bij mannen als Oort-

7M. Brief 365 (H. Visser aan O. Noordmans, 31 januari 1928). 
76S. Brief ouders aan Oepke, 18 mei 1902. 
**. Brief 189 (H. Visser aan O. Noordmans, 1905). 
' " . Brief 189 (H. Visser aan O. Noordmans, 1905) n. 1. 
"8 . Brieven 211 en 266 (H. Visser aan O. Noordmans, 27 maart 1908 en 26juni 1910). 
"». Brief 365 (H. Visser aan O. Noordmans, 31 januari 1928). 
™. Brief 204 (H. Visser aan O. Noordmans, 4 februari 1908). 
'" . Brief 206 (H. Visser aan O. Noordmans, 23 februari 1908). 
m. Brief 211 (H. Visser aan O. Noordmans, 27 maart 1908). 
™. Brief 266 (H. Visser aan O. Noordmans, 26 juni 1910). 
™. Brief 247 (H. Visser aan O. Noordmans, 10 december 1909). - Zie voor Noordmans' verloving: par. 
3.1.6. 
775. Brief 279 (H. Visser aan O. Noordmans, mei/juni 1913). - Zie voor de geboorte van Noordmans'doch
ter: par. 3.1.6. 
™. Brief 206 (H. Visser aan O. Noordmans, 23 februari 1908). 
777. Brief 266 (H. Visser aan O. Noordmans, 26 juni 1910). 
"*. Brief 279 (H. Visser aan O. Noordmans, mei/juni 1913). 
" ' . Zie daarvoor: par. 5.2.2.1. 



128 

huys es. nooit veel gemerkt.' In dit opzicht waren Visser en Noordmans eensdenkend780. 
Zoals wij in subparagraaf 2.2.1. gezien hebben, was Visser getrouwd met een 

dochter van Gunning. Deze dochter, Arnolda781, gaf het tijdschrift Voor Moeders, dat 
door Noordmans' vrouw trouw en dankbaar gelezen werd782, uit783. In de laatstgenoem
de subparagraaf hebben wij ook gewag gemaakt van een ontmoeting tussen Noord
mans en Gunning aan het einde van diens leven, mogelijk in Workum. In enkele brie
ven gaat Visser in op pennenvruchten van Noordmans over zijn schoonvader. In een 
brief uit 1930 bedankt hij zijn collega voor het toezenden vande bundel Geestelijke 
Perspectieven7*4(1930); wij citeren daaruit: 'Het stuk over 'Gunning en de Kerk', en 
dat stukje is mij al een heel boek waard. Heerlijk dat gij zo beslist uitspreekt dat Gun
ning in zijn laatste geschriften in hoofdzaak dezelfde is als in zijn vroegere en dat van 
seniele aftakeling geen woord waar is. Ik heb dat uit den treure gezegd, maar het vindt 
bij oppervlakkige lieden die in alles gretig zijn en alles toetsen naar eigen mening, geen 
geloof. Mijn zwager is ook niet vrij van die legende785. Het verblijdt me zo dat Gunning 
meer gelezen wordt.'786 In een uit 1937 daterende brief bedankt Visser Noordmans 
voor het schrijven van de brochure Johannes Hermanus Gunning1*1 (1937) over 'va
der Gunning'788. Daarbij merkt hij op: 'Het komt mij voor dat gij hem het best van allen 
hebt gekarakteriseerd. Gunning was een man van stijl en gij hebt in stijl over hem ge
schreven; een groot man en ge hebt groot over hem geschreven, al wil de serie populair 
zijn. Ge hebt zijn lijden recht verstaan. Hij heeft vooral in Leiden veel en zwaar gele
den. Hij was daar vaak als een worm en geen man. Leiden was zijn Gethsemané. Zelf 
heeft hij hier nooit over met mij gesproken. Wel eens met mijn vrouw, die zijn ver
trouwde was, en meer zijn geestverwant dan zijn zoon. Die ontbrak het m.i. aan diepte. 
Ook dat niet verstaan worden was hem een smart. Mijn vrouw die hij zeker niet alles 
zei, maar meer dan een ander, liet tegenover mij wel eens iets los, maar dat doet niet 
terzake; gij hebt gevoeld waar het in deze hem om ging.' 

Visser overleed in 1941789. Noordmans woonde de begrafenis bij; aldus Dijk
stra, die over de overledene schrijft: 'Ik mis in hem een zeer toegewijd vriend wie ik 
veel te danken heb.'790 Hij vervolgt: "k Heb vrijdags voor zijn dood nog een goed uur 
bij hem doorgebracht maar hij was 'bekommerd' en een zijner laatste woorden was 'Ik 
zie een vacuum'. Dat was tragisch maar is het ook niet het tragisch lot van Gods kerk in 
deze tijd?' 

In subparagraaf 1.2.5. zijn wij Smit tegengekomen als iemand die belangstelling had 
voor D.P. Noordmans' brochure over de doop. De overige brieven van Smit aan Noord-

78°. Zie voor Noordmans' beoordeling van de ontwikkelingen binnen de kring van de Confessionele Vereni
ging: par. 5.2.2.3. 
™'. Brief 585 (H. Visser aan O. Noordmans, 12 juli 1937) n. 5. 
782. Brief 385 (H. Visser aan O. Noordmans, 30 december 1930). - Zie voor Noordmans'vrouw: par. 3.1.6. 
7*3. Brief 374 (H. Visser aan O. Noordmans, 17 februari 1929) n. 2 en 3. 
784. O. Noordmans, Geestelijke Perspectieven (Amsterdam 1930). 
785. Zie daarvoor: par. 5.1.1. 
7M. Brief 385 (H. Visser aan O. Noordmans, 30 december 1930). 
787. O. Noordmans, Johannes Hermanus Gunning, in V.W. dl. 3, p. 346-352. 
788. Brief 585 (H. Visser aan O. Noordmans, 12 juli 1937). 
789. Brief 189 (H. Visser aan O. Noordmans, 1905) n. 1. 
7 ,°. Brief 674 (R. Dijkstra aan O. Noordmans, 18 juli 1941). 
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mans stammen alle uit de tijd na Noordmans' predikantschap in Idsegahuizen-Piaam; 
ze getuigen van een vriendschappelijke relatie. Uit de laatste brief, uit 1938, halen wij 
het volgende aan: 'Ik heb ook dikwijls aan je verblijf in onze omgeving gedacht. Dat 
zijn voor je ontwikkeling en dus ook voor de kerk en de theologie jaren van grote be
tekenis geweest. Aan theologische kennis haperde het niet toen je in Schuzum woonde. 
Je had krachtens je opvoeding een uitnemende confessionele dominee kunnen worden, 
maar je bent voor dat gevaar bewaard door je zwerftochten. Je verblijf in vele pasto
rieën, je luisteren naar wind en regen, het horen van 't zeevogelgeroep, misschien wel 
eens een ontmoeting van het witte wief van Makkum, dit alles deed je luisteren naar 
andere stemmen dan die der 3 formulieren. Je hebt toen gehad je dagen der romantiek. 
Je kreeg gezichten, waar anderen letters zagen. Je ging om met allerlei geesten. Je werd 
universeel. (...) Ik borduur niet verder. Toch moet ik op een enkel punt nog wijzen. Ik 
herinner mij je gave om hartelijk te lachen. Die lach, een Godsgeschenk, heeft je be
waard voor het gevaar van het partijwezen. Je lacht allen uit, die je usurperen willen. Je 
gaatje eigen weg. Velen volgen je. Ik ben daar blij om.'71" Er was niet alleen sprake van 
een vriendschappelijke relatie tussen Noordmans en Smit, maar ook van theologische 
verwantschap. Uit een uit 1911 daterende brief blijkt, dat Smit de ethische richting toe
gedaan was™2. In een brief ter gelegenheid van de beslissing inzake de keuze van een 
nieuwe kerkelijke hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1926 schrijft hij: 'Ik 
hoop, datje doorgaat met publiceren. Je studie over Barth las ik met veel genoegen. 
Wat heeft onze kerk toch weinig dogmatici ! (...) Jij komt er nog 't dichtst bij. Men heeft 
wel eens beweerd, dat ethische mensen geen dogmatiek kunnen schrijven. Beschaam 
die klagende mensen eens.'793 In een brief waarin Smit Noordmans gelukwenst met 
zijn naderende promotie, schrijft hij: 'We zijn verheugd, dat openlijk erkend wordt, dat 
je voor velen een wegwijzer bent.'794 Daarbij komen herinneringen bij hem op: 'On
willekeurig dwaalden onze gedachten terug naar de jaren 1904 en vervolgens toen je 
uit je pastorie ook mensen bezocht en ook ons niet oversloeg.' In de brief uit 1938 
schrijft hij over zo'n bezoek: 'Toen je dicht bij ons woonde en je lege huis ontvlood en 
't onze zocht (...)' 

Er is een aantal brieven van IJsseling, die van 1901 tot 1911 de hervormde gemeente 
Makkum diende79*, aan Noordmans bewaard gebleven. Enkele maanden na zijn ver
trek naar Suameer stelt IJsseling Noordmans op de hoogte van de ontwikkelingen in 
zijn eerste gemeente796. In een brief van 30 maart 1933797 bedankt hij hem voor het 
toezenden van zijn boek Augustinus™ ( 1933), waarin de auteur enkele malen naar zijn 
vertaling verwijst799: IJsseling verwierf enige bekendheid door enkele kerkhistorische 

7". Brief 594 (G. Smit aan O. Noordmans, 26 januari 1938). 
7". Brief 272 (G. Smit aan O. Noordmans, 8 februari 1911). 
7M. Brief 358 (G. Smit aan O. Noordmans, 16 augustus 1926). 
"4. Brief 532 (G. Smit aan O. Noordmans, 12 oktober 1935). 
7'5. Brief 181 (Oepke aan zijn ouders, 16 december 1904) n. 6. 
™. Brief 269 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 22 september 1910). 
797. Brief 424 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 30 maart 1933). 
"». O. Noordmans, Augustinus, in V.W. dl. 3, p. 32-198. 
7M. O. Noordmans, ibid., p. 113. 
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publicaties, waaronder edities van werk van kerkvaders™. IJsseling schrijft: 'Al blade
rende hoorde ik hier en daar Noordmans al aankomen. Gedachten, zoals ze in langver-
vlogen dagen werden geponeerd en ontvouwd in Schuzums pastorie.' In dezelfde brief 
zegt hij, dat hij met Geestelijke Perspectieven 'verschillende goede uurtjes' beleefd 
heeft. Voor het overige gaat het in de correspondentie van IJsseling met Noordmans 
om felicitatiebrieven: ter gelegenheid van de geboorte van Noordmans' dochter en zijn 
verjaardag801, van Noordmans' vertrek naar Laren802, van zijn 25-jarig ambtsjubileum803 

en van zijn 45-jarig ambtsjubileum804. De brieven bevestigen wat Noordmans over het 
contact met zijn collega's gezegd heeft. De datum 18 juli, Noordmans' verjaardag, 
herinnert IJsseling in 1912 aan 'de wandelingen door de dreven van Skuzum om daar 
de pastor te complimenteren'805. In een brief uit 1923 denkt hij terug aan Noordmans' 
intrede in Idsegahuizen, waarover hij schrijft: 'Weetje nog wel, dat ik met je Skuzu-
mer intree slechts matig tevreden was? Ik beschuldigde je van filosofische omsluieringen. 
Destijds had ik gelijk, geloof ik.'806 In een brief van 31 januari 1928 maakt hij gewag 
van 'een aardige tijd, daar aan de klotsende zee'. Hij voegt er aan toe: 'Wat een getheo-
logiseer, een gemusiceer, een geschaak, een gestudeer en onder alles: wat een geïdeali-
seer!' In de brief uit 1933 spreekt hij over 'goede tijden', waarbij hij opmerkt: 'Ik denk 
gaarne 'die Guten, die urn schone Stunden - von mir hinweggeschwunden'.' Tenslotte: 
in 1948 schrijft hij over 'een fijne tijd', toen Noordmans in Idsegahuizen kwam807. Hij 
herinnert zich: 'Die latere maandagmiddagen waarin we met elkaar lazen of Loofs be
spraken of vrije uitstapjes maakten over de velden der theologische wetenschap. Waar 
zal men zoiets gehad hebben. (...) Neen, dan daar aan de Friese kust! (...) Maar ik ge
loof toch, dat ik zonder vleierij kan zeggen, dat ik het meeste heb gehad aan de theolo
gische leiding die van jou uitging. En dan onze gezellige spelletjes schaak!' 

Wij staan hier ook stil bij de vriendschap tussen Noordmans en Brouwer, hoewel zij 
geen ringcollega's geweest zijn. In de bijdrage 'Katholieke en hervormde gezindheid' 
(1952-1953) noemt Noordmans Brouwer een 'academievriend'808. 

De beide studenten waren met elkaar in aanraking gekomen via Flieringa, een 
oom van Brouwer809. In subparagraaf 2.2.3. hebben wij gezien, dat Brouwer Noord
mans in contact bracht met magnetiseur Van Velthuizen. Na de studententijd duurde de 
vriendschap voort. Brouwer schreef zijn (aanstaande) collega, toen die het beroep naar 
Idsegahuizen-Piaam aangenomen had810, toen de datum van bevestiging en intrede al-

8D0. Zie daarvoor: F.L. van 't Hooft, 'IJsseling, Paulus Comelis', in B.L.G.N.P. dl. 2 (Kampen 1983), p. 
47lv. Cf. brieven 246 (J. de Visser aan O. Noordmans, 9 december 1909) en 817 (P.C. IJsseling aan O. 
Noordmans, 9 februari 1948). 
801. Brief 274 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 18 juli 1912). 
802. Brief 341 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 24 maart 1923). 
m\ Brief 364 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 31 januari 1928). 
804. Brief 817 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 9 februari 1948). 
805. Brief 274 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 18 juli 1912). 
m. Brief 341 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 24 maart 1923). 
807. Brief 817 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 9 februari 1948). 
808. O. Noordmans, 'Katholieke en hervormde gezindheid', in V.W. dl. 8, p. 429. 
809. Brief 115 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 14juni 1897) n. I. Cf. brief 232 (A.M. Brouwer aan O. 
Noordmans, 24 juli 1909) n. 3. 
8 ,°. Brief 167 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 12 november 1902). 
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daar naderde8", toen Noordmans' vader overleden was812 en toen Noordmans aan zijn 
tweede gemeente verbonden zou worden en hij in het huwelijk zou treden813. Wanneer 
hij dat niet vergat814, liet Brouwer ook iets van zich horen ter gelegenheid van Noord
mans' verjaardag8'5. Daarnaast correspondeerden de beide predikanten over persoon
lijke problemen816; en: over theologie817. 

Brouwer bezocht Noordmans wel in Utrecht818 en in Idsegahuizen819, omge
keerd ging Noordmans wel naar Haamstede820, Brouwers eerste gemeente821. Enkele 
malen lukte het niet, een persoonlijke ontmoeting te regelen822. In 1909 vroeg Noord
mans Brouwer om te komen spreken voor de onderafdeling Wonseradeel van het Neder 
lands Zendelinggenootschap, maar die uitnodiging sloeg Brouwer af823. In een brief ter 
gelegenheid van Noordmans' 25-jarige ambtsjubileum blikt zijn vriend als volgt terug: 
'(...) ik denk terug aan onze Utrechtse wandelingen en koffietafels en bomerij. Ik denk 
aan Skuzum, aan 't vriendelijk opvaartje achter de pastorie-tuin en aan twee tuinstoe-
len en een emmer daartussen in, aan ieltsje-biet en daarop gegronde theologische dis
cussies. Ik denk aan Haamstede en de duinen en aan de grote bramen in de zomertijd, 
toen twee jonge pastores zich aan een braamstruik laafden tot verzadigens toe en op de 
polder in 't gouden zonnelicht zich lieten blakeren door de zonnegloed en fragmentari
sche theologie beoefenden.'824 

De vriendschap tussen Noordmans en Brouwer bekoelde naar aanleiding van 
het optreden van Brouwer als adviseur ter synode bij de benoeming van een nieuwe 
kerkelijk hoogleraar in 1935, waarbij Noordmans op de voordracht stond82s. 

3.1.6. Verandering van werkterrein en van burgerlijke staat 

In 1910 diende het beroepingswerk zich aan. Op 24 januari van dat jaar schrijft Brou
wer aan Noordmans: 'Misschien ben je gisteren wel geschrokken van de hoorders die 
uit Meppel je kwamen beluisteren. Ik zelf eigenlijk ook. We hebben pas een grostal 
gevormd 1.1. vrijdagavond en ik had er geen erg in dat de eerste reis naar Skuzum zou 
zijn. Anders had ik je wel even op de hoogte gebracht. Wij moeten geloven dat 't zo 

*". Brief 169 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 1 februari 1903). 
8'2. Brief 203 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 18 december 1907). 
8". Brief 268 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 10 juli 1910). 
8I4. Brief 216 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 20 juli 1908). 
8,s. Brief 310 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 17 juli 1919). 
"". Bijv. brieven 296 en 313 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 19 mei 1916 en 23 februari 1920). 
817. Zie voor Noordmans' visie op Brouwers theologische positie: par. 8.3.6. 
818. Brief 154 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 23 november 1901). 
8 " . Brieven 175, 180 en 232 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 27 oktober 1903, 7 november 1904 en 24 
juli 1909). 
8M. Brief 161 (Oepke aan zijn ouders, 22 september 1902). Cf. brief ouders aan Oepke, 26 september 1902. 
821. Brief 115 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 14 juni 1897) n. 1. Cf. brief Oepke aan zijn ouders, mei 
1902. 
822. Brieven 216 en 271 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 20 juli 1908 en 21 december 1910). 
82-\ Brief 229 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 24 maart 1909). 
824. Brief 367 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 5 februari 1928). 
825. Brief 115 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 14 juni 1897) n. 1. Cf. brieven 489 (O. Noordmans aan 
K.H. Miskotte, 10 januari 1935), 491 en 494 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 11 en 14 januari 1935).-
In 1944 werd de affaire (schriftelijk) bijgelegd. Zie daarvoor: brief 728 en 730 (A.M. Brouwer aan O. 
Noordmans, 4 en 11 juni 1944.) 
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moest zijn.'826 Brouwer vermeldt, dat (K.) Marang van Midlum ook hoge ogen gooide. 
In een brief van 4 februari legt hij Noordmans uit, hoe de keuze toch niet op hem ge
vallen was: "t Zaakje stond in zoverre goed, datje op 't grostal op een na 't hoogste 
aantal stemmen kreeg. Waarschijnlijk ook de reden waarom men dadelijk er op uit is 
gegaan om te horen. Men trof je niet thuis en reisde toen 's morgens 5 uur uit Makkum 
naar Midlum. Onderweg ontmoette men twee personen - aldus luidden de berichten 
der hoorders - die beiden zeer over Marang roemden en zeiden: 'Als je die gaat horen, 
behoefje niet meer naar Noordmans toe, want dit is wel een knappe man en een goede 
man, maar heeft lang zoveel kanselgaven niet als Marang."827 Gevolg was geweest, dat 
Noordmans niet eens meer op het twaalftal gekomen was ... Brouwer schrijft in zijn 
tweede brief nog: 'We weten: de Heer regeert. Maar Hij doet 't vaak door uilskuikens.' 

In een brief van 7 april 1910 bericht Noordmans zijn moeder, dat hij een beroep 
van Suameer ontving828. Ruim twee weken later deelt hij haar mee, dat hij het aangeno
men heeft829. Overigens: meer beroepen heeft Noordmans nooit gehad. In de in manu
script bewaard gebleven lezing 'Het predikantsambt moet worden geseculariseerd'830 

(1918) merkt hij op: 'Tot nog toe ontving ik twee beroepen, die ik allebei aannam.' De 
spreker voegt er aan toe: 'Ik heb echter een enkele maal hoorders gehad. Het hebben 
van de hoorderscommissie vind ik echter een morele pijniging. Het zijn de meest ver
wenste (?) toehoorders die men zich denken kan. Ook hier zou een vakvereniging met 
een arbeidsbeurs misschien goed kunnen doen.' 

Op 3 juli 1910 nam Noordmans afscheid van zijn eerste gemeente. Uit de notulen van 
de kerkenraadsvergadering van die dag blijkt, dat hij in die bijeenkomst gewag ge
maakt heeft van de hartelijkheid van de kerkenraad. Ter gelegenheid van het afscheid 
schrijft Visser: 'Ik vermoed dat het u gaat als het mij ging: bij innerlijke rust en vrede, 
ja voor een deel blijdschap, is er toch weemoed, het gaan grijpt toch aan. Er is zoveel te 
gedenken, veel strijd, maar ook veel zegen. God gaf u en mij daar veel goeds. En de 
arbeid bleef niet ongezegend. De weemoed echter wordt sterker omdat de toekomst 
voor Skuzum zo donker is. (...) De Heer ontferme zich over die kleine gemeente. (...) 
Het is m.i. gewenst dat ze spoedig werk maken van een beroep en dat men niet suk
kelt.'811 Met zijn opmerking over de zo donkere toekomst voor Idsegahuizen doelt Vis
ser op de 'vloek der doleantie', zo hebben wij in subparagraaf 3.1.1. gezien. De vaca
turetijd duurde ruim een halfjaar: op 22 januari 1911 kwam Noordmans' opvolger, R. 
ten Kate832. In een uit 1914 daterende brief brengt hij aan zijn voorganger verslag uit 
van de belangrijkste gebeurtenissen in diens vorige gemeente833. Samenvattend stelt 
hij: "t Gaat hier goed. Maar ik kan niet zeggen: alles bij 't oude.' 

In Idsegahuizen woonde Noordmans als vrijgezel. Zoals wij in subparagraaf 3.1.3. 

8M. Brief 255 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 24 januari 1910). 
827. Brief 256 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 4 februari 1910). 
828. Brief 258 (Oepke aan zijn moeder, 7 april 1910). 
8W. Brief 260 (Oepke aan zijn moeder, 22 april 1910). 
83". Zie voor deze lezing verder vooral: par. 7.3.2.5. 
83'. Brief 266 (H. Visser aan O. Noordmans, 26 juni 1910). 
832. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 245-39, 85: Lijsten van predikanten en konsulenten. 
833. Brief 281 (R. ten Kate aan O. Noordmans, 29 januari 1914). 



133 

geconstateerd hebben, had hij daar een huishoudster. Op 14 juli 1910 trad hij in het 
huwelijk met J.H. Oosterhuis834, dochter van J. Oosterhuis, toentertijd predikant van de 
hervormde gemeenten Suawoude en Tietjerk835. (Waarschijnlijk heeft Noordmans in 
1909 of 1910 voor een gemeentesamenkomst in Suawoude de lezing 'Communisme 
bij de Toradja's'836 gehouden837.) Naast zijn predikantschap was Oosterhuis hoofdbe
stuurslid van de Confessionele Vereniging838. In 1913 schrijft Visser over hem aan Noord
mans: 'Ik heb zeer genoten van uw ruimhartige schoonvader. Wat een voorrecht zo 
opgeruimd te kunnen zijn.'839 Oosterhuis overleed in 1920840. 

Voor het eerst komt mejuffrouw Oosterhuis ter sprake in een brief van 2 maart 
1908 van Noordmans aan zijn moeder: 'Vanmiddag had ik de jonge ds. Oosterhuis en 
zijn zuster bij mij. Heel gezellig.'841 'Jo' woonde bij haar broer A.G. Oosterhuis, vanaf 
1907 hervormd predikant te Schraard, vanaf 1909 te Ternaard842. Uit felicitatiebrieven 
van 9, 10, 17 en 23 december 1909 aan Noordmans blijkt, dat de verloving begin 
december plaatsgevonden heeft843. Noordmans' moeder heeft de trouwdag van haar 
zoon niet meer beleefd. Met het oog daarop schrijft Trijntje hem in een brief van 17 juni 
1910: 'Voor moeder is het een gemis dat ze voor je trouwdag is weggenomen. Moeder 
is met de wetenschap gegaan, datje een levensgezellin gevonden hebt (...)' In dezelfde 
brief vermaant Trijntje haar broer over de gang van zaken met betrekking tot de aan
schaf van meubilair: 'Ja, met haar moeder koopt zij meubels en jij vindt het prettig dat 
je je daar niet mee behoeft te bemoeien. Hoe is 't mogelijk. Ik dacht dat dit een van de 
prettigste bezigheden voor jou zou zijn. (...) Jo heeft een goede smaak, maar jij hebt 
eveneens een goede smaak; en zo zoudt ge elkander behulpzaam kunnen zijn in het 
kiezen.' Door zijn huwelijk met mejuffrouw Oosterhuis werd Noordmans zwager van 
zijn collega C.B. Holland, 'een evangelieprediker in Kohlbrugges geest'844. Van hem is 
een brief ter gelegenheid van Noordmans' 40-jarige ambtsjubileum bewaard gebleven. 

Paul schrijft over Noordmans' vrouw: 'Met haar schonk God hem het grote 
geluk van een rijk gezegend huwelijk en van een hecht en teer gezinsleven. Zonder de 
kracht en de rust, die er van deze 'huiskerk' zijn uitgegaan op heel zijn verdere leven, 
laat zich de theologische en kerkelijke arbeid van Dr. Noordmans niet goed denken.' 
Mogelijk had Noordmans zijn eigen huwelijk voor ogen, toen hij in de meditatie 'De 
pelgrim' (1947-1948) schreef: 'Zoals het met het lichaam gesteld is, niet anders staat 
het als God twee mensen tot één vlees laat worden; als Hij man en vrouw als met zijn 
eigene hand tezamen brengt. In de goede huwelijken is de vrouw de linkerzijde; niet de 

™. G. J. Paul, ibid., p. 24. 
83S. Brief 267 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 5 juli 1910) n. 2. 
'"'. O. Noordmans, 'Communismebij deToradja's', in V.W. dl. 1, 117-125. 
837. O. Noordmans, V.W. d\. 1, p. 124n. 1. 
*M. Jaarverslag Confessioneele Vereeniging I9l0vv. (Leiden 1910vv.). 
83'. Brief 279 (H. Visser aan O. Noordmans, mei/juni 1913). 
84°. Brief 267 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 5 juli 1910) n. 2. 
841. Brief 207 (Oepke aan zijn moeder, 2 maart 1908). 
842. Brief 267 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 5 juli 1910) n. 2. 
*". Brieven 244 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 9 december 1909), 245 (H. Guittart aan O. 
Noordmans, 9 december 1909), 246 (J. de Visser aan O. Noordmans, 9 december 1909), 247 (H. Visser aan 
O. Noordmans, 10 december 1909), 248 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 10 december 1909), 249 (H. 
Matzer van Bloois aan O. Noordmans, 10 december 1909), 251 (A. Langhout aan O. Noordmans, 17 de
cember 1909) en 252 (Oepke de Roos aan O. Noordmans, 23 december 1909). 
"*. M. den Admirant, 'Ds. C.B. Holland (1878-1948), een evangelieprediker in Kohlbrugges geest', in 
Ecclesia 86 (1995) nr. 17 - 87 (1996) nr. 4. 



134 

kameraad; geen verdubbelde rechtse. Maar een medereizigster, een leidsvrouw, een 
Beatrice. Een leermeesteresse der eeuwigheid.'845 Op 5 juli 1912 werden Noordmans 
en zijn vrouw verblijd met de geboorte van een dochter, Rutgerdina Adelpha846. Op 23 
mei 1941 trouwde zij metA. van Ganswijk; het huwelijk werd door Noordmans beves
tigd847. Op 6 januari 1915 kregen Noordmans en zijn vrouw een zoon, Dirk Petrus848. 
Hij overleed in het laatst van de bezettingstijd849. Hun koperen huwelijksjubileum vier
den Noordmans en zijn vrouw 'in alle stilte'850. Op 25 juli 1923 werd een tweede zoon, 
Johannes Arnoldus, geboren851. 

De verandering in Noordmans' burgerlijke staat bracht zijn collega Van Eyck 
van Heslinga tot de volgende woorden: 'En nog beter kan ik mij in de plaats stellen van 
de bruidegom. Eenzaam zwerver, neerzittend aan een koude haard in een stil huis, 
dicht bij de kille, zoute dampen der zee, zich houdende aan droge philosophen en 
vruchteloos warmte zoekende bij hen, die alleen scherpen de geest en niet kunnen 
koesteren het hart en nu - naar de zoele wouden met - Jo! Dat zegt alles.'852 

3.2. DE AMBTSPERIODE IN SUAMEER 

Inleiding 

In de brief waarin hij zijn moeder meedeelt, dat hij het beroep naar Suameer heeft 
aangenomen, vervolgt Noordmans: 'D.V. zal dat dus een hele verandering in mijn werk
kring geven.'853 Dat zal inderdaad het geval blijken te zijn ... Paul schrijft: 'Een idylle 
wordt het niet, daar in die tweede gemeente. Het nuchtere, reële gemeenteleven, met 
zijn conflicten en zijn wet der traagheid, leert hij er kennen. En het dragen van de hitte 
en de last des daags.'854 Overigens: Noordmans moet in Suameer wel goed begonnen 
zijn, blijkens wat Smit hem in een brief van 10 oktober 1910 schrijft: 'Het doet altijd 
goed te vernemen, dat het werk met opgewektheid gedaan wordt (.,.)'855 

3.2.1. Suameer 

Voor de beschrijving van het (in Noordmans' ambtsperiode ongeveer 1300 inwoners 
tellende856) dorp Suameer maken wij voornamelijk gebruik van De Historie gaat door 
Het Eigen DorpK1, waarin Algra de locale geschiedenis van tal van Friese plaatsen 

84S. O. Noordmans, 'De pelgrim', in V.W. dl. 8, p. 111. 
*">. Brief 274 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 18 juli 1912) n. 2. 
M7. O. Noordmans, 'Een huwelijkspreek', in V.W. dl. 7, p. 413. 
M8. Brief 292 (H. Stoel aan O. Noordmans, 8 februari 1915) n. 3. 
M'. G.J.Paul, ibid,p. 29. 
850. O . N o o r d m a n s , 'Afscheid Suamee r ' , in V.W. dl. 7, p . 416 . 
851. Brief 3 4 3 (J.A. Hoek aan O. N o o r d m a n s , 15 augustus 1923) n. 2. 
852. Brief 267 (H. van Eyck van Hesl inga aan O. Noordmans , 5 ju l i 1910). 
853. Brief 2 6 0 (Oepke aan zijn moeder , 22 april 1910). 
854. G.J. Paul, ibid.,p. 24. 
855. Brief 270 (G. Smit aan O. Noordmans, 10 oktober 1910). 
856. Provinciale Almanak van Friesland voor het jaar I9IOvv. (Leeuwarden 1910vv.). 
857. A. Algra , De Historie gaat door Het Eigen Dorp dl. 3 (Leeuwarden z.j.), p . 93 -100 . 
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behandelt, alsmede van het handboek Tietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale sklednis 
fan de Walden™ van de hand van J.J. Spahr van der Hoek en Y.N. Ypma. 

Suameer behoorde en behoort inderdaad tot Tietjerksteradeel (inmiddels: Tyt-
jerksteradiel), een gemeente in de Friese Wouden. Dit (oostelijke) deel van de provin
cie is te herkennen aan de vele boomwallen die ooit als erfscheiding (en windkering) 
opgeworpen zijn. Toch is de genoemde gemeente eigenlijk meer een overgangsgebied 
tussen de klei- en de woudstreek dan een specifieke woudstreek. In het algemeen is de 
bevolking van Suameer en omstreken eeuwenlang onvermogend geweest. Hierin kwam 
verandering, toen de families Algra en Hoekstra vanaf ongeveer 1850 de boventoon 
gingen voeren. Bekend werd Jelke S. Hoekstra, onder wiens leiding de heide ten zui
den van Suameer ontgonnen werd859. Zijn nageslacht (hij had negen kinderen) hielp hij 
aan boerderijen860. De medaille van de ontginning door Hoekstra en anderen had wel 
een keerzijde; deze, '(•••) dat dealsk brave boeren de potinsiële earmlêstigen op de 
heide planten, dêr't hja buten de oardere maetskippij slaggen, yn skromelike earmoed, 
oerlevere oan byleauwe, sûnder oare lieding as dy fan de greatste opporteur en prak-
tysk sûnder kâns om oars foar in amerij oan har lot to ûntkommen as via de kroech of 
in aventûr (...)'861 Hierbij moet vooral gedacht worden aan de sociaal geïsoleerde 
arbeidersbuurt Sumarreheide862. 

Het heeft er veel van, dat de economische (en sociale) omstandigheden in Sua
meer en omstreken in Noordmans' tijd verbeterd zijn. In een gedicht uit 1915 wordt die 
vooruitgang als volgt bezongen: 'Ja, heide, - mar lâns 't iizeren spoar snijdt nou de 
ploege foar nei foar. De seaden hutsjes fen alear, dy fynt men dêr al hast net mear. 't Is 
al, - üs boeren doare! - Foroare! Foroare! - Foroaret hiel de maetskippij, al giet it 
skrüten, wy dwaen mei. Sa's op 'e Harste, oan 'e dyk, nou al in krease molkfabryk: fen 
't nije heare en leare! Net weare! Net keare!'863 In 1908 werd in Suameer, waar tot dan 
toe altijd op de boerderijen boter geproduceerd was, een zuivelfabriek gevestigd; aan 
het begin van de twintigste eeuw kwam ook andere industrie op. In 1913 werd de 
stoomtrambaan Suameer-Bergum-Veenwouden opengesteld, waardoor Suameer zich 
meer nog dan tevoren op Leeuwarden kon oriënteren864. In 1917 bouwde de gemeente 
een tiental arbeiderswoningen op Sumarreheide865. Maar toen had de veenderij, die in 
Tietjerksteradeel tientallen jaren lang een belangrijk bedrijf geweest was, haar beteke
nis eigenlijk al verloren. Hoewel Noordmans nog wel in een ongedateerde preek over 
Galaten 1: 15 en 16 uit zijn periode in Suameer kan zeggen: 'Maar gij weet het onder
scheid tussen heidegrond en ontgonnen land.'866 

858. J.J. Spahr van der Hoek en Y.N. Ypma, Tietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednisfan de Walden 
(Leeuwarden 1978). 
8S'.Cf. 'Suameerderheide'.in Kanton Bergum. Advert, en Nieuwsblad, 23 april 1881. en 'Suameer', in Ad
vertentie- en Nieuwsblad voor het Kiesdistrict Bergum, 23 mei 1891. 
*m. Zie daarvoor: H. (de Haan), 'Famyljepleatsen Sumar', in Friesch Landbouwblad 54 (1957) nr. 10, p. 
200, 'Famyljepleatsen to Sumar', in nr. 11, p. 224, 'Iestpleats to Sumar', in nr. 12, p. 248, en 'De Sumarder 
pleatsen', in nr. 13, p. 276. 
"". J.J. Spahr van der Hoek en Y.N. Ypma, ibid., p. 279. 
862. Cf. 'Suameerderheide', in Bergumer Courant. Weekblad voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel en om
streken, 18 november 1899. 
8M. 'Ta oantinken', in Bergumer Courant, 23 oktober 1915. 
*M. Zie daarvoor: 'Suameer en de tram', in Bergumer Courant, 28 maart 1975. 
"̂ 5. Zie daarvoor: 'Sumarreheide en de afbraak', in Leeuwarder Courant, 3 mei 1977. 
8M. O. Noordmans, 'Galaten 1: 15 en 16', in V.W. dl. 7, p. 168. 
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Voor de behandeling van de kerkelijke situatie in Suameer en omstreken gaan wij even
eens uit van de bijdragen van Algra en van Spahr van der Hoek en Ypma. 

Vanaf 1580 was in Friesland aanvankelijk sprake van een geestelijk niemands
land. De overgrote meerderheid van de bevolking behoorde wel tot het protestantisme, 
maar de innerlijke aanpassing aan de nieuwe situatie verliep moeizamer dan de uit
wendige overgang tot de Reformatie: in brede lagen van het kerkvolk bleef een grond
toon van onverschilligheid hangen. Zo speelde de strijd tussen Arminius en Gomarus 
en tussen remonstranten en contraremonstranten in het kerkelijk leven nauwelijks een 
rol. Er werden slechts enkele predikanten van onrechtzinnigheid verdacht; alleen in 
Dokkum ontstond een remonstrantse gemeente. Wel moet opgemerkt worden, dat er in 
de zestiende en zeventiende eeuw spanningen waren tussen de calvinistische bevol
king en de adellijke en patricische geslachten, die in het algemeen humanistisch gezind 
waren: meer dan eens botste het aristocratische belang met het democratische verlan
gen van veel gemeenteleden om het beroepingsrecht uit te breiden tot de gemeente als 
geheel. Omstreeks 1700 heerste in Friesland een zekere rust: het patroon van de ge
meenten die uit de Hervormingstijd voortgekomen waren, lag voor anderhalve eeuw in 
grote lijnen vast. In die tijd kwam wel het piëtisme op. In de loop van de negentiende 
eeuw vonden ook in Tietjerksteradeel overal oefeningen plaats; zo rapporteerde de 
Suameerder wijkmeester in 1836 bijeenkomsten van een groep van 30 tot 60 personen. 
Er bestond evenwel zeer geringe neiging tot afscheiding in het overwegend rechtzinni
ge zuiden van de (burgerlijke) gemeente. De Doleantie heeft in Suameer en omstreken 
ook slechts weinig invloed gehad. Aan de kant van de heide woonden wel gereformeer
den, maar die kerkten in Garijp of in Opeinde-Nijega. In 1897 ging de groep tot kerk-
instituering in Suameer over. Niet iedereen in Suameer behoorde tot de orthodoxie. In 
1909 werd een afdeling van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden opgericht867. 
Men sprak zelfs over het stichten van een eigen gebouwtje, omdat de kerkvoogden 
geweigerd hadden het catechisatielokaal voor gebruik af te staan. Enkele jaren later 
werd de vrijzinnige afdeling in Suameer opgeheven ...868 

Hoe kerks Suameer ook was, het bijgeloof tierde er vanouds welig, vooral op de 
heide. In een krantenbericht uit 1886 schrijft de redacteur van het blad: Als Balthasar 
Becker, de schrijver van De betooverde wereld*69, nu nog leefde, hij zou zich in 't graf 
omkeeren van schaamte, als hij zich, zoals wij hier, kon overtuigen hoe de feiten der 
XlXe eeuw zijne theorie van de XVIIe weerspreken en ten leugen maken.'870 Met be
trekking tot de heidebewoners merkt hij op: 'Hunne ontwikkeling laat nog veel te wen-
schen over. Het bijgeloof aan spoken en heksen, is er op verre na niet uitgeroeid.' In dit 
verband kan gewezen worden op wat Noordmans in 1916 aan Wumkes meedeelt: 'Felix 
(...) vertelde met de chaise Friesland te hebben doorkruist; halt hadden hem geboden 

"*'. 'Jaarverslag van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland over het jaar 1908-1909', in 
Verslag van de Vijfde Algemeene Vergadering der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden (...) en van de 
werkzaamheden der Vereeniging van 1 April 1908 tot 31 Maart 1909 (Leeuwarden 1909), p. 16. 
M8. 'Jaarverslag van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland, (loopende van 1 April 1914 
tot 31 Maart 1915)', in Verslag van de Elfde Algemeene Vergadering van de Vereeniging van Vrijzinnige 
Hervormden in Friesland (...) en van de werkzaamheden der Vereeniging van I April tot 31 Maart 1915 
(Leeuwarden 1915), p. 9. 
8W. B. Bekker, De betoverde weereld 3 delen (Franeker 1691-1693). 
"°. 'Suameer', in Kanton Bergum. Advert, en Nieuwsblad, 27 februari 1886. 
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de 'Friese woùden', waar men, meende hij, meer in de duivel dan in God geloofde.'871 

Eveneens in 1916 schrijft hij aan Wumkes: 'De streek hier lijdt aan ongezonde mystieke-
rij, waardoor de invloed van het Evangelie wordt tegengewerkt.'872 

Het kerkgebouw van de hervormde gemeente Suameer is uitvoerig beschreven in een 
krantenartikel uit 19348". Daaraan ontlenen wij de volgende gegevens. De kerk werd 
in 1769 gebouwd in de plaats van (en gedeeltelijk op de fundering van) een vroeger, uit 
tufsteen opgetrokken godshuis. Overigens heeft het gebouw vanuit bouwkundige in
valshoek bekeken weinig waarde. In de kerk bevinden zich een preekstoel en een doop
hek uit de zeventiende eeuw. Bovendien zijn de zes in 1770 vervaardigde gebrand
schilderde ramen bewaard gebleven, dankzij grondige restauratie in 1934. 

3.2.2. Noordmans als predikant in Suameer 

In de preek '25 jaar ambt' zegt Noordmans over de 'ligging' van Suameer: 'M'n tweede 
gemeente lag niet op het Friese terpengebied. Op oudere zandgrond, het diluvium. De 
mensen waren er anders. M'n vrouws overgrootvader had er met nog twee andere 
dorpen een gemeente gehad, die hij te paard bediende. M'n schoonouders bewoonden 
een pastorie van een naburige gemeente. Zij hebben ons vertrek niet meer beleefd.' In 
de preek '40 jaar ambt' voegt Noordmans aan de landschappelijke informatie toe, dat 
zijn tweede gemeente groter was dan zijn eerste, zij telde ongeveer 1000 zielen. Met 
betrekking tot de kerkgang in Suameer herinneren wij hier aan een opmerking van 
Noordmans, die in subparagraaf 1.3.2. ter sprake kwam: 'Ik was gewend van huis uit 
en uit mijn vorige gemeente, dat in de meeste huisgezinnen iedere zondag kerkdag 
was.' 

Noordmans deed op 10 juli 1910 intrede in Suameer, nadat hij er door zijn (toen 
nog: aanstaande) schoonvader bevestigd was874. Lambers was hiermee van harte ak
koord gegaan875. De intreepreek (over 1 Corinthiërs 2: 7a) staat niet in deel 7 van 
Noordmans' Verzamelde Werken, wel heeft Paul enkele passages daaruit overgeno
men876. 

Uit de (door Noordmans zelf geschreven) notulen van de vergaderingen van de kerken-
raad der hervormde gemeente Suameer877 is het een en ander op te maken over het 
functioneren van de predikant en de kerkenraad (en de kerkvoogdij) in de periode van 
1910 tot 1923, in welk jaar Noordmans naar het Gelderse Laren vertrok878. 

In de eerste jaren (van 1910 tot 1915) vormt de betaling van brood en wijn voor 
de viering van het Heilig Avondmaal het grootste probleem: de kerkvoogden weigeren 

8". Brief 297 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 5 juni 1916). 
872. Brief 299 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 13 juli 1916). 
8™. 'Het Kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Suameer', in Nieuwsblad van Friesland, 1 augustus 
1934. 
874. G.J. Paul, ibid., p. 23. 
875. Brief H.C. Lambers aan O. Noordmans, 13 mei 1910. 
8M. Zie daarvoor: G.J. Paul, ibid., p. 23v. 
877. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 245-24, 2: 'Notulen, 1910-1956'. 
878. G.J. Paul, ibid., p. 25v. 
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de kosten te voldoen. Aan dit conflict wordt veel tijd besteed. In de vergadering van 28 
september 1910 wordt gemeld, dat een afgevaardigde van het classicaal bestuur be
zwaar gemaakt heeft tegen het feit dat de genoemde post (met enkele andere, zoals de 
vergoeding voor de consulent) op de diaconierekening stond. Men besluit, dat de kerk
voogdij brood en wijn moet betalen. Tevens spreekt men het voornemen uit, met in
gang van 1911 de verwarming van het kerkgebouw niet meer te betalen: 'Men is het er 
over eens, dat hoe langer hoe meer de diaconiegelden voor hun bestemde doel bewaard 
moeten blijven, en dat het niet aangaat ze voor andere doeleinden te gebruiken, omdat 
in deze richting al genoeg te doen is.' In de vergadering van 14 augustus 1914 wordt 
een brief van het classicaal bestuur voorgelezen; daarin wordt aangedrongen op een 
geregelde viering van het Heilig Avondmaal... In de vergadering van 4 mei 1915 wordt 
de Avondmaalskwestie met de commissie voor kerkvisitatie besproken. De voorzitter 
raadt aan, de gemeente bekend te maken, dat er geen Heilig Avondmaal gevierd kan 
worden, omdat de kerkvoogdij weigert brood en wijn te betalen. Noordmans vindt, dat 
die maatregel te ver gaat. Hij vermoedt, dat de kerkvoogden wel bakzeil zullen halen. 
In de vergadering van 15 oktober leest hij een circulaire van het classicaal bestuur voor. 
In dat schrijven wordt betaling van brood en wijn uit de diaconiekas verboden ... 

Overigens: er zijn vrijwel onophoudelijk spanningen tussen de kerkenraad en 
de kerkvoogdij. Een voorbeeld is de constatering van Noordmans in de vergadering 
van 19 april 1912, bij de bespreking van de post 'kerkcollecten': de inkomsten zijn 
verdrievoudigd, sinds gebroken is met de gewoonte dat de helft van de collecten naar 
de kerkvoogdij gaat... Mogelijk heeft Noordmans' opmerking in de ledenvergadering 
van 17 maart 1911, '(...) dat de diaconie-collecten in de kerk te klein zijn (...)', aan de 
betere opbrengst bijgedragen ...m 

In de kerkenraadsvergadering van 5 april 1919 wordt een ander probleem met 
betrekking tot de viering van het Heilig Avondmaal besproken. Noordmans wordt verwe
ten, dat hij eigenmachtig een Avondmaalszondag heeft bepaald. Men besluit de bijzon
dere diensten (en collecten) voortaan in de kerkenraadsvergadering vast te stellen ... In 
de laatstgenoemde vergadering 1919 komen meer controversiële kwesties aan de orde. 
Allereerst moet wat onder de titel 'gebedsdwang' genotuleerd staat, genoemd worden. 
Ouderling K. Harmsma stelt voor om in het conceptreglement op te nemen, dat de ver
gaderingen geopend zullen worden 'met gebed en het lezen van een gedeelte van de 
Heilige Schrift en na afloop met dankzegging gesloten'. Noordmans vindt het gedwon
gen gebed 'onstichtelijk'. Hij stelt: Ts de sfeer op een vergadering niet in overeenstem
ming met de gebedssfeer dan mag men geen gebed verwachten, nog minder iemand 
dwingen het te verrichten.' Echter: het voorstel van Harmsma wordt aangenomen ... 
Vervolgens moet gewezen worden op de problemen bij de vaststelling van de collec
ten. Harmsma voert een pleidooi om een collecte te houden voor het suppletiefonds 
van de bijzondere school waarvan hij hoofd is. Noordmans zegt, dat hij die niet meer 
zou kunnen aanbevelen. Er wordt evenwel besloten, de collecte wel te houden ... Ten
slotte moet de discussie over Noordmans' prediking gememoreerd worden. Harmsma 
bijt ook dienaangaande de spits af: door te vragen, '(...) hoe lang de predikant nog één
maal per zondag denkt te preken. Hoe lang duurt dat nu al niet, zegt hij. De predikant 

879. Cf. P. Bijleveld, 'Lazarus in Suameer', in Missionaire Gemeente 7 (1987) nr. 6, p. 172-175. 
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antwoordt dat hij dit niet zeggen kan.' (Kennelijk is Noordmans enige tijd niet in staat 
geweest om twee diensten per zondag te leiden.) Wanneer Harmsma voorstelt om andere 
predikanten uit te nodigen, 's middags dienst te doen, zegt Noordmans, '(...-) dat hij in 
gewone omstandigheden deze zaak gemakkelijk zou kunnen bespreken, maar dat hij 
haar met de man, die de zaak in 't midden brengt niet kan bespreken. Deze toch ver
stoort zelfde dienst en heeft jaren lang z'n best gedaan om de gemeente te verstrooien 
en door z'n gedrag in 't kerkgebouw ergernis te verwekken zoals de andere kerken-
raadsleden wel wisten. Hij merkt op dat, wanneer er eenmaal dienst is, er geen reden is 
om een predikant aan eigen gemeente te onttrekken. Dat in gevallen als de zijne gewoon
lijk de beleefdheid in acht wordt genomen, welke eigenschap de voorsteller blijkbaar 
vreemd is.' Harmsma '(...) beklaagt zich dat hij beledigd wordt en gaat spreken over de 
preken van den predikant.' Een andere ambtsdrager, J.S. Hoekstra, '(...) begint zich op 
te winden, zonder het woord te vragen. De voorzitter verzoekt orde en dreigt met slui
ting.' Wanneer Harmsma, Hoekstra en een D. Bonnema door elkaar praten, sluit de 
voorzitter de vergadering 'wegens wanorde'. Het is niet de enige keer, dat een kerken-
raadsvergadering tumultueus verloopt. In de notulen van de vergadering van 19 november 
1921 staat: 'Nadat de voorzitter dit gezegd had, bedreigde diaken Hoekstra de voorzit
ter en verliet onder aanroeping van de duivel en de donder de vergadering.' 

Uit de notulen van de kerkenraadsvergaderingen zijn verder 'alleen' de proble
men rondom het traktement van de predikant van belang; die worden in de volgende 
subparagraaf behandeld. Zelf merkt Noordmans in 'Het predikantsambt moet worden 
geseculariseerd' over een voorval in zijn ambtelijke praktijk op: 'In mijn gemeente 
verloor ik een gemeentelid, omdat ik hem niet had onderhouden over het ongedoopt la
ten van een kind. Die nalatigheid in 't vermanen vond hij erger dan 't nalaten van de 
doop voor henzelf.' Over wat hij zijn 'tactiek' om het ambt tot op zekere hoogte te se
culariseren, noemt, zegt hij: 'Ter huisbezoek, waarbij op wat al te doorzichtige wijze, 
bij lieden die beter kunnen weten, de visite niet voor visite wordt gehouden, als een 
verband waarin twee delen begrepen zijn, breek ik een enkele maal, met opgave van 
redenen af. Een kerkganger, die mij wil straffen met thuis te blijven, laat ik somtijds, 
als het een meer gegoed gemeentelid geldt, in z'n sop gaar worden. Het vragen van ca-
techisanten, zoals men dat op de dorpen wenst, heb ik op enkele uitzonderingen na, 
nagelaten.' 

In een artikel over Noordmans als predikant te Suameer, waarnaar wij reeds enkele 
malen verwezen hebben, typeert Kalma Noordmans allereerst als 'een vreemde man', 
wat hij met enkele anekdotes illustreert. Hij vertelt onder meer: 'Toen iemand hem zei, 
dat het 'moai waer' was, antwoordde Noordmans: 'It koe wol!' Hij wenste zo weinig 
mogelijk gestoord te worden in zijn overpeinzingen. Toen hij te Suameer voor een be
paalde catechisatie slechts één catéchisant had en deze eens even te laat kwam was 
Noordmans al lang weer vertrokken om de onderbroken studie voort te zetten.' 

Vervolgens schrijft Kalma onder 'kamergeleerde?': 'Waren de preken te moei
lijk? Algemeen wordt dit beweerd. Er zijn mensen uit de kerk weggebleven, ook omdat 
zij Noordmans toch niet begrepen. Daar staan heel andere uitspraken tegenover. Het 
woord komt eigenlijk niet te pas, maar de 'fijnproevers' moeten vaak hebben 'gesmuld'. 
Het was waar: Bij zijn intree te Suameer had hij gezegd: 'Ik heb in 't Evangelie nooit 
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gelezen, dat de mensen altijd zo'n genoegen aan het Woord hadden. Vaak werden zij 
boos of liepen weg.' Dat gebeurde dan ook te Suameer, maar niet steeds doordat Noord-
mans te onduidelijk was, maar doordat hij het vaak te duidelijk zei. Op een keer moest 
onze dominee afkondigen, dat er na afloop van de dienst een kollekte was voor een 
Christelijke school. Hij bekeek het papiertje en zei toen: 'Dan moet ik afkondigen ... 
maar ik ben het er niet mee eens.' De kerkenraad onder de stoel kon het niet laten te 
murmureren, waarop Noordmans liet volgen: 'En waar de kerkenraad de orde ver
stoort kan ik de zegen ook niet uitspreken." Om op de kerkgang terug te komen: uit de 
notulen van de ledenvergadering van 27 november 1912 blijkt, dat Noordmans zich 
heeft beklaagd over het slechte kerkbezoek van de vrouwen. (Tevens heeft hij de 'lede
maten' van de gemeente opgewekt, '(...) om hun aandacht te wijden aan de bestrijding 
van de tuchteloosheid onder de jonge mensen.') 

Onder 'mensen blijven weg' stelt Kalma, dat er met Noordmans nog iets anders 
mis was: 'Hij was een slecht ziekenbezoeker en zeker als er besmettingsgevaar was. 
Bang voor de dood? Ja, er moet een soort fobie geweest zijn.' Kalma vervolgt: 'Toen 
hij eens een bloedneus kreeg in aanwezigheid van zijn zwagers, die dokter waren, 
zeiden deze: 'Dat liket net best!', wel wetend, dat zij Oepke zo maar op de kast hadden. 
Hij hield bij het ziekenbezoek de handschoenen aan en had soms een zakdoek in de 
hand, om een deurknop om te draaien. Met zijn wandelstok deed hij de deur van een 
bedstee open en bleef dan op veilige afstand. Of het mogelijk is iets zinnigs te zeggen 
over het ontstaan van deze ziekelijke vrees weten wij niet, maar een feit is, dat Noord
mans in de zogenaamde Spaanse-griep-tijd (1919) geweigerd heeft een slachtoffer te 
begraven. Hij durfde doodgewoon niet.' 

Blijkens brieven van eind december 1920 en begin 1921 van Noordmans aan D. Boer880 

leek het er even op, dat de Suameerder predikant consulent van Garijp zou worden, per 
januari 1920881. De eerste consulent was overleden; de tweede, de predikant van Eerne-
woude, was door de vacante gemeente geweigerd, omdat hij vrijzinnig was. Namens 
zijn kerkenraad had de predikant van Garijp aan Noordmans gevraagd, of hij het dienst
werk zou willen waarnemen. Noordmans had vervolgens een zijns inziens redelijke 
vergoedingsregeling voorgesteld. Die was evenwel door de kerkvoogdij van Garijp 
niet geaccepteerd, waarna men zich tot de officiële tweede consulent had gewend. 
Noordmans schrijft op 27 december 1920: 'Nu 't geld kost, schijnt diens richting geen 
bezwaar meer!'882 

Uit Noordmans' correspondentie blijkt niet, dat hij veel contact met zijn collega's in de 
ring Drachten gehad heeft. Er zijn enkele brieven van J.A. Hoek, die van 1911 tot 1936 
predikant van de dicht bij Suameer gelegen dorpen Nijega en Opeinde was881, bewaard 
gebleven. Verder komt alleen F. Reitsma, die van 1912 tot 1918 predikant in Drachten 
was884, een paar maal ter sprake. In het artikel 'De geloofsbelijdenis van het Werk-

880. Zie voor de contacten tussen Noordmans en Boer: par. 7.2. 
88'. Brieven 319, 320 en 322 (O. Noordmans aan D. Boer, 13 en 27 december 1920 en 31 januari 1921). 
882. De redactie van Noordmans' V.W. heeft de passage waarin deze zin staat, niet opgenomen. 
883. Brief 343 (J.A. Hoek aan O. Noordmans, 15 augustus 1923) n. 1. 
884. J.J. Kalma, 'Reitsma, Frits', in B.L.G.N.P. dl. 1 (Kampen 1978', 1983-), p. 276. 
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verband-Roessingh' ( 1932-1933) schrijft Noordmans, dat hij deze vrijzinnige figuur in 
het verband van de ring ontmoet heeft885. In het artikel 'Liquidatie' ( 1952) refereert hij 
aan Reitsma's problemen 'op een klein dorp in Groningen'886. 

3.2.3. Noordmans'strijd tegen het 'kerkvoogdijfrontml in Suameer 

Noordmans heeft tal van conflicten met de kerkvoogdij (en de kerkenraad) van zijn 
tweede gemeente gehad. Wij bespreken eerst de belangrijkste 'kwesties', waarna wij 
aandacht aan de achtergrond van de wrijvingen besteden. 

In een brief van 30 augustus 1920 aan Boer brengt Noordmans uitvoerig ver
slag uit van twee aanvaringen888. De kerkvoogdij was haar verplichtingen met betrek
king tot de bezoldiging van de predikant voor 1915, 1916 en 1917 niet nagekomen. 
Noordmans had zich daarover beklaagd bij het provinciaal kerkbestuur. Dat had hem 
in het gelijk gesteld, waarna hij alsnog had ontvangen wat hem toekwam. Daarmee wa
ren de problemen echter niet definitief opgelost. Een volgende botsing diende zich in 
1918 aan. Een aantal gemeenteleden weigerde, de financiële toezeggingen voor het 
predikantstraktement na te komen. Noordmans schakelde uiteindelijk de kantonrech
ter in om zijn geld te kunnen innen. Die wees hem de vorderingen toe. Vervolgens be
taalden de meeste nalatigen. Een gemeentelid bij wie executie niet mogelijk was, deed 
dat niet. Juist hij werd tot kerkvoogd gekozen. In de laatstgenoemde brief meldt Noord
mans: '(...) en zo heb ik nu een kerkvoogd, die met m'n geld in de zak loopt, dat ker
kelijke en burgerlijke rechter mij toewezen.' In een uit 1921 daterende brief aan Boer 
komt Noordmans op het geval terug: 'Mijn president-kerkvoogd is door 't kantonge
recht van Bergum veroordeeld een contributie voor 't traktement te betalen, die hij 
wegens handtekening van z'n vader schuldig is. Hij houdt het geld in de zak. Op de 
laatste vergadering stelde ik de vraag of een kerkvoogd met 't geld van de predikant in 
z'n zak de vergadering kan presideren. De leden maakten er niet veel van en de kerk
voogd deed lange en zalvende gebeden!'889 

Een volgende confrontatie vindt in 1919 plaats. Wij behandelen die met behulp 
van stukken uit het archief van de classis Leeuwarden890. De verhoudingen in de kerken-
raad zijn in het laatstgenoemde jaar ernstig verstoord, in het bijzonder de relatie tussen 
Noordmans en Harmsma. De spanningen lopen zo hoog op, dat het classicaal bestuur 
het raadzaam vindt, een onderzoekscommissie in te stellen. Uit het rapport van de 
commissie blijkt, dat die achter Noordmans staat en dat ze de handelwijze van de kerken-
raad afkeurt. Van groter belang is het, te vernemen, wat ze als oorzaak van de strubbe
lingen in Suameer signaleert: '(...) alles draait om de traktementskwestie, die men niet 
eerlijk en royaal heeft willen oplossen, en waarmee men getracht heeft dominé te knoei
en.' De commissie constateert vervolgens: 'Er zijn enkele boeren in de gemeente, die 

885. O. Noordmans, 'De geloofsbelijdenis van het Werkverband-Roessingh', in V. W. dl. 4, p. 97. 
886. O. Noordmans, 'Liquidatie', in V.W. dl. 5, p. 601. - Met 'een klein dorp in Groningen' moet het Friese 
Noordwolde, waar Reitsma van 1903 tot 1911 predikant was, bedoeld zijn. 
887. Brief 336 (O. Noordmans aan D. Boer, 15 mei 1922). 
888. Brief 336 (O. Noordmans aan D. Boer, 15 mei 1922). 
88». Brief 323 (O. Noordmans aan D. Boer, 25 februari 1921). 
8 '0. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 230-2, 24 en 109: 'Handelingen van het classicaal bestuur, 1907-
1920', en: Suameer, 1919/20. 
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het predikantsgezin met uithongering bedreigen.'; ze refereert in dit verband aan de 
hierboven genoemde kwesties met de onwillige kerkvoogden. Een ander probleem is 
volgens de commissie, dat men tegen invoering van de hoofdelijke omslag is: 'Men 
laat liever den predikant een deel van zijn salaris, dat hem wettig toegezegd is bij zijn 
komst, persoonlijk ophalen bij de leden der gemeente. Dat laten ook deze broeders 
ouderlingen en diakenen toe, en doen er niets tegen.' (Overigens: blijkens de notulen 
van de kerkvoogdij vergadering van 3 december 1906 van Idsegahuizen-Piaam had 
Noordmans zich ook in zijn eerste gemeente al voorstander van de invoering van hoofde
lijke omslag getoond.) De classicale commissie die de problemen in Suameer onder
zocht heeft, keurt af, '(...) dat men de oplossing van de tractementskwestie aan den 
predikant heeft overgelaten, in plaats van voor hem op te komen en dit werk althans 
hem uit de hand te nemen. Men had van de zijde van den kerkenraad dit niet moeten 
willen, nooit moeten toelaten.' Uit het classicale rapport blijkt verder duidelijk, dat het 
Noordmans niet slechts om zijn eigen financiële positie ging: 'De predikant zegt nog 
verder, dat het ten slotte gaat om de algemene idee van den Evangeliearbeid. Hij acht 't 
niet voldoende, als 't maar pays en vree is, terwijl er allerlei ongerechtigheid voort 
blijft woekeren in de gemeente. Hij acht 't nodig, dat de ploeg diep, zeer diep door den 
grond getrokken wordt.' 

In 1920 doet zich een volgende botsing voor. In een brief van 23 juli van dat jaar 
verzoekt Noordmans' vrouw de kerkvoogden, diverse herstelwerkzaamheden aan de 
pastorie te laten uitvoeren. In een brief van 31 augustus antwoorden de heren, dat zij 
slechts toestemming kunnen verlenen voor het repareren van verschillende deuren aan 
de achterkant van het huis. De overige wensen kunnen niet gehonoreerd worden. De 
kerkvoogden schrijven: 'Zoals u bekend zal zijn is reeds het nadelig saldo 1919 (ruim 
ƒ.260,—) een zware last die dit jaar er niet lichter op zal worden.' Ze voegen daar aan 
toe: 'Kerkvoogden zouden u daarom beleefd willen verzoeken Ds. Noordmans met dit 
schrijven in kennis te stellen en zijn eerwaarde te vragen bij de gemeente er vriendelijk 
op aan te dringen een flinke gave te offeren om in de eerste plaats het tekort der reke
ning te kunnen aanvullen en zo mogelijk ook in het gevraagde te kunnen geven. Vertrou
wende dat u dit schrijven mag bevredigen en hun mening zult delen dat het onbetame
lijk zou zijn over andermans gelden te beschikken.' Het antwoord van de kerkvoogden 
schiet Noordmans in het verkeerde keelgat. Op 6 september schrijft hij hen over 'onge
hoorde verwaarlozing' van de pastorie89'. Daarnaast spreekt hij zijn verbazing uit over: 
' 1. dat uw college een nadelig saldo van ƒ.260,— een zware last durft noemen voor een 
gemeente waarin voor 1920een 15tal personen staan aangeslagen vooreen belastbaar 
inkomen van ca ƒ. 120.000,- te samen en daarna nog een 14tal samen voor ca ƒ.47.000,-
- en dat tegenover een predikant, die elk jaar geheel alleen voor meer dan ƒ. 1.000,— de 
kerkekas ontlast door te lage stand van het tractement. 2. dat uw college blijkbaar geen 
plan heeft iets te doen de predikant durft vragen, nu ook nog te zorgen dat er gelden ko
men voor het tekort van ƒ.260,— en het onderhoud der pastorie. 3. dat uw college zijn 
weigering durft motiveren met de uitspraak, 'dat het onbetamelijk zou zijn over ander
mans geld te beschikken.' In dat verband refereert Noordmans aan het feit dat op vroe
gere rekeningen belangrijke posten niet voorkwamen, omdat ze uit de diaconiekas be-

8". Brief 318 (O. Noordmans aan Kerkvoogdij te Suameer, 6 september 1920). 
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taald werden,'bijvoorbeeld de financiering van het Heilig Avondmaal. Ook komt hij 
terug op de problemen inzake zijn bezoldiging in het jaar 1917 en op de afsluiting van 
de rekening over 1918: 'In het bekende dure jaar 1917 trachtte de kerkvoogdij de hand 
te leggen op belangrijke de predikant toekomende bedragen. Aan het einde van de 
rekening over 1918 werd tegen de gewoonte een dankzegging geplaatst aan de inmid
dels afgetreden kerkvoogden, die dit hadden toegewezen.' Noordmans stelt: 'Het enige 
middel om een einde te maken aan het loeren op andermans geld, het invoeren van een 
hoofdelijke omslag, waardoor men over eigen geld zou komen te beschikken, wordt tot 
nog toe door de kerkvoogdij niet gewild.' De predikant besluit zijn brief, waarvan hij 
afschriften verzond aan de kerkenraad, het classicaal bestuur, het provinciaal kerkbe
stuur en de Bond van Nederlandse Predikanten892, met de opmerking: 'Redenen genoeg 
waarom mij de uitspraak over andermans geld in de mond van dit college in hoge mate 
huichelachtig voorkomt.' Het provinciaal kerkbestuur schrijft op 16 september aan het 
college van kerkvoogden als zijn 'eenparig gevoelen', '(...) dat, afgezien van de treuri
ge verhouding tussen uw college en de predikant uwer gemeente, het een eerste plicht 
der kerkvoogden is te zorgen, dat de gebouwen, die tot de kerkelijke gemeente beho
ren, goed onderhouden worden en dat de kerkvoogden naar middelen moeten omzien 
om de uitgaven daarvoor nodig te dekken, wat zeker in een finantieel sterke gemeente 
als Suameer, geen bezwaar kan worden geacht.' In een brief van 16 september aan de 
kerkvoogden verzoeken de stemgerechtigde leden Noordmans en M. Klaassen, een le
denvergadering uit te schrijven, onder meer omdat in de vergadering van kerkvoogden 
en notabelen van 13 augustus geen oplossing gevonden was inzake de financiën van de 
kerkvoogdij. Er zijn geen aanwijzingen, dat het verzoek van Noordmans en Klaassen 
ingewilligd is. Wel zijn twee brieven die met de kwestie te maken hebben, bewaard 
gebleven. In een niet ondertekende brief van 28 december aan Noordmans wordt om 
een interpretatie van enkele artikelen in het Reglement op het beheer van kerkelijke 
goederen en fondsen van de Ned. Herv. Gemeente van Suameer gevraagd. In een brief 
van 19 februari 1921 van Noordmans en negentien andere gemeenteleden aan de kerk
voogden stellen de ondertekenaars een aantal wijzigingen van en aanvullingen op het 
reglement voor. De belangrijkste zijn het verlenen van stemrecht aan bedeelden en het 
invoeren van hoofdelijke omslag ... 

In 1921 deed zich een conflict voor met betrekking tot de bezoldiging van voorle
zer H. Veenstra. Deze verzocht de kerkvoogden, hem van zijn taak te ontheffen893. Hem 
was bekend geworden, dat hij ten onrechte door de kerkvoogden benoemd was: de be
voegdheid tot benoeming berustte bij de kerkenraad. Vervolgens vroeg de kerkenraad 
van de kerkvoogden een bereidverklaring om ƒ.52,— tractement aan een voorlezer te 
betalen894. De predikant had wel een mondelinge toezegging ontvangen, maar geen 
schriftelijk bewijs. Toen de kerkenraad van de zijde van de kerkvoogdij geen bericht 
ontving, meldden de voorzitter en de scriba dat bij het classicaal bestuur895. Dat ver
zocht de kerkvoogden medewerking te verlenen896. Uit een brief van de kerkvoogden 

8»2. Cf. brief 317 (O. Noordmans aan D. Boer, 6 september 1920). 
893. Brief H. Veenstra aan kerkvoogden Suameer. 8 februari 1921. 
8'4. Brief kerkenraad Suameer aan kerkvoogden Suameer. 8 februari 1921. 
8,s. Brief kerkenraad Suameer aan classicaal bestuur Leeuwarden, 5 maart 1921. 
8'6. Brief classicaal bestuur Leeuwarden aan kerkvoogden Suameer, 10 maart 1921. 
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aan het bestuur blijkt, dat Noordmans het bedrag geheel op eigen gezag had toege
zegd897. Overigens: de kerkvoogden en de notabelen hadden zich wel akkoord ver
klaard met de vergoeding, ze hadden slechts geweigerd dat schriftelijk vast te leggen, 
'(...) omdat zij meenden dat zulks alleen nodig was aan een belanghebbende dat is te 
zeggen aan een benoemde, wanneer die dat ten minste erlangde wat tot nog toe nooit 
is voorgevallen.' De kerkvoogden voegden daar aan toe: 'Wat ons echter ten zeerste 
verwondert is hoe Ds. Noordmans om zulke nietige redenen ons durft aan te klagen.' 

Op 25 februari 1921 schrijft Noordmans aan Boer: 'Ik vroeg aansluiting aan 't 
electrisch net + installatie binnenshuis. Kerkvoogden en notabelen besloten daartoe en 
bovendien, wat ik niet had aangevraagd, mij de lampen te geven. Ik was verbaasd en 
paf van 't prompte! Want 't ging ook heel vlug. Of eigenlijk was ik niet verbaasd. We 
begrepen direct. Een der kerkvoogden is aanlegger van zulk werk en verkoper zulker 
lampen.'898 Noordmans had een van de kerkvoogden gewezen op artikel 22 van het 
synodale Reglement op het beheer, waarin levering door een kerkvoogd niet toegestaan 
werd. Hij vertelt, dat men sindsdien niet meer voor uitvoering van het besluit te vinden 
was. Hij schrijft nog: 'Ik berichtte voorlopig reeds aan 't provinciaal kerkbestuur.' In 
een brief van 26 september herhaalt Noordmans zijn verzoek aan de kerkvoogden. In 
een brief van 11 oktober beklaagt hij zich over de trage behandeling ervan. Hij kan niet 
nalaten, daarbij op te merken: 'Dit voorjaar is op een vergadering van kerkvoogden en 
notabelen ƒ.150,— uitgetrokken voor lampen. Mocht het in de bedoeling liggen van de 
meerderheid in uw college om nu kerkvoogd Van der Vegt de levering niet zou kunnen 
hebben, geen uitvoering aan dit besluit te geven, dan zou daaruit blijken, dat althans 
twee kerkvoogden, in plaats van te zorgen voor het predikantsgezin, er op uitgaan aan 
zich zelf of hun medekerkvoogd enige verdienste te bezorgen. Mocht dit werkelijk het 
geval worden, dan zou ik van dit kerkelijk schandaal terstond aangifte doen bij het 
classicaal bestuur en er tevens in wijdere kring bekendheid aan geven.' 

In een brief van 28 oktober 1921 tekenen Noordmans, B. Hooijengaen Klaas-
sen bezwaar aan tegen de voorlopig vastgestelde rekening over 1920. Volgens de ge
noemde heren zijn de giften-voor-eens, die per intekenlijst gevraagd waren, ten on
rechte niet gespecificeerd. Verder is de rekening zo ingericht, dat het lijkt alsof de ad
ministrerend kerkvoogd rekening en verantwoording aflegt, terwijl zijn naam zowel 
boven als onder ontbreekt. In een brief van 10 november maakt Noordmans bezwaar 
tegen de vaststelling van de lijst van stemgerechtigde lidmaten, omdat die niet volgens 
de bepalingen in het reglement ter inzage gelegen heeft. In een brief van 27 december 
herinnert hij de kerkvoogden aan het feit dat de bezwaarschriften nog steeds op ant
woord wachten, hoewel hij wel een uittreksel uit de notulen over de bespreking van de 
rekening had ontvangen. Op dezelfde dag schrijft hij aan de kerkvoogden, dat hij niet 
kan meewerken aan het bijeenroepen van een ledenvergadering tot verkiezing van een 
kerkvoogd en notabelen, omdat de stemlijst niet eerst volgens de regels ter inzage gele
gen heeft. Blijkens een brief van 7 januari 1922 van Noordmans aan de kerkvoogden 
was de lijst in de eerste week van januari ter inzage gelegd; die was evenwel niet naar 

8". Brief kerkvoogden Suameer aan classicaal bestuur Leeuwarden, 18 maart 1921. 
,M. Brief 323 (O. Noordmans aan D. Boer, 25 februari 1921). Cf. brief O. Noordmans aan kerkvoogden 
Suameer, 10 maart 1921. 
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tevredenheid samengesteld899. In een brief van 1 april maakt Noordmans bezwaar te
gen de lijst die op 23 maart door de kerkvoogden en notabelen was vastgesteld, alsook 
in een brief van 27 mei tegen de lijst die van 21 tot 28 mei ter inzage was gelegd. 

Uit een brief van 14 november 1921 van het classicaal bestuur aan de kerkvoog
den van Suameer blijkt, dat Noordmans, die op 6 november had aangekondigd de cate
chisaties te willen beginnen, het lokaal onverwarmd had gevonden, '(•••) terwijl er sneeuw 
voor lag en het vroor.' Op 21 november schrijft het bestuur aan de kerkvoogden: 'Wij 
rekenen er op dat door uw college zal worden zorg gedragen dat op de door de predi
kant vastgestelde uren het lokaal op dusdanige wijze zal zijn verwarmd en verlicht dat 
deze zijn werk naar behoren kan verrichten.' 

Een volgende zaak heeft betrekking op de verkiezing van Van der Vegt als ouder
ling en van een diaken. De belangrijkste stukken daarover berusten bij het classicaal 
archief900. Op 23 december 1921 dienen Noordmans en Hooijenga een bezwaarschrift 
in tegen de benoeming van een van de kerkvoogden tot ouderling901. De eerste reden is, 
dat deze man als kerkvoogd geweigerd heeft zich te onderwerpen aan het Reglement op 
de predikantstraktementen9"2. Hij wilde niet meewerken aan het vaststellen van de lig
ger op het voorgeschreven minimum. De twee bezwaarden schrijven: 'Hij sprak over 
de weelde in de pastoriën; hij meende dat de kerkvoogden risico van een aanvulling tot 
ƒ.2.500,— niet op zich mochten nemen; het revolutionaire van een weigering veront
schuldigde hij met te zeggen dat er wel meer weigerachtigen waren en gewezen op het 
feit, dat revoluties altijd door meer dan een gemaakt worden, beriep hij zich op het on
derscheid tussen kerkelijk en politiek leven, wat betreft het toelaatbare van revolutio
naire handelingen. Een herinnering aan z'n belofte, bij de aanneming gedaan, tot on
derwerping aan de kerkelijke verordeningen, maakte geen indruk. De lage bezoldiging 
der predikanten schreef hij toe aan de ongeestelijken toestand der kerk. De predikanten 
moesten eerst het hart van de gemeenten winnen, dan kregen ze van zelf het geld der 
gemeenten. Men kon zoiets niet opleggen bij reglement.' Noordmans en zijn mede
stander kwalificeren de kandidaat als 'tegenstrever van kerkelijke verordeningen' en 
op grond van een artikel van het Reglement voor de kerkeraden concluderen ze, dat hij 
geen ouderling mag zijn. Als tweede reden van hun bezwaar tegen de benoeming ver
melden ze, dat de betrokkene de bij vonnis van 17 juni 1919 van het Bergumer kanton
gerecht aan Noordmans toegewezen vordering wegens traktement niet betaald heeft. 
Die handelwijze achten de twee bezwaarden in strijd met de onberispelijke wandel zo
als daarover in hetzelfde reglementsartikel gesproken wordt. Bij besluit van 18 april 
1922 stelt het classicaal bestuur Noordmans en zijn partijganger in het gelijk903. Even
wel: de onwillige kerkvoogd gaat daarna in hoger beroep bij het provinciaal kerkbe
stuur, waarbij hij gesteund wordt door een groep van bijna dertig stemgerechtigde le
den. In een brief van 6 juni 1922 schrijven deze gemeenteleden, dat ze hem 'een flink 
en degelijk persoon, tegen wien moeilijk bezwaren zijn in te brengen, wat zijn levens-

8". Brief O. Noordmans aan kerkvoogden Suameer, 1 april 1922. 
'00. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 230-2, 73 en 74: Ingekomen stukken, 1920-1921 en 1922-1923. 
*". Cf. brief O. Noordmans aan S. van der Vegt, 28 december 1921. 
'02. Zie voor het Reglement op de predikantstraktementen: par. 7.1.2. 
*°. Cf. brieven S. van der Vegt aan classicaal bestuur Leeuwarden, 3 april 1922 en classicaal bestuur aan 
kerkvoogden Suameer, 21 april 1922. 
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wandel en belijdenis betreft' kennen. Tevens spreken ze als hun mening uit, dat Noord-
mans zich bij de wens van de meerderheid (ongeveer zeventig procent van de stemge
rechtigden) moet neerleggen. Over Hooijenga zeggen ze: 'De andere onderteekenaar 
van 't bezwaarschrift, die als gemeenteraadslid van de S.D.A.P. de belijdenis onzer 
Ned. Herv. Kerk met voeten treedt, kan moeilijk door ondergeteekenden als een ernstig 
belijdend lid onzer Kerk worden beschouwd.' De aanhangers van de benoemde ouder
ling besluiten hun brief met het verzoek dat het college de zaak zo zal leiden, '(...) dat 
de wig van de verdeeldheid niet verder in de gemeente zal doordringen, maar dat een 
geest van verzoening zal beginnen door te breken.' Het bestuur laat zich echter niet 
door het verweer van de verkozen ouderling en door de verdediging van de hem steu
nende groep gemeenteleden gezeggen: in zijn vergadering van 23 juni 1922 wordt be
sloten, dat de man niet als ouderling toegelaten kan worden. Inmiddels heeft hervormd 
Suameer geen ouderlingen meer: de beide andere ouderlingen hebben bedankt... Sinds
dien treedt het classicaal bestuur als kerkenraad op. In de notulen van de kerkenraads-
vergadering van 31 mei 1922 wordt namelijk vermeld, dat die vergadering door het be
stuur in Leeuwarden bijeengeroepen is: omdat het aantal ambtsdragers beneden 2/3 
gedaald is904. In een brief van 17 mei 1922 had Noordmans daarover al aan Boer ge
schreven: 'Ik heb op 't moment een reuze-kerkeraad. Het Classicaal Bestuur doet wat 
des kerkeraads is. Door toevallig vertrek van twee ouderlingen moet het classicaal be
stuur optreden als kerkeraad.'905 Uit de notulen van de laatstgenoemde vergadering 
wordt duidelijk, dat Noordmans dan geen verbetering van de toestand meer verwacht: 
'Wanneer men kans zag om door een enkele vergadering onvrije gemeenteleden tot 
zelfstandigheid op te voeden en plutocraten te bewegen van hun wijze van doen af
stand te doen, dan zou hij dit toejuichen. Hij meende echter dat in enkele uren niet zou 
gelukken, wat hij zich 12 jaar lang, niet zonder moeite en last, heeft beijverd tot stand 
te brengen.' Noordmans vindt tevens: 'Men moet ophouden den predikant den eisch te 
stellen van tot ieder in goede verhouding te staan. Geestelijk en moreel heeft de predi
kant de zeer dikwijls verzuimde roeping door conflikten een betere toekomst voor te 
bereiden en den last die daaraan verbonden is op zich te nemen.' 

In een brief van 7 maart 1922 verzoekt Noordmans' vrouw de kerkvoogden, 
nieuw behang in de woon- en eetkamer van de pastorie te laten aanbrengen, alsook om 
een stukje keukenmuur te laten opknappen. Tenslotte vraagt ze, of het mogelijk is, een 
veranda, zomerhuisje of iets dergelijks bij de ambtswoning te krijgen. Weken later, na
dat ze de kerkvoogden al eens aan haar verzoek herinnerd heeft906, ontvangt ze ant
woord: in een brief van 22 mei aan de kerkvoogden noemt ze het resultaat 'wel heel 
pover'. Daarnaast is er een ongedateerde, aan de kerkvoogden gerichte verklaring van 
J.P. Zijlstra bewaard gebleven. Hij stelt: 'Gehoor gevend aan het verzoek om in de pas
torie der Herv. Gemeente van Suameer, naar de toestand van het 'behang' in woon- en 
eetkamer een onderzoek in te stellen verklaar ik bij deze dat het 'behang' der eetkamer 
in slechter toestand verkeert en beslist moet worden vernieuwd. Dat der woonkamer is 
weliswaar enigszins verbleekt maar overigens van wat beter aanzien en zou zo nodig 

,M. Ten onrechte stelt Kalma in 'Dominee Oepke Noordmans als predikant te Suameer', dat de kerkenraad 
geschorst was. 
'°5. Brief 337 (O. Noordmans aan D. Boer, 17 mei 1922). 
"*. Brief J.H. Noordmans-Oosterhuis aan kerkvoogden Suameer, ongedateerd. 
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een jaar kunnen worden uitgesteld.' Dit advies ging in tegen de wens van mevrouw 
Noordmans: in haar brief van 22 mei schrijft ze, dat ze het behangen van de woonka
mer nog noodzakelijker acht dan dat van de eetkamer. Overigens merkt ze op: 'Verder 
verzoek ik u beleefd inlichtingen als u dit begeert aan mij te vragen. Dat was steeds de 
gebruikelijke weg waaraan ik mij wens te houden.' In een brief van 30 mei aan de kerk
voogden doet Noordmans zijn beklag over de wijze waarop zijn vrouw behandeld is. 
Verbitterd roept hij uit: 'Wij zijn wel gewend, dat het heel wat moeite kost de pastorie 
te doen onderhouden. Voor de dubbele ramen, die volgens medisch advies in onze 
woonkamer nodig waren met het oog op de toen wankele gezondheid van ons kind, 
hebben we nodig gehad 2 jaren, 2 dokters en 2 stel kerkvoogden. Om onze pastorie van 
buiten geverfd te krijgen moesten we 2 jaar werken met hulp van een bestuur. Alleen 
voor electrische aanleg, waaraan de kerkvoogd Van der Vegt meende te zullen verdie
nen, werkte uw college vlug en bood men ons ongevraagd lampen aan. Toen echter de 
predikant zich verzette tegen het werken van een kerkvoogd voor de kerk, werd de zaak 
maandenlang slepend gehouden en verdwenen de lampen weer ten dele! Thans begint 
het kamerbehang en zelfs het witten van een gang maandenlang beraad en 2 à 3 gecom
bineerde vergaderingen nodig te maken.' 

Op 16 maart 1922 schrijft Noordmans als voorzitter van de kerkenraad een 
brief aan de kerkvoogden, waarin hij over 'buitengewone onbeschoftheid' spreekt. 
Zonder toestemming hadden ze de stoelen die door de voorzitter gekocht waren, voor 
een uitvoering in de bijzondere school weggehaald; ze waren ook nog lelijk bekrast. 
Bovendien had kerkvoogd Van der Vegt enige tijd daarvoor een kast waarvan de sleutel 
bij de predikant berustte, opengebroken ... 

Uit het voorafgaande is duidelijk geworden, dat de moeilijkheden tussen Noordmans 
en zijn kerkvoogdij (en kerkenraad) uiteindelijk terug te voeren zijn op de weigering 
van de kerkvoogden om hun predikant het zijne uit te betalen. Dat blijkt ook uit de no
tulen van de vergaderingen van de kerkenraad en van die van de kerkvoogden (en de 
notabelen)907: steeds weer komt de kwestie van de nieuwe, door de Bond van Neder
landse Predikanten ontworpen traktementsregeling (en het vaststellen van een daaraan 
aangepaste ligger) aan de orde. De problematiek van de predikantsbezoldiging komt 
zelfs in enkele preken van Noordmans ter sprake. 

In de kerkenraadsvergadering van 10 oktober 1919 licht Noordmans het voor
stel van de predikantenbond toe. Hij merkt daarbij op, dat hij recht op traktement en 
pensioen heeft, 'onafhankelijk van den stand van de muts van een boer'. In de vergade
ring van 21 november wordt de zaak weer besproken. Harmsma doet dan kort maar 
krachtig verslag van een niet door Noordmans bijgewoonde ledenvergadering: 'Men 
erkende dat de traktementen te laag waren, maar men wenste geen verplichtingen.' 
Naar aanleiding van het verslag zegt een van de diakenen, '(...) dat ieder genoeg aan 
z'n eigen heeft, waterschap ens., zoodat er van 't predikantstractement niets overblijft.' 
Noordmans notuleert daarbij: 'Hoe de diaken zich dan voorstelt, waarvan de predikanten 
zullen bezoldigd worden, blijft onduidelijk.' In de vergadering van 13 januari 1921 wordt 

"". Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 245-24, 9: 'Notulen vergaderingen kerkvoogden en notabelen, 1921-
1936'. 
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de (twee dagen daarna in werking tredende) regeling uitvoerig besproken. Noordmans 
verduidelijkt: 'Het oorspronkelijke plan had emeriti en weduwen opgenomen. Het aan
genomen reglement heeft hen buitengesloten. Zij verkeeren voor een groot procent in 
groten nood.' Noordmans wijst vervolgens op het verzoek van de bond om op oude
jaarsavond een collecte te houden. Hij stelt daarbij, '(...) dat dat ook geen liefdadigheid 
kan heten, maar dat de gemeenten behooren te geven iets van het aan de predikants
gezinnen ontroofde geld. De gemeenten plunderen de predikanten uit, zoodat dezen of 
gebrek lijden of hun eigen middelen als die bestaan erbij moeten opteren.' Besloten 
wordt, de gevraagde collecte te houden. Bij de bespreking van de nieuwe traktements
regeling stelt een (andere dan de zojuist ter sprake gekomen) diaken, dat het zonder 
regeling ook vrij aardig gaat. Bovendien vermoedt hij, dat bij invoering van de regeling 
velen voor hun lidmaatschap van de kerk zullen bedanken. Noordmans vindt, dat het 
niet vrij aardig gaat, wanneer de predikant jaarlijks ƒ.1.000,— salaris te weinig heeft. 
Hij overhandigt een brief van de Bond van Nederlandse Predikanten, waarin berekend 
wordt, dat zijn traktement voor 1921 ƒ.985,- beneden het minimum is. Hij is boven
dien van mening, dat gemeenteleden die beslist hun predikant wensen uit te plunderen 
of die, wanneer hun daartoe de gelegenheid ontnomen wordt, geen lid van de kerk wil
len zijn, er beter aan doen te bedanken. Na Noordmans' betoog wordt met algemene 
stemmen besloten, dat de kerkenraad de zaak naar vermogen zal bevorderen. In de ver
gadering van 19 april spreekt men het voornemen uit, de kerkvoogden uit te nodigen 
voor een gecombineerde vergadering, teneinde de ligger te wijzigen in overeenstem
ming met het nieuwe reglement. Noordmans benadrukt in die vergadering nog eens 
duidelijk, dat het traktement van de predikant niet afhankelijk mag zijn van zijn verhou
ding tot enkele gegoede gemeenteleden: 'Wanneer een predikant wel traktement kreeg 
wanneer hij naar de zin van enkele rijkeren in de gemeente en geen behoorlijk trakte
ment als hij niet naar de zin deed van deze rijkere gemeenteleden, wat voor positie had 
de dominee dan? Het tractement van een predikant behoort daarom geheel onafhanke
lijk te zijn.' Van een vlotte afhandeling van de kwestie is geen sprake, ondanks herhaald 
aandringen van het classicaal bestuur. Twee keer wordt een door Noordmans opgestel
de conceptligger door de kerkenraad verworpen, in de kerkenraadsvergaderingen van 7 
en 29 april 1922. In de eerste vergadering waarin het classicaal bestuur als kerkenraad 
fungeert, wordt het concept wel goedgekeurd ... 

In de kerkvoogdij vergadering van 23 maart 1922 wordt een brief van de kerken
raad, waarin deze verzoekt om de ligger van het predikantstraktement in overeenstem
ming met de nieuwe regeling op ƒ.2.500,— te brengen, behandeld. Men besluit, deze 
kwestie op de eerstvolgende ledenvergadering te bespreken. Op 12 oktober herhaalt de 
kerkenraad zijn verzoek, maar de kerkvoogden houden de zaak weer aan. Inmiddels 
speelt een ander probleem: er is verschil van mening tussen de Raad van Beheer908 en 
de kerkvoogden. Het geschil heeft betrekking op een betalingsachterstand van de kerk
voogdij. Na onderhandeling met C.J. Bartels, de directeur van de Raad, wordt de aan
slag over 1922 en 1923 in een vergadering van stemgerechtigde leden op 27 juli 1923 
besproken. (Dan is Noordmans al vertrokken...) In de zojuist genoemde ledenvergade
ring wordt met op één na algemene stemmen besloten, aan de kerkvoogden toestem-

"'. Zie voor de Raad van Beheer: par. 7.1.3. 



149 

ming te verlenen om alles wat nodig en wenselijk is voor het beroepen van een nieuwe 
predikant, te doen. De nieuw-opgemaakte ligger wordt in een gecombineerde vergade
ring van kerkenraad en kerkvoogdij op 31 juli getekend. Tevens wordt dan de aanvraag 
om handopening909 in orde gemaakt. Noordmans' opvolger kreeg het in Suameer beter. 
Op 15augustus 1923 schrijft Hoek aan zijn vroegere ringcollega: '(•••) nu betalen ze!'910 

Hij voegt daaraan toe: 'Zorg, dat je je toekomende deel nog krijgt!!' 
De problematiek van de bezoldiging van de predikant komt in Noordmans' ge

publiceerde preken driemaal duidelijk ter sprake. - In een preek over Lukas 3: 10-14 
(eind 1918) noemt Noordmans de kerkelijke gemeente 'de kring der liefdadigheid en 
barmhartigheid'9". Hij vervolgt: "t Is de sociale kring bij uitnemendheid van de 
avondmaalstafel. Maar waar is de bezoldiging <van het personeel> zo slecht? 't Is de 
kring der vrijwilligheid. Maar waar wordt de belasting zo traag opgebracht? 't Is de 
vergadering van 't horen van Gods Woord. Maar in welke vereniging is de praktijk zo 
in strijd met de theorie?' - Nadat Noordmans in de preek 'Afscheid Suameer' heeft 
laten horen, dat hij het in Suameer niet gemakkelijk gehad heeft, zegt hij: 'Ik behoef dit 
niet te vertellen. Gij weet het. De roem van enkelen uwer is dat zij 't ieder inpeperen, 
ook financieel, het wapen hier. Laat dat hun roem zijn tegen de dag des oordeels. Mijn 
roem is, dat ik daarvoor niet geweken ben. Ga heen en doe gij desgelijks (Lk. 10: 
37).'912 Men kan zich hierbij afvragen, in hoeverre Noordmans zich zelf gehouden 
heeft aan het advies dat hij in een brief van 10 oktober 1921 aan Boer ter gelegenheid 
van diens afscheid van de hervormde gemeente Grootebroek had gegeven: 'Heb het 
oog op de toekomst en laat (...) de herinnering aan een zo vriendelijk mogelijk afscheid 
met behoud van waardigheid, waarheidszin en mannelijke ernst.'911 - In de preek '40 
jaar ambt' zegt Noordmans met betrekking tot de periode van 1916 tot 1923: 'Ik denk 
dan aan maatschappelijke moeilijkheden van de predikanten in de vorige wereldoor
log, aan de oprichting van de Bond van Nederlandse Predikanten, de centralisatie van 
het Beheer (...)' 

Met zijn kerkvoogden in Laren heeft Noordmans het beter getroffen dan met 
die van Suameer. In de laatstgenoemde preek zegt hij: '(...) de beheerscolleges dezer 
gemeente waren altijd bereid aan onze wensen tegemoet te komen.'914 

In paragraaf 7.2. zullen wij zien, dat Noordmans in 1921 lid van het hoofdbestuur van 
de Bond van Nederlandse Predikanten werd. Het behoeft geen betoog, dat zijn betrok
kenheid bij het werk van de predikantenbond alles te maken heeft met de verwikkelin
gen in Suameer... 

3.2.4. De 'schoolstrijd'in Suameer 

Toen Noordmans in 1910 in Suameer kwam, werd hij meteen voorzitter van het be
stuur van de christelijke school. K. de Jong O.Zn. heeft een artikel aan Noordmans' 

"". Zie voor 'handopening': O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 68 n. 10. 
"°. Brief 343 (J.A. Hoek aan O. Noordmans, 15 augustus 1923). 
'" . O. Noordmans, 'Lukas 3: 10-14', in V.W. dl. 7, p. 134. 
"2. O. Noordmans, 'Afscheid Suameer', p. 417v. 
"3. Brief 333 (O. Noordmans aan D. Boer, 10 oktober 1921). 
"4 . O. Noordmans, '40 jaar ambt', p. 430. 
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voorzitterschap gewijd915. Daaraan ontlenen wij de meeste gegevens over zijn betrok
kenheid bij de christelijke school van Suameer. Verder verschaffen enkele brieven van 
Van Eyck van Heslinga aan Noordmans enige informatie. 

Noordmans schreef de jaarverslagen en de notulen van de bestuurs- en leden
vergaderingen zelf. In het jaarverslag over 1910-1911 brengt hij grote sympathie voor 
het christelijk onderwijs onder woorden. Hij schrijft: 'Het blijkt hoe langer hoe meer, 
dat ook in onze gemeente de oogen en ooren zijn opengegaan, hoe noodig het is het 
jeugdige hart te geven wat het nodig heeft: voedsel doortrokken van het Evangelie-
zout, zooals eens de dichter Da Costa het heeft uitgedrukt. Moeilijk valt het ons te vat
ten hoe er nog altijd zijn, waarvan men iets beters mocht verwachten, die door allerlei 
redenen zich zelven trachten te overtuigen dat de school, waar de Bijbel een verboden 
boek is, voor hunne kinderen voldoet.' Terugblikkend op de schoolstrijd916 merkt de 
voorzitter in het verslag over 1911-1912 inzake de onderwijskwestie in Suameer op: 
'Te lang reeds was gewacht met de oprichting eener bijzondere school.' De school was 
in 1909 vanuit de hervormde gemeente gesticht. Daarvoor gingen de kinderen van 
ouders die christelijk onderwijs begeerden, veelal naar Bergum, Garijp en Oostermeer, 
waar al vroeg door de Provinciale Friese Vereniging van Vrienden der Waarheid en 
door de afgescheidenen christelijke scholen waren gebouwd. Oorspronkelijk was de 
school in Suameer uitgesproken hervormd en aangesloten bij Christelijk Volksonderwijs 
(C.V.O.), maar in 1921 kwam ertussen hervormden en gereformeerden samenwerking 
op schoolgebied en werd ze 'gemengd' ofwel christelijk-nationaal. 

In 1913 ontstond onenigheid tussen de voorzitter van het schoolbestuur en het 
hoofd der school. De uiteindelijke aanleiding tot de frictie had te maken met de lengte 
van de zomervakantie ... Harmsma had eigenmachtig een extra week op het rooster in
gevuld, zodat de vakantie tot drie weken verlengd zou worden. Noordmans was het 
daar niet mee eens en bracht de kwestie in het bestuur. Met algemene stemmen besloot 
men om de vakantie op twee weken te laten. Daarmee waren de problemen nog niet 
van de baan, want Noordmans bleef zich storen aan het eigenmachtige optreden van 
het hoofd. De conflicten escaleerden. Op 16 maart 1914 vond een bestuursvergadering 
met het hoofd en J.L. Oosterhoff, de inspecteur van C.V.O., plaats. In die bijeenkomst 
beklaagde de voorzitter zich over de houding van het hoofd. Op zijn beurt deed het 
hoofd zijn beklag over de opstelling van de voorzitter. De inspecteur benadrukte, dat 
het bestuur bevoegd gezag was en dat het hoofd zich aan de regels diende te houden. 
Maar bij de notulen van de vergadering is later door het hoofd aangetekend: 'Eenzijdig 
door den eenen betrokkene, den voorzitter, opgesteld. Alle zinnen zouden bijna weer
legd kunnen worden. (...) Ook bleek uit hetgeen het HdS had medegedeeld, dat de 
voorz. het HdS meermalen beleedigd en gekrenkt had, zoodat ook de voorz. nog al wat 

"5 . K. de Jong O.Zn., 'Dr. O. Noordmans in Suameer. Voorzitter van de christelijke school 1910-1919', in 
Bulletin 16 (juni 1988) nr. 6, p. 25-29. Cf. Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Suameer. 'De Wyngert ' 
75 jaar. 'De Earste Stap'25 jaar (Suameer 1984), p. 21-23. 
9W. Zie voor de schoolstrijd: T.M. Gilhuis, Memorietafel van het christelijk onderwijs. De geschiedenis van 
de schoolstrijd (Kampen 1974), A.A. de Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd. Onderzoek naar de wor
tels van de schoolstrijd in de Noordelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de 19de eeuw; een 
cultuurhistorische studie (Barneveld/Rotterdam 1985) en K. de Jong O.Zn., 'De protestanten en het onder
wijs', in J. de Bruijn (red.), Bepaald gebied. Aspekten van het protestants-christelijk leven in Nederland in 
de jaren 1880-1940 (Baarn 1989), p. 166-188. 
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had goed te maken. De Heer O. wilde zich geen partij stellen, alleen als vredestichter 
optreden.' Merkwaardigerwijs zijn de notulen van de betreffende vergadering twee
maal gemaakt. Bij de eerste versie heeft het hoofd later vermeld: 'De voorz. kon echter 
geen der aangehaalde feiten en gesprekken, die steeds een krenking van het H.d.S. 
door den voorzitter inhielden als onwaar, ontkennen. De Heer Oosterhoff erkende, dat 
de voorz. ten opzichte van het H.d.S. ook nog al wat had goed te maken. Hij stelde zich 
geen partij, was alleen gekomen om de heeren bij elkaar te brengen. Nu de voorz. hier
toe niet bereid was, had hij niets te doen.' 

Op 31 maart 1914 kwam de kwestie in een ledenvergadering aan de orde, tot 
een oplossing van de problematiek kwam het echter niet. De zaak sleepte zich zelfs en
kelejaren voort. Het provinciaal comité van C.V.O. werd er bij gehaald. Dat stelde zich 
aan de kant van Noordmans en het bestuur. Ook toen werd de ruzie niet bijgelegd. In de 
ledenvergadering van 30 maart 1916 vroegen enkele leden en het hoofd, of het niet 
mogelijk was, tot een betere verhouding tussen bestuur en hoofd te komen. De voorzit
ter antwoordde, dat het voor het bestuur niet gemakkelijk was, zomaar weer vertrouwen 
in het hoofd te stellen. Het bestuur adviseerde hem om te solliciteren, zoals men dat 
ook al in 1914 had gedaan. In dezelfde ledenvergadering ontstond een zodanige woorden
wisseling, dat enkele leden aanleiding vonden om de vergadering te verlaten ... 

Op 9 februari 1919 richtten leden van de vereniging een brief aan het bestuur 
om tot een statutenwijziging te komen. Men wilde, dat bestuursleden voortaan door en 
uit de leden zouden worden gekozen. Daarmee zou aan de rechtstreekse invloed van de 
kerkenraad op het bestuur een einde komen. Men kreeg zijn zin. In de notulen van de 
bestuursvergadering van 10 maart 1919 is te lezen: 'Van den Heer Ds. O. Noordmans 
is op 6 Februari een schrijven bij de secretaris ingekomen inhoudende mededeeling, 
dat genoemde heer bedankt als voorzitter en lid van het Bestuur, alsmede als lid der 
vereeniging en als begunstiger van het suppletiefonds. Ds. Noordmans heeft hiermede 
dus alle band met de school verbroken. Door geen der aanwezige leden wordt een 
voorstel gedaan in verband hiermede. De mededeeling is als kennisgeving aangeno
men.' In dezelfde vergadering werd het hoofd in ere hersteld. 

De onenigheid tussen Noordmans en Harmsma was niet alleen een geding tus
sen de voorzitter van het bestuur en het hoofd der school. Het ging ook om wrijvingen 
tussen Noordmans als predikant en Harmsma als gemeentelid. In de notulen van de be
stuursvergadering van 12 februari 1914 wordt gesproken over 'de geheele houding van 
't H. der S. ook in gemeentelijke zaken en persoonlijk tegenover den voorzitter'. In de 
notulen van de vergadering van 16 maart wordt gewag gemaakt van 'het optreden van 
het Hoofd in de gemeente tegenover de Predikant'. Over dezelfde vergadering is ver
meld: 'Er wordt nog gesproken over de bewering die het Hoofd den vorigen keer in de 
gemeente gemaakt heeft. De Voorzitter meent dat het Hoofd den wensch koesterde 
juist nu in de Kerkeraad gekozen te worden nu hij op gespannen voet stond met den 
predikant. Hij meende dit reeds voor de verkiezing te moeten opmaken uit de buitenge
wone belangstelling, die het Hoofd en een paar zijner vrienden in de afkondigingen 
stelden. Hij had dit andere jaren nooit zoo opgemerkt. Het Hoofd verklaarde dat hij 
daarin zoveel belang stelde, met het oog op de Modernen op het dorp.' In de latere toe
voeging aan de notulen van de hand van het hoofd staat: 'De Heer Oosterhoff meende 
dat de voorz. het HdS. wel dankbaar mocht zijn, dat deze als lid der kerkeraad nadat hij 



152 

daartoe gekozen was, had bedankt.' Zoals wij in subparagraaf 3.2.2. gezien hebben, 
werd Harmsma later wel ouderling. 

De Jong besluit zijn pennenvrucht over Noordmans' voorzitterschap van de 
christelijke school in Suameer als volgt: 'Toen ik in 1984 te Suameer sprak, vroeg ik of 
70 jaar na dato in het dorp nog herinneringen leefden aan deze onaangename kwestie. 
Men vertelde mij het volgende: Een van de gevolgen van de kwestie was, dat er zo 
langzamerhand niemand meer bij ds. Noordmans - die zijn kinderen ook naar de open
bare school had gezonden - in de kerk kwam. Iemand vertelde mij, dat hij als kind door 
zijn vader op zondagmorgen naar de hervormde kerk werd gestuurd, om te kijken en te 
rapporteren wie er nog wel kwamen.' 

Het gegeven dat Noordmans zelf de notulen van de bestuurs- en ledenvergade
ringen van de christelijke school in Suameer geschreven heeft, maakt het niet eenvou
dig, een objectief beeld van de gebeurtenissen tijdens zijn voorzitterschap te verkrij
gen. Daar komt de van Noordmans' verslag afwijkende voorstelling van zaken van 
Harmsma bij. In dit verband moeten ook brieven van Van Eyck van Heslinga, die voor 
C.V.O. geijverd heeft en die in die vereniging diverse functies bekleed heeft917, aan 
Noordmans genoemd worden. In een brief van 18 maart 1914 vraagt hij: 'Hoor ik (...) 
wat van de afloop van de schoolvergadering"8?""9 Op 11 september schrijft hij zijn 
collega over 'ons advies', waarmee hij een advies van C.V.O. op het oog gehad zal heb
ben920. Uit de brief is duidelijk, dat het hoofd een verklaring tot medewerking had moe
ten tekenen. Uit een brief van 11 november is op te maken, dat hij daartoe niet bereid 
geweest was921. Van Eyck van Heslinga meldt daarin namelijk, dat twee mannen uit 
Suameer, onder wie Van derVegt, hem om raad gevraagd hadden '(...) om de vicieuze 
toestanden in Suameer in orde te brengen (...)' Noordmans' collega schrijft: 'Ik zei, dat 
mijn raad ten einde was. Konden zij meester alsnog er toe brengen de gevraagde ver
klaring van 't bestuur zonder meer te tekenen en het bestuur verzoeken daarmee genoe
gen te nemen - misschien dat 't hielp, maar 't beste leek mij, dat dit dan beproefd werd 
door mensen te Suameer, die buiten de gehele zaak stonden. Overigens zag ik er geen 
gat in.' In een brief van 28 november verweert Van Eyck van Heslinga zich tegen Noord
mans' verwijt dat hij zijn belangen onvoldoende in het oog gehouden zou hebben922. 
Belangrijker is evenwel, dat Noordmans' collega over zijn 'usurpatie van 't advies van 
't Provinciaal Comité' spreekt. Hij stelt: 'Ik heb van 't begin af getoond je te willen 
helpen, terwijl een kind kon voelen dat je 't Provinciaal Comité te hulp riep om de 
schoolkwestie in jouw geest opgelost te krijgen. - Toen je 't nodig vond - met 't zelfde 
doel - het gegeven advies te wijzigen, wat de redactie betrof, ging ik weer mee. Na 
Meesters antwoord ried ik je evenwel, persoonlijk, wat anders, dan je zelf gewenst 
voorkwam, en wel in je eigen belang en in dat van je gemeente. Mis was het. Je kon je 
met die raad niet verenigen - best. Maar het was niet genoeg, datje mij van dat verschil 
van gevoelen in kennis stelde. Er moest een schop bij. Tot je verbazing, schreef je, ge
beurden er op 't gebied van 't Christelijk onderwijs schrikkelijk onchristelijke dingen 

"7 . F.L. van 't Hooft, 'Eyck van Heslinga, Hendrik van', in B.L.G.N.P. dl. 2, p. 196. 
"8 . Ongetwijfeld bedoelt Van Eyck van Heslinga de bestuursvergadering van 16 maart. 
"*. Brief 283 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 18 maart 1914). 
'20. Brief 287 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 11 september 1914) n. 2. 
'2 '. Brief 288 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 11 november 1914). 
' " . Brief 289 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 28 november 1914). 
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en wij - 't Comité en ik - vonden dat blijkbaar goed.' Op 15 december schrijft Van Eyck 
van Heslinga opnieuw over de kwestie, hoewel hem dat 'veel zelfverloochening' kost923. 
Hij verzekert zijn collega, dat hij Harmsma terechtgewezen heeft. Hij besluit zijn brief 
met: 'Het is 'n niet zo erg onbekend spreekwoord, dat de toon de muziek maakt, maar 
't schijnt u onbekend. Intussen geloof ik mij 't uiterste te hebben laten welgevallen van 
uw beleefdheid. U zal de verzekering moeten aanvaarden, dat dit voortaan mijn hou
ding tegenover u bepaalt.' De brieven van Van Eyck van Heslinga van 28 november en 
15 december maken in de eerste plaats duidelijk, dat Noordmans niet vrijgepleit kan 
worden van enige manipulatie. In de tweede plaats moet daaruit geconcludeerd wor
den, dat C.V.O. Noordmans wel gesteund, maar hem toch niet in alles gevolgd heeft. 

3.2.5. Noordmans: persoonlijkheid en gemeenschap 924 

In de subparagrafen 3.2.2., 3.2.3 en 3.2.4. hebben wij geconstateerd, dat Noordmans in 
Suameer talloze conflicten meegemaakt heeft. De vraag doet zich voor, in hoeverre hij 
daar zelf schuldig aan geweest is. 

In de eerste plaats moet gedacht worden aan Noordmans' karakterstructuur. De classicale 
commissie die in 1919 een onderzoek naar de oorzaak van de moeilijkheden in Suameer 
ingesteld heeft, rapporteert over Noordmans als persoon: 'Onze indrukken samenvat
tende zouden wij willen zeggen, dat te Suameer een predikant werkzaam is, die zijn 
ambt hoog opvat en zijn ambtswerk trouw verricht, doch die in een voor hèm in 't bij
zonder moeilijke gemeente terecht is gekomen, gegeven enerzijds zijn karakterkwalitei
ten en anderzijds de mentaliteit van de bevolking der woudstreek van Friesland. Het is 
de predikant niet mogelijk blijkbaar, om ook maar enigszins 'water door de wijn te 
doen' of 'dingen niet zo nauw te nemen', om min of meer te 'schipperen' ofte 'plooi
en'. Hij tracht niet tussen 'klippen door te zeilen', maar gaat zijn weg, de z.i. rechte 
weg, tilt zwaar aan de dingen, en neemt alles even zwaar op.' De commissie noemt Noord
mans nog wel 'een verstandig man'. Over de bevolking van de streek is ze minder 
positief: die is '(...) min of meer 'stiekem' en 'achterbaks', zo schijnt 't althans. Zij zal 
iemand, die zij niet lijden mag, gaarne 'zoeken' en trachten te 'knijpen'.' De conclusie 
is duidelijk: hoewel men aan Noordmans' kant staat, verheelt men zijn gebrek aan tact 
niet. In de brief van 30 augustus 1920 aan Boer geeft Noordmans daarvan een voor
beeld, al zal hij dat zo niet bedoeld hebben925. Met het oog op het zoeken van een oplos
sing van 'het eerste conflict' met de kerkvoogdij had het provinciaal kerkbestuur een 
vergadering met de kerkvoogden voorgesteld, waarover Noordmans schrijft: 'die ik 
dan moest oproepen en waarin ik dan handjes zou geven met hen en andere onaange-
namen apostelen'. Hij weigerde, wat hem een reprimande opleverde. Daarvan werd 
mededeling gedaan aan de kerkvoogden. Noordmans schrijft: 'De boeren die met de 
hand in m'n zak zaten kregen dus, hoewel in 't ongelijk gesteld een morele goedkeu
ring en ik een reprimande (...)' Hij maakte de zaak bij de synode aanhangig, waarna 
het provinciaal kerkbestuur herroeping van het daar gebrachte relaas eiste. Noordmans 

923. Brief 290 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 15 december 1914). 
'M. Cf O. Noordmans, 'Gemeenschap en persoonlijkheid'. Zie verder: n. 931. 
925. Brief 316 (O. Noordmans aan D. Boer, 30 augustus 1920). 
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antwoordde niet; hij hoorde er later ook niets meer van ... 
Zoals in de vorige subparagraaf al naar voren kwam, had Noordmans' houding 

voor hem een principiële kant. Dat klinkt ook door in de preek 'Afscheid Suameer': 
'De dominee moet ieders vriend zijn, allemansvriend: een Joris Goedbloed. Hij mag 
eigenlijk niet tegengewerkt worden. De vredespijp moet onafgebroken smoren en bran
den. Maar ik vraag u: Leeft de vent dan niet? Preekt hij niet? Mij gaf het een gevoel van 
realiteit beide kanten te beleven. De gelijkvormigheid aan de gang van het Evangelie. 
Is het dominees-ideaal een christelijk ideaal? (...) Of ik dan steeds onverbeterlijk han
delde? Niet gaarne zou ik 't zeggen. Maar in de hoofdlijn, naar de bedoeling van mijn 
gemoed, naar de lijn van mijn woord, zou ik 't weer zo doen en ik roep God tot getuige, 
dat ik niet anders kon.'926 Noordmans heeft zijn inzichten met betrekking tot de roeping 
van de predikant breder uiteengezet in de bijdragen die in de rubriek 'Om de tegen
woordige positie van de predikant' in deel 5 van zijn Verzamelde Werken bijeenge
bracht zijn927. In hoofdstuk VII gaan wij daar nader op in. Overigens: Noordmans lijkt 
bij zijn standpunt met betrekking tot de roeping van de predikant gebleven te zijn, ge
tuige wat hij in een brief uit 1946 aan H. Kraemer schrijft: 'Er is één ding dat de jon
gere predikant meer vreest dan de dood, nl. alleen te staan. In dat opzicht zijn onze 
predikanten Saksers.'928 

In de tweede plaats moet op Noordmans' sociale instelling gewezen worden. Kalma 
schrijft onder 'sociaal strijder': 'Noordmans heeft recht gewild en botste vaak tegen 
het star conservatieve dorp, waar de mensen niet slecht waren, maar voortsukkelden op 
de traditionele weg.' De Friese kerkhistoricus geeft enkele treffende illustraties bij deze 
uitgangsstelling. De aardigste is de volgende: 'Toen een ons met name bekende rijke 
boer lidmaat wilde worden weigerde Noordmans hem aan te nemen. (...) Nee, eerst 
moest de boer zijn arbeiders een hoger loon uitbetalen. Wij weten dat de man-in-kwes-
tie later ook heeft erkend dat Noordmans gelijk had.' In dit verband herinneren wij aan 
het feit dat de sociale tegenstellingen in Suameer en omgeving groot waren. Kalma 
schrijft tevens, dat Noordmans geen socialist was, maar: 'Hij wist wel dat er een klas-
sestrijd bestond. Die werd door de bovenliggende groep gevoerd en dus verweerde de 
onderliggende partij zich, maar Noordmans meende dat de middenstand tussen kapi
taal en arbeidersmassa werd fijn gewreven en hij kon dit niet aanvaarden. Hij bleef dus 
pleiten voor een harmoniemodel, waarbij rijk en arm zich beide zouden moeten onder
werpen aan Gods eis der gerechtigheid. Hij begreep dat een Christen socialist werd. 
Het socialisme was in zekere zin de onbetaalde rekening van de kerk.' 

Kalma's mening dat Noordmans zich voor sociale gerechtigheid ingezet heeft, 
wordt meer dan eens bevestigd. - Als eerste voorbeeld daarvan noemen wij, dat Noord
mans zich in de ledenvergadering van 27 november 1912 tot voorstander van stemrecht 
voor bedeelden verklaart, nadat Harmsma hem naar zijn mening daarover gevraagd 
heeft. Overigens: Noordmans maakt bezwaar tegen vrouwenkiesrecht. In de notulen 
staat met betrekking tot zijn visie dienaangaande: 'De invloed van de vrouw wil hij 
niet gering achten, allerminst in het gemeentelijke leven, maar de plaats van de vrouw 

926. O. Noordmans, 'Afscheid Suameer', p. 416v. 
' " . O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 23-79. 
'28. Brief 758 (O. Noordmans aan H. Kraemer, 10 maart 1946). 
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is nu eenmaal minder dan die van de man, in het publieke leven en meer in het huiselij
ke en intieme leven.' Uit een van de brieven aan Boer blijkt, dat Noordmans de kwestie 
van stemrecht voor bedeelden in 1920 officieel aanhangig gemaakt heeft929. Hij had 
daartoe al vier keer een voorstel tot reglementswijziging gedaan. Om een voorstel in 
stemming te kunnen brengen, waren twintig handtekeningen vereist. Noordmans had 
zestien stemmen verzameld en wachtte met de laatste vier tot de vaststelling van de 
stemlijst. Dat gebeurde evenwel buiten hem om, en: onnauwkeurig: 'Enkele nieuw-
ingekomenen en sociaal-voelende mensen waren niet op de lijst geplaatst.' Noordmans 
vraagt Boer om advies: moest hij de vergadering tot stemming, die zijns inziens onwet
tig was, afkondigen? Hij vindt: 'Een kerkenraad kan mij tot afkondiging verplichten, 
kerkvoogdij niet! Ik ben geen omroeper. Dan zit 't vast. En hoe dan?' In de notulen is 
niet te vinden, of het voorstel van Noordmans in stemming gebracht is. - Het tweede 
voorbeeld van Noordmans' sociale instelling is de preek over Mattheüs 7: 21-23, waar
in hij zegt: 'Ik denk aan onze bid- en dankstonden voor 't gewas, waar we wel eens 
ernstig gewezen hebben op de sociale gerechtigheid. De landbouwers zijn daar zo bang 
van, dat er bijna niemand meer bidt en dankt voor 't gewas in de kerk. En we hadden 
de kapitale som van ƒ.9,- aan dankoffers in 1918.' Kalma vertelt: 'Op een keer verge
leek hij het eindeloze lijden van de verworpenen bij het Laatste Oordeel met het eindelo
ze geldtellen van de diakenen na de dienst. Er kwam in die dagen geen eind aan het 
koper.' - Het laatste voorbeeld van Noordmans' sociale houding is te vinden in een in 
het classicale archief bewaarde brief van een arbeider uit Suameer, gedateerd 19 april 
1923. De man had een geschil over de huur van een woning, vooral met kerkvoogd Van 
der Vegt. De achtergrond van het conflict laten wij hier rusten. Het gaat ons nu om wat 
de man over Noordmans schrijft: 'Zolang Ds Noordmans hier was ging alles goed en 
hadden we niks geen spul. (...) In kort heb ik nu U medegedeeld hoe eigenlijk de vork 
in de steel zit hier in Suameer. Ds Noordmans was een oprecht persoon930 die konden 
die boeren hier ook niet verdragen. En als een arbeider hier in Suameer om een dag-
huur vraagt en voor zijn huisgezin opkomt dan is het hier ook mis, dan is hij socialist 
zeggen zij, en die konden die zogenaamde Gristelijke boeren niet verdragen.' In dit 
verband vermelden wij, dat Noordmans blijkens de notulen van de kerkenraadsverga-
dering van 28 september 1910 voorzitter van de afdeling Suameer van de Christelijke 
Nationale Werkmansbond was ... 

Met het oog op de verhouding tussen biografie en theologie die wij in onze stu
die onder de aandacht willen brengen, wijzen wij op het feit dat Noordmans' sociale 
visie, die door de wantoestanden in Suameer en omstreken ontwikkeld moet zijn, in 
theologisch opzicht op fundamentele wijze aan de orde komt in het artikel 'Gemeen
schap en persoonlijkheid'931 (1919). Naar aanleiding van de lectuur van dat artikel 

9M. Brief 321 (O. Noordmans aan D. Boer, 28 december 1920). 
'3D. Cf. brief 946 (O. Noordmans aan R.C.G. Troelstra, 12 juni 1954) n. 1: 'Toen ik eens met vacantie in 
Friesland was en op een zondag in Suameer kerkte (Noordmans was toen al lang in Laren) vroeg ik bij het 
uitgaan van de kerk een oudere vrouw, of zij zich ds. Noordmans nog goed herinnerde (het lag voor haar 
toch wel een kleine 40 jaar terug). Ja zeker, zei ze, dat was een eerlijk man.' 
" ' . O . Noordmans, 'Gemeenschapen persoonlijkheid', in V.W. dl. l,p. 205-230. Zie voorbesprekingen van 
de lezing: G.J. Paul, ibid., p. 49-51, J. Walstra, ibid., p. 178-183, H.W. de Knijff, "Gemeenschap en per
soonlijkheid' bij Noordmans', in Woorden tegen willekeur. Verzamelde opstellen (Kampen 1989), p. 80-90, 
A. van der Kooi, ibid., p. 46-49, E. van der Sluis, ibid., p. 129-143, en H.W. de Knijff, 'O. Noordmans als 
ethisch theoloog', p. 203-205. 
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spoorde J. van Dorp Noordmans in een brief uit 1920 aan om zich aan te sluiten bij de 
Christelijk Sociale Partij912. Van Dorp constateert, dat Noordmans' denkbeelden ver
wantschap vertonen met de ideeën van de genoemde partij en schrijft: 'Als ik me daarin 
niet vergis, voel je dan niet de noodzakelijkheid om deze beweging te steunen? Je zult 
het toch zeker wel met me eens zijn, dat wat de coalitie aan sociale elementen herbergt, 
gebonden ligt door het conservatisme. Is het dan niet onze plicht te gaan staan aan de 
zijde, waar op het ogenblik in Nederland het christelijk sociale beginsel het meest zui
ver gezien wordt, d.i. bij Van de Laar? Ik stel me voor, dat we heel wat aan je zouden 
kunnen hebben als partijlid.' Eerder had H. Guittart Noordmans geschreven: 'Ik las 
laatst dat er in Suameer een afdeling van de Christen-socialisten is. Heb je veel last van 
die mensen? Doe je er wat tegen, of laatje het begaan?'933 Noordmans' antwoord op de 
vragen is onbekend. Er zijn (inderdaad) geen aanwijzingen dat hij zich tot het socialis
me bekeerd heeft934. In dit verband kan ook geattendeerd worden op wat hij in 'Commu
nisme bij de Toradja's' stelt: 'Moeten we socialist zijn? Neen ! De weg ligt voorwaarts, 
niet terug. Eigendom is vooruitgang vergeleken bij een communisme, een gemeenschap 
van goederen als de Toradja's. Want wat zijn de gevolgen van dit communisme? Het 
doodt alle energie bij deze natuurmensen. Waarom zouden de energieken zich inspan
nen daar toch van hun resultaten het meest geprofiteerd wordt door de minder ener
gieke leden van de stam. Waarom zouden ze hun best doen? Het wordt hun toch afge
vraagd.'93'' 

3.3. NOORDMANS' PREDIKING 

Inleiding 

In 1990 verscheen deel 7 van Noordmans' Verzamelde Werken, waarin ongeveer 150 
van zijn preken opgenomen zijn. Het merendeel daarvan stamt uit 'Laren', terwijl uit 
Tdsegahuizen-Piaam' 10 en uit 'Suameer' 36 preken geselecteerd zijn. Bovendien is 
Noordmans' Tntreepreek Idsegahuizen' in druk verschenen, zoals wij in subparagraaf 
3.1.2. gezien hebben. 

Het is ons in deze paragraaf niet te doen om een gedetailleerde analyse van 
Noordmans' preken uit de periode van 1903 tot 1923. Wij beperken ons tot meer alge
mene opmerkingen over het thema 'Noordmans' prediking'. 

3.3.1. Noordmans'homiletische methode 

J.H. van der Laan noemt de verschijning van het prekendeel 'een evenement'916. Dat 
betekent niet, dat hij Noordmans' preken aanprijst als schoolvoorbeelden van hoe er 
zijns inziens gepreekt zou moeten worden. Naar zijn mening schieten de preken op het 

'32. Brief 312 (J. van Dorp aan O. Noordmans, 19 februari 1920). 
m. Brief 273 (H. Guittart aan O. Noordmans, 22 december 1911). 
'34. Zie voor Noordmans' politieke inzichten: par. 6.1.3. 
'35. O. Noordmans, 'Communisme bij de Toradja's', p. 120v. 
'M. J.H. van der Laan, 'Recente homiletische literatuur', in Postille 1992-1993 (Zoetermeer 1992), p. 211. 
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vitale punt van de begrijpelijke communicatie tekort. Eerder hadden Kalma en Walstra 
zich al in die trant uitgelaten. Kalma's beoordeling hebben wij in subparagraaf 3.2.2. 
laten horen. Hier citeren wij Walstra: 'Getuigenissen van nog levende gemeenteleden 
uit Suameer en Laren laten de indruk achter dat, ook wanneer preken 'te hoog gegre
pen' waren, men toch met dankbaar respect terugdenkt aan deze dominee, die onmis
kenbaar iemand was, een persoonlijkheid. Ook al was hij autoritair, toch kon je van 
hem leren en aan hem kon je je optrekken.'937 

De betekenis van Noordmans' preken ziet Van der Laan op drie punten. In de 
eerste plaats vormen ze een bron van inspiratie voor de predicator. In de tweede plaats 
is het materiaal beschikbaar gekomen dat kan gelden als een praktische uitwerking van 
wat de auteur beoogde met zijn boek Herschepping9™ (1934)939. In de derde plaats 
vindt Van der Laan: '(...) bij bestudering van de preken van Noordmans zal men onder 
de indruk komen van de wijze, waarop hij zoekt de werkelijkheid van de tekst en de 
werkelijkheid van de hoorders uit hun fixaties te bevrijden. (...) Om die fixaties te 
doorbreken zet Noordmans van meet aan de tekst neer in de werkelijkheid van de 
hoorders en de werkelijkheid van de hoorders in de tekst.'940 Daarmee laat Noordmans 
het explicatio-applicatio-schema en het vraag-antwoord-schema achter zich. G.W. Neven 
merkt op, dat hij die van schaduw en werkelijkheid, van profetie en vervulling en van 
type en antitype opneemt, maar een verkeerd gebruik ervan corrigeert; hij stelt: 'Noord
mans leest waar dan ook in zijn preken Tenach en Evangelie naast elkaar, en in vele 
gevallen ook dwars tegen elkaar in. (...) Het sleutelwoord voor het vertellen is dus niet 
die van een hiërarchische orde of van een historische ontwikkeling maar: terugkeer.'941 

In een ander opzicht gaat Noordmans wel volgens een geijkte procedure te werk, aldus 
Neven: 'Noordmans' preken gaan altijd uit van een bepaald Schriftgedeelte. Het ver
haal, dat daarin te vinden is, wordt in de preek opnieuw verteld. Dit gebeurt in de regel 
aan de hand van een zinsnede, die door Noordmans als sleutel of toegang tot het hele 
Schriftgedeelte wordt beschouwd. Kortom, Noordmans gaat volgens een geijkte pro
cedure te werk.'942 

H.A.J. Wegman laat zich kritisch uit over Noordmans' tekstkeuze: '(...) van 
enige ordening van de lezing van de bijbel gedurende het jaar is in deze bundel geen 
sprake, althans voorzover ik dat kan beoordelen. Ook is er over het algemeen weinig 
verband tussen de liturgische notities en de daarin aangegeven lezingen én de preek 
met de daarbij vermelde preektekst. De predikant lijkt niet gebonden aan een regel, 
zijn preek en preektekst bepalen de orde van dienst. Wat de gelovigen te horen krijgen 
en wat de inhoud van de liturgie is: dat wordt bepaald door de predikant. Als er al spra
ke is van een leesrooster, dan lijkt dit op zichzelf te staan en ondergeschikt te zijn aan 
de preek. De predikant laadt daardoor de schijn op zich veel, zo niet alles, alleen voor 

937. J. Walstra, ibid., p. 157. Cf. brief 343 (J.A. Hoek aan O. Noordmans, 15 augustus 1923). 
'•*. O. Noordmans, Herschepping, in V.W. dl. 2, p. 214-322. Zie voor besprekingen van het boek: G.W. 
Neven, In de speelruimte van de Geest en A. van der Kooi, ibid., p. 142-166. 
'3 ' . Cf. G.W. Neven, 'Einführung in die homiletische Dimension der Theologie von Dr. O. Noordmans', in 
Zeitschrift für dialektische Theologie 9 (1993) Nr. 1, S. 59-76. 
w. J.H. van der Laan, ibid., p. 213. 
'4 '. G.W. Neven, 'Het kind in het verhaal: Werken met de preken van O. Noordmans', in Gereformeerd 
Theologisch Tijdschrift 95 (1995) nr. 3, p. 106. Cf. H.A.J. Wegman, 'Paaspreken van dr. O. Noordmans in 
zijn Larense tijd: een kritische lezing', in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 94 (1994) nr. 3, p. 112v. 
' " . G.W. Neven, ibid., p. 100. 
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het zeggen te hebben. (...) Tenslotte kan men zich afvragen of hier de bijbel richtsnoer 
is of de opvatting over de bijbel. Is Noordmans in dit opzicht niet een kind van zijn tijd 
en van zijn kerk geweest?'943 

De redactie van Noordmans' Verzamelde Werken geeft de volgende informatie 
door: 'De manuscripten uit de periode Tdsegahuizen-Piaam' vermelden bovenaan de 
eerste pagina van de preek: 'Genade en vrede en barmhartigheid worde de gemeente 
rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd door God onze Vader, in Jezus Christus, de 
Here, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.' De meeste latere manuscripten 
beginnen met: 'In de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Genade, 
vrede en barmhartigheid (...)' Minder dan de helft van de preken vermeldt als laatste 
woord: 'Amen'.'944 Wie kennis genomen heeft van wat Noordmans over liturgie ge
schreven heeft945, zal zich niet verbazen over het feit dat hij in de door hem geleide 
kerkdiensten een eenvoudige orde volgde. Dijkstra vertelt daarover: Tk heb hem een
maal horen preken op Hemelvaartsdag 1941. (...) Het was alles hoogst eenvoudig, geen 
toga, geen bijzondere liturgie, alleen het klare, eenvoudige Woord ...'946 Noordmans 
droeg inderdaad geen toga. In het artikel 'Kerk of tempel' (1947) schrijft hij: 'Uit intuï
tieve afkeer van het doctoraat in de kerk heb ik in mijn meer dan veertigjarige ambtsbe
diening nooit een toga gedragen. Toen Creutzberg mij eens uitnodigde in de Duinoord-
kerk te preken, kon ik over mijn liturgische bezwaren heenstappen, maar de verplichte 
toga bleef een beletsel.'947 

In de lezing 'De katholieke bestanddelen in de prediking' (waarschijnlijk vóór 
1938) zegt Noordmans, dat de preek gesteld moet worden in de dienst van het OÓpÊ; 
éyéveSo948. Dan vermeerdert de stof, er is zelfs te veel om die te verwerken. De spreker 
geeft als toelichting: 'Want in de oâpÇ ontmoeten wij dan de volheid der godheid. Het 
duidelijkst is dat uit de aard der zaak op de christelijke feestdagen, wanneer de centrale 
heilsfeiten gevierd worden.' In dat verband zegt Noordmans over zichzelf als begin
nend predikant: 'Zelf heb ik deze ervaring gemaakt in de eerste tijd van mijn ambts
bediening toen ik mij bewoog op de grenzen van de ergernis aan de concreetheid van 
het Evangelie. De ergernis aan de OÓpJ;, het kind (Kerstfeest), het bloed (Goede Vrij
dag), het lichaam (Pasen), de taal (Pinksteren). De aanvaarding van deze katholieke 
bestanddelen in de prediking ben ik mij bewust gebleven als een wending uit het ledige 
naar de stof, de stof nu niet in materiële zin bedoeld, maar als preekstof.'949 Wij wijzen 
hier op een passage in de preek '40 jaar ambt' ; nadat hij over 'de geestelijke moeilijk
heid' bij de bevestiging in het ambt gesproken heeft, zegt hij: 'Maar wel moet het ambt, 
Christus, wassen en wij moeten minder worden (Joh. 3: 30). Het zijn geen particuliere 
meningen, die wij verkondigen. Het is de boodschap der kerk, van de gemeenschap, de 
leer der apostelen en profeten. Het is het Woord Gods uit de Heilige Schrift. Het is het 

943. H.A.J. Wegman, ibid., p. 118v. 
944. 'Verantwoording', in O. Noordmans, V.W. dl. 7, p. 13. 
*45. O. Noordmans, V.W. dl. 6, p. 43-341. 
946. R. Dijkstra, ibid., p. 471 . Cf. J.J. Buskes, 'Dr. O. Noordmans', in Hoera voor het leven (Amsterdam 
1959), p. 219. 
,47. O. Noordmans, 'Kerk of tempel', in V.W. dl. 6, p. 309. 
948. O. Noordmans, 'De katholieke bestanddelen in de prediking', in V.W. dl. 6, p. 26. 
949. Cf. G.J. Paul, ibid., p. 21v., G.W. Neven, 'Einführung in die homiletische Dimension der Theologie von Dr. O. 
Noordmans', S. 72f, en A. van der Kooi, "Een plek licht rondom het kruis' - Oepke Noordmans', p. 131. 
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Evangelie van' Christus Jezus.'950 

'De concreetheid van het Evangelie' in Noordmans' prediking is door diverse 
auteurs opgemerkt, ook in preken uit de perioden 'Idsegahuizen-Piaam' en 'Suameer'. 
Van der Kooi ontwaart in een preek over Psalm 112:4951 uit Noordmans' tijd in Suameer 
het kritische scheppingsbegrip zoals hij dat later in zijn dogmatische bijdragen zal ex
pliciteren952. De angst en de nood blijken bij Noordmans niet een werkelijkheid naast 
die van het evangelie zijn, maar schaduw en keerzijde van het evangelie. Naar aanlei
ding van een preek over Micha 6: 9b951 (1915) schrijft Van der Kooi over Noordmans' 
bedoeling: 'Het gaat hem om de betekenis van het kerkelijk belijden midden in de 
nood. En het gaat hem om de vraag wie God is in deze werkelijkheid.'954 Dat die bena
dering te maken heeft met het oâp?; éyéveBo, blijkt uit een preek over Lukas 2:1-7 
(1915), waarin Noordmans zegt: '(...) als uw geboorte, uw afkomst, uw reizen en trek
ken, alles moet samenwerken om Christus een plaats te geven in de wereld; als uw 
man-zijn of vrouw-zijn dient om Gods koninkrijk nabij te brengen; als alles, alles samen
werkt en samenstemt tot Gods eer en ter uitvoering van zijn raad, dan komt er in het 
menselijk leven iets, dat wij gevoelen als we die eenvoudige verzen uit Lukas 2 lezen, 
van die beide arme mensen, die opgingen naar Bethlehem, opdat Christus daar zou 
geboren worden.'955 Met het oog op deze passage stelt Van der Kooi op pregnante 
wijze: 'Gott sucht einen Leib auf Erden.'956 Duidelijk is, dat Noordmans de concreetheid 
van het evangelie in het licht van de incarnatie en van de plaatsbekleding ziet957. In dit 
verband moet ook Jezus' lijden en strijden genoemd worden958; en Zijn sterven959. Uit 
Noordmans' Friese ambtstijd is in deel 7 van zijn VerzameldeWerken slechts één Paas-
preek opgenomen960. Opmerkelijk daarin is de verbinding die de prediker tussen Kerst 
en Pasen legt. De samenhang tussen de twee feesten ligt in de wonderbare daden Gods, 
die het leven in eschatologisch licht zetten. Zonder het geloof daarin zou het leven 'een 
troosteloos ding' zijn; Noordmans zegt: 'Dan zitten we in een grote gevangenis, een 
vergulde kooi. Het doodvonnis ligt gereed.'961 Hij vervolgt: 'Maar nu verkondigt het 
Evangelie grote blijdschap, die al den volke wezen zal: de Zaligmaker (Lk. 2: 10v.). 
Het wondere gebeurt: de geest grijpt in de raderen van het vlees. De hemel grijpt in het 

9S0. O. Noordmans, '40 jaar ambt', p. 427v. 
'5 '. O. Noordmans, 'Psalm 112: 4', in V.W. dl. 7, p. 102-105. 
'S2. A. van der Kooi, ibid., p. 138v. - Zie voor Noordmans' kritische scheppingsbegrip vooral: O. Noord
mans, 'Schepping als kritisch begrip', in V.W. dl. 2, p. 207-209. Cf. B. Breek, 'Scheppen is scheiden. 
Enkele opmerkingen over de leer der schepping volgens dr. O. Noordmans', in Nederlands Theologisch 
Tijdschrift 12 (1957-1958) nr. 3, p. 180-208, en K. Blei. 'Van Christus uit in de schepping geloven. De 
scheppingsleer bij Barth en Noordmans', in Kerk onderweg. Over Geest, Kerk en Oecumene (Zoetermeer 
1997), p. 28-43. 
953. O. Noordmans, 'Micha 6: 9b', in V.W. dl. 7, p. 113-115. 
,M. A. van der Kooi, ibid., p. 135. 
'5S. O. Noordmans, 'Lukas 2: 1-7', in V.W. dl. 7, p. 131. 
'5 '. A. van der Kooi, 'Christus und das alltägliche Leben in der Predigt von O. Noordmans', in Zeitschrift 
für dialektische Theologie 9 (1993) Nr. I, S. 78. 
, s ' . Cf. O. Noordmans, 'Plaatsbekleding'. 
'5S. Zie daarvoor vooral: O. Noordmans, 'Lukas 22: 39-46', in V.W. dl. 7, p. 135-137. Cf. A. van der Kooi, 
ibid.,S. 86. 
"". In dl. 7 van Noordmans' V.W. zijn geen preken voor Goede Vrijdag opgenomen. Cf. H.A.J. Wegman, 
ibid.,p. 118. 
*"\ O. Noordmans, 'Mattheiis 28: 1-8', in V.W. dl. 7, p. 126-129. - Zie vooreen beoordeling van Noord
mans' Paaspreken uit zijn Larense tijd: H.A.J. Wegman, ibid. 
' " . O. Noordmans, ibid., p. 128. 
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aardse gebeuren. En alles wordt anders.' In niet mindere mate geldt de concreetheid 
van het evangelie voor Noordmans' Pinksterpreken. Naar aanleiding van een preek 
over Handelingen 4: 33962 uit de Suameerse tijd stelt Neven: 'Op Pinksteren wordt de 
terugkeer naar het leven, die met Pasen verkondigd wordt, concreet.'961 

De Knijff heeft over Noordmans als prediker van het eeuwige leven geschre
ven964. Hij merkt op, dat de thema's die Noordmans in de eerste tien jaar van zijn preek-
werkzaamhëid aansnijdt, sterk door de taal en de denkwereld van de negentiende eeuw 
gestempeld zijn: ze zijn alle zeer individualistisch en door het thema 'hier tegenover 
daar', 'tijd tegenover eeuwigheid' bepaald. De betrokkenheid op het hier en nu lijkt 
zwak ontwikkeld te zijn. Het geschetste beeld wordt volgens De Knijff bevestigd door 
de preken uit Noordmans' (latere) periode in Suameer. Men krijgt de indruk, dat de 
motieven scherper, met meer dramatiek uitgeschilderd worden. In dit verband moet ge
wezen worden op wat A.A. van Ruler meer dan vijfentwintig jaar later (naar aanleiding 
van Noordmans' Het Koninkrijk der hemelenm) over zijn 'schroom voor de eeuwig
heid' opmerkt: 'Daarin voel ik een verdisconteren van het idealisme op de manier van 
de ethische theologie, dat mij vreemd is. Is dat een kwestie van generatie? Kan men 
werkelijk deze tegenstelling maken: of 'wij leven maar eenmaal' of 'eenmaal zullen 
wij leven', en kan men dan (het Oude Testament! Wie looft u in de kuil?) kiezen voor 
het laatste? 'God' is toch niet gelijk aan 'de eeuwigheid'?'966 

3.3.2. Actuele gebeurtenissen 

In de preken uit de periode Tdsegahuizen-Piaam' komen zelden actuele gebeurtenissen 
aan de orde. In een preek over Mattheüs 16: 26a ( 1903) verwijst Noordmans naar het 
atheïstisch materialisme in zijn dagen967; in een preek over Handelingen 3: 1-9 (1903) 
naar een Weense arts, die in Berlijn was overleden aan een besmetting met de pest, die 
hij bij zijn onderzoeken had opgedaan968; in een preek over Genesis 32: 24-31 ( 1905) naar 
het zevende Zionisten Congres, waar het aanbod van Engeland om Oeganda in Brits Oost-
Afrika te bestemmen tot vestigingsplaats voor de Zionisten, afgewezen werd969. 

In de preken uit de periode 'Suameer' komt vooral de eerste wereldoorlog ter sprake. 
Op 1 augustus 1915, een jaar nahet uitbreken van de strijd, begint Noordmans de preek 
over Micha 6: 9b met een 'kroniek van de oorlog'970. Hij memoreert tal van gebeurte
nissen. Dat doet hij ook in andere preken. In een preek over Handelingen 16:14b (1915) 
wijst hij op de Dardanellencampagne en de Balkanoorlog971, in een preek over Open-

9M. O. Noordmans, 'Handelingen 4: 33', in V.W. dl. 7, p. 143-147. 
9E>. G.W. Neven, 'Het kind in het verhaal', p. 107. 
'M. H.W. de Knijff, 'O. Noordmans als Prediger des ewigen Lebens', in Zeitschrift für dialektische Theolo
gie 9 (1993) Nr. 1, S. 89-100. 
'65. O. Noordmans, Het Koninkrijk der hemelen, in V.W. dl. 2, p. 433-551. 
"*. Brief 849 (A.A. van Ruler aan O. Noordmans, 3 mei 1949). 
*". O. Noordmans, 'Mattheüs 16: 26a', in V.W. dl. 7, p. 52. Cf. O. Noordmans, 'Jesaja 55: 7', in V.W. dl. 7, 
p. 241. 
9M. O. Noordmans, 'Handelingen 3: 1-9', in V.W. dl. 7, p. 62. 
9«9. O. Noordmans, 'Genesis 32: 24-31', in V.W. dl. 7, p. 24. 
970. O. Noordmans, 'Micha 6: 9b', p. 113. 
9". O. Noordmans, 'Handelingen 16: 14b', in V.W. dl. 7, p. 150. 
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baring 14: 14-16 (na april 1915) op veldslagen in Noord-Frankrijk972. In een preek over 
Ruth 1: 16 en 17 noemt hij de komst van Duitse kinderen naar Nederland 'om gevoed 
te worden' en refereert hij aan het Aardappeloproer973. 

De gebeurtenissen van de eerste wereldoorlog hebben Noordmans in verwar
ring gebracht. Hij heeft die willen delen met zijn toehoorders. In een op oudjaarsavond 
1915 gehouden preek over Deuteronomium 4: 9a, waarin hij het genoemde jaar als 
'een bloedjaar' kwalificeert, stelt hij: 'De betekenis van deze dingen dringt nog zeer 
gebrekkig tot ons door.'974 Hij voegt daar aan toe: 'En toch is de wereld bedoeld een 
groot huisgezin te zijn, onder de hemelse Vader. Voelen we deze avond niet iets van de 
ontzetting van het jaar, dat achter ons ligt? Zult ge uw ziel bewaren, en niet vergeten 
wat uw ogen gezien hebben?' Eerder had Noordmans in een preek over Klaagliederen 
5: 19 (8 augustus 1915) gezegd: 'Veel gaat z'n gewone gang. Schouwburgen zijn niet 
gesloten. En al is het de beurs, winsten worden gemaakt. Al weegt des Heren hand 
zwaar, alle harten worden niet bekeerd. Veler hart is verhard, de begeerlijkheid ver
meerderd. Van de invloed van de roede op het mensenhart behoeven we ons geen-
overdreven voorstelling te maken. Het mensenhart is hard.'975 Op vergelijkbare wijze 
laat Noordmans zich in een tijdens de eerste wereldoorlog geschreven preek over Efesiërs 
5:16 uit; nadat hij gezegd heeft, dat het oordeel van de oorlog loodzwaar op de christelij
ke wereld drukt, zegt hij: 'Kan alles er evengoed om doorgaan? Het gebed, de predi
king, het Avondmaal, de Doop? Gaat ge mee naar de kerk? Familie, koopman, kermis, 
fiets. Het gaat alles stillekens voort. Maar voelt men de moeilijkheden? Voelt gij iets 
van wat in onze dagen gebeurt? Kunnen deze dingen naast elkaar voortgaan? De kerk 
met Christus? De staat met de overste der wereld? De kerk met vrede. De staat met het 
zwaard. Ter ene zijde bedenken wat boven is en ter andere zijde wat op de aarde is.'976 

Noordmans vindt: 'Thans schijnt het of om alles wat geestelijk is een ijzeren band 
wordt dichtgeschroefd. (...) Voor een oprecht christelijk leven zijn de voorwaarden niet 
gunstig, wanneer we op de dagen zien.' 

De opmerking in de preek over Klaagliederen 5: 19 met betrekking tot de hand 
des Heren roept de vraag op, hoe Noordmans de eerste wereldoorlog theologisch ge
duid heeft. Sprekend over de zweetdoeken van Jezus zegt hij in een na 1914 gehouden 
preek over Kolossenzen 3: 4 over 'het grote wereldtoneel' : 'Dat is zo deerlijk afgeval
len, van 1914 af. ' t lsof God de wereld oprolt en in een hoek legt.'977 In de preek over 
Openbaring 14: 14-16 zegt hij: 'Godsoordelen zijn op de aarde.'978 Vervolgens legt de 
predicator een verband met de eindgerichten. In de preek over Ruth 1: 16 en 17 spreekt 
hij over 'een groot kruis, dat op de wereld ligt'979. Hij vervolgt: 'Het is een reuzenkruis. 
Een ijzeren kruis, en de mensen maken er afbeeldingen van, en reiken die als ereteke
nen uit. IJzer en bloed, zei de oude Bismarck, daardoor werden de moeilijkheden op
gelost.' Maar hij voegt er aan toe: 'Dat grote kruis, dat wereldkruis, dat is daarom nog 

m. O. Noordmans, 'Openbaring 14: 14-16', in V.W. dl. 7, p. 179. 
' " . O. Noordmans, 'Ruth 1: 16 en 17', in V.W. dl. 7, p. 100. 
"4 . O. Noordmans, 'Deuteronomium 4: 9a', in V.W. dl. 7, p. 95. 
"5 . O. Noordmans, 'Klaagliederen 5: 19', in V.W. dl. 7, p. 108. 
'™. O. Noordmans, 'Efesiërs 5: 16', in V.W. dl. 7, p. 169. 
' " . O. Noordmans, 'Kolossenzen 3: 4', in V.W. dl. 7, p. 173. 
'78. O. Noordmans, 'Openbaring 14: 14-16', p. 178. 
" ' . O. Noordmans, 'Ruth 1: 16en 17', p. 101. 
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niet 't christelijke kruis. Ik heb nog niemand horen zeggen dat deze grote legers het 
kruis van Christus dragen, om het ten overwinning te leiden.' Maar Noordmans zegt als 
slot van de preek over Openbaring 14: 14-16ook: 'In Frankrijk gaat een verhaal van een 
officier. Debout les morts. Staat op uit de doden en laat Christus over u lichten (Ef. 5:14).' 

Uit de preek over Micha 6: 9b blijkt, dat de oorlogsomstandigheden Noord
mans' aan het denken gezet hebben over de mens en over God. Sprekend over 'de on
zekerheid des levens' die de oorlog heeft doen gevoelen, zegt hij: 'Soms schijnt ons 
ook de waarde van dit aardse leven verminderd. Wanneer zo bij hopen de mensen wor
den weggemaaid, wie heeft dan waarde? Geen verstand, geen genie, geen kunstvaar
digheid betekent iets voor het kanon. - Het leven van een mens: heeft het waarde? Zit er 
een ziel in het lichaam en wordt daarmee gerekend? Ons gevoel van de waarde van het 
leven is geschokt. En wanneer dit bij ons het geval soms is, wat moet het zijn voor de
genen, die een winter of zomer in de loopgraven hebben doorgebracht als in een hel? 
Wat denken ze van God, van Christus, van het eeuwige leven, van de opstanding? Wel
ke godsdienst, welk geloof zal daar overblijven. Het zal toch invloed hebben? - Hoort 
de roede en wie ze besteld heeft! Denk aan al de weduwen en troosteloze moeders over de 
gehele wereld! Een nevel van tranen is 't, waardoor in dit jaar God gezien wordt. Ziet zijn 
aangezicht er nog vriendelijk uit? We kunnen dat zo gemakkelijk opzeggen: Ik geloof in 
God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, enzovoort. Maar hoe 
zullen de geloofsartikelen der christenheid de vuurproef moeten doorstaan!'980 

Niet alleen over de waarde van het leven van de mens heeft Noordmans zich uit
gelaten, ook over het karakter van de mens. In de preek over Psalm 112:4 zegt hij: 'Er 
zijn misschien in onze dagen vele christenen, men vergeve mij de vergelijking, die men 
zich evengoed kan voorstellen naast een 42cm-kanon als naast het kruis.'981 Positief 
lijkt Noordmans over de vaderlandsliefde te denken. In een waarschijnlijk in augustus 
1914 gehouden preek over Johannes 16: 7 zegt hij: 'In onze dagen maken mensen van 
de koninkrijken der aarde beschaamd degenen, die voor het Koninkrijk Gods behoor
den te zijn. Menig huisvader, echtgenoot, zoon en broeder zegt het in deze dagen: Het 
is u nut dat ik heenga. Het is beter voor het vaderland en daarom ook voor u. Heeft de 
gemeente van Christus begrip van deze dingen; hoe zij sterk moet zijn en niet zwak?'982 

In de preek over Ruth 1: 16 en 17 zegt Noordmans: 'Hoe standvastig gaan de scharen 
in de dood. Uw volk is mijn volk, zeggen ze de een tot de ander. Waar gij zult sterven, 
zal ik sterven. Vaderlandsliefde. En wat deze ontzettende oorlogsjaren ons ook te leren 
hebben omtrent de hebzucht en 't materialisme, ze tonen ons toch ook dat trouw en toe
wijding niet geweken zijn uit 't mensenhart.'981 De hebzucht en het materialisme zijn 
Noordmans inderdaad een doorn in het oog geweest. Sprekend over de ongekende 
winsten van het landbouwbedrijf, zegt hij in de preek over Micha 6: 9b: 'In menig 
gezin en gemoed zal deze onverwachte voorspoed de ernstere roepstemmen wel verre 
overstemd hebben. Laat ieder die aan dit gevaar blootstaat bedenken dat wij christenen 
moeten zijn. Dat wil zeggen: geen dienaren van de Mammon, maar dienaren van Chris-

'80. O. Noordmans, 'Micha 6: 9b', p. 114. Cf. A. van der Kooi, "Een plek licht rondom hel kruis' - Oepke 
Noordmans', p. 135. 
*". O. Noordmans, 'Psalm 112: 4', p. 105. Cf. A. van der Kooi, ibid., p. 138. 
,82. O. Noordmans, 'Johannes 16: 7', in V.W. dl. 7, p. 139. 
'83. O. Noordmans, 'Ruthl: 16en 17', p. 101. 
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tus. Wat wil dat zeggen? In de Middeleeuwen zeiden sommigen: armoede. Hoe het ant
woord ook valle, toch nooit: gierigheid. Laat gierigheid u in haar strik niet vangen (1 
Tim. 6: 9v.). Laat dit oorlogsjaar juist de nood der mensheid, het vergankelijke van het 
aardse, de kortstondigheid des levens in ons hart schrijven. Laat het materialisme er
door gebroken worden.'984 

Na de eerste wereldoorlog spreekt Noordmans in de preek over Lukas 3: 10-14 
over 'een nieuwe tijd'985. Maar van vernieuwing merkt hij weinig, eerder van verlegen
heid. Dat heeft volgens hem onder meer te maken met het gegeven dat men zich ge
makkelijk verschuilt achter de besluiten van organisaties waarvan men lid is; zodat de 
persoonlijke verantwoordelijkheid niet onderkend wordt. In dat verband merkt hij op, 
dat de distributie meer mededeelzaamheid gebracht heeft dan het overschot van de tijd 
na de oorlog. Ten aanzien van de toekomst blijkt hij pessimistisch te zijn: hij verwacht 
geen bekering. Hij stelt: '(•••) noem eens enkele van die kleine vossen, die de wijngaard 
afweiden (Hoogl. 2: 15): distributie-zonden, centen in 't kerkezakje, lage lonen, enzo
voort. Dan kijken de mensen niet ernstig, maar ze lachen elkaar even stilletjes aan; en 
dan weet ge 't wel: ze zullen zich niet bekeren.'986 Wij hebben in subparagraaf 3.2.3. 
reeds gezien, dat Noordmans zich in dezelfde preek kritisch over de (a)sociale opstel
ling van de christelijke gemeente uitlaat. Ook in de preek over Mattheüs 7: 21-23 is hij 
teleurgesteld over het godsdienstige leven in zijn dagen; hij mist de 'dagelijkse ge
hoorzaamheid' en vraagt zich af: 'Hebben de ontzettende oordelen de eeuwige dingen 
doen bedenken, recht en gerechtigheid bevorderd? Wie er iets van gemerkt heeft, mag 
't zeggen. In menig opzicht was de geest onder de mensen in geen tijden zo ellendig. 
En de geldgierigheid heb ik met name nog niet zo erg gezien.' Noordmans vervolgt: 
'Wat is de christelijke gemeente? Wat zijn de lidmaten der gemeente? Vaak grote kinde
ren, een troep kwajongens. Tot enig goed werk onwillig. Voor de zending onverschil
lig. Voor armenzorg met de haren erbij te sleuren. Voor sociale gerechtigheid doof. 
Maar wakker en dapper als jongens in het donker, als er eens een streek uitgehaald 
moet worden. Dat is de christelijke gemeente.' In dezelfde preek uit Noordmans zijn 
kritiek op de 'christelijke' reactie (in de vorm van regeringsgetrouwe en royalistische 
demonstraties) op een linkse revolutie die begin november 1918 op handen leek te zijn. 
Noordmans: 'Wij wensen van harte dat God ons Oranje-huis voor ons beschutte en be-
houde987. Maar geen Oranje (...) kan vervangen de gerechtigheid. Hij dient het Oranje
huis het best, die zo ijverig mogelijk zoekt de klove te dempen, die door ons arme volk 
loopt.'988 Ook in de preek 'Christelijke gezindheid' (1921) over Filippenzen 2: 5 laat 
Noordmans zich kritisch uit over het euvel van de vereenzelviging in de voorafgaande 
periode, 'waarin het christelijk beginsel voor velen ongeveer gelijkluidend begon te 
worden met een politiek beginsel'989. Hij vervolgt: 'De antithese tussen christen en 
niet-christen is nergens scherper gesteld.' Uit dezelfde preek blijkt, dat Noordmans het 
christelijk beginsel zeker niet slechts als een maatschappelijk beginsel wil beschou-

'84. O. Noordmans, 'Micha 6: 9b', p. 115. 
98-\ O. Noordmans, 'Lukas 3: 10-14', in V.W. dl. 7, p. 132. 
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wen. Hij stelt: 'Zeker, wij hebben vele spreuken van Jezus, die in Hem een sociaal her
vormer hebben doen zien. En in alle eeuwen hebben de zoekers van sociale gerechtig
heid zich op Hem beroepen. Maar voor Jezus, hoe vaak Hij ook het geven van aalmoes 
aanbeveelt, staan toch de armen op het tweede plan: De armen hebt gij altijd met u (Mt. 
26: 11). Tenslotte is ook weer het Evangelie met z'n moordenaar aan 't kruis en z'n 
Galilese lichtekooien een onsociaal verschijnsel."'90 

3.3.3. Lezingen over de prediking 

In subparagraaf 3.1.3. hebben wij gezien, dat Noordmans tweemaal een lezing over de 
prediking gehouden heeft voor de ring Makkum, over 'De plaats der bekering in de 
prediking' en over 'Catechismusprediking'. 

Met 'De plaats der bekering in de prediking' wil Noordmans een bijdrage leveren aan 
de bezinning met betrekking tot de praktijk van de wekelijkse prediking. De spreker 
benadrukt evenwel meteen, dat zijn vraagstelling tegelijk dogmatisch is. Hij ziet name
lijk een nauw verband tussen die beide kanten van de theologische en pastorale werk
zaamheid. Hij stelt: 'Heel wat onvaste praktijk zal op rekening moeten worden gesteld 
van een zekere hooghartige houding, die we in onze tijd vaak aangenomen hebben te
genover de dogmatiek. Bang geworden voor het geraamte der scholastiek meende me
nigeen het zonder beenderengestel te kunnen doen, en ging theologisch een weekdie-
renleven leiden. Aan een paar voelhorens had men genoeg. Daarmee dacht men op elk 
ogenblik genoegzaam zijn houding tegenover de geestelijke realiteit te kunnen bepa
len.'99' Noordmans vindt 'een stevig stel overtuigingen aangaande de hoofdlijnen van 
het Koninkrijk Gods' onontbeerlijk. Hij vat zijn invalshoek als volgt samen: 'Prak
tisch: Welke plaats komt de bekering toe in de prediking? Dogmatisch luidt de vraag: 
Welke betekenis heeft dat keerpunt in het leven, dat we bekering noemen?'992 Overi
gens: uit de 'Intreepreek Idsegahuizen' blijkt, dat Noordmans vanaf het begin van zijn 
ambtelijke loopbaan over dit vraagstuk nagedacht heeft. 

Noordmans is van mening, dat de bekering een plaats moet hebben in de ver
kondiging, want Jezus begon Zijn prediking met de oproep tot bekering. De spreker 
verwijst daarbij naar Mattheüs 4: 17 ('Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabij gekomen.') en Markus 1:15 ('Bekeert u en gelooft het evangelie.') Volgens hem 
is de vraag, welk aspect de nadruk moet hebben. Hij voegt daar aan toe, dat die vraag 
zich ook al in de evangeliën voordoet. De ene keer stelt Jezus geen voorwaarden, de 
andere keer wel. Bij de beantwoording van de vraag noemt Noordmans als doel van de 
prediking 'het wekken van een leven, dat niet zomaar gegeven is'993. Daarbij gaat het 
hem niet alleen om moraliseren, veeleer om het bevorderen van een beweging van het 
natuurlijke naar het geestelijke leven. Die wending heet bekering en geloof; waarbij hij 
geloof als 'levensbetrekking op het Koninkrijk der hemelen' omschrijft. 

Noordmans blijkt wars te zijn van een bekeringsprediking waarbij uitgegaan 

"°. O. Noordmans, ibid., p. 444. 
' " . O. Noordmans, 'De plaats der bekering in de prediking', p. 517. 
"2. O. Noordmans, ibid., p. 518. 
"3 . O. Noordmans, ibid., p. 519. 
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wordt van de zondestaat en de toestand van de schuld. Onbekeerd-zijn is dan een natuur
lijke zaak, zodat bij deze stilzwijgende veronderstelling het gelovig-zijn een exceptio
neel verschijnsel is. Nog afgezien van het feit dat een dergelijke prediking niet stich
tend, maar afbrekend is, wil Noordmans uitgaan van de werkelijkheid van de Heilige 
Geest in de gemeente. Hij vindt: 'De Heilige Geest schept een geestelijk milieu, een 
lichtsfeer, die niet te ontkennen of weg te redeneren valt.'994 Bij een te uitsluitende be-
keringsprediking wordt dat geloochend. Daarentegen moet de prediker zijn standpunt 
nemen in het koninkrijk Gods en van daaruit roepen: Bekeert u. 

Noordmans geeft toe, dat deze visie een schaduwzijde heeft: er wordt geen 
scherpe scheidslijn tussen de onbekeerde en bekeerde toestand en tussen bekeerden en 
onbekeerden getrokken995. Wat de vraag oproept, of in deze beschouwing niet te veel 
idealisme en te weinig realisme is. Noordmans: 'De Heer spreekt ook van een nemen 
van het Koninkrijk der hemelen met geweld (Mt. 11: 12). Er is toch ook in de Schrift 
een krasse scheiding tussen onwedergeboren en wedergeboren, onbekeerd en bekeerd, 
oude en nieuwe, natuurlijke en geestelijke mens.' Pleit dat niet voor een besliste predi
king, waarin het niet zozeer om bewustwording als wel om verovering van het konink
rijk Gods als van een burcht gaat? Noordmans: 'Men zal een oog hebben voor de ernst 
van het leven, en vanuit de verkregen zekerheid waarschuwen degenen, die de keuze 
des levens niet met volle beslistheid hebben gedaan.'996 

Noordmans zoekt een middenweg in 'een geestelijke ars obstetrica', die hij als 
volgt omschrijft: 'Helpen bij de geboorte van het nieuwe leven. De prediker is dan niet 
voldaan met het Evangelie als levenwekkende kracht te doen klinken, en allen te reke
nen in een nieuwe toestand en ze tot bewustzijn te brengen. Ook wil hij niet het proces 
aan zichzelf overlaten, en velen buitensluiten of op een afstand houden. Hij erkent dan 
het proces dat er nodig is om te komen van de zondestaat tot de staat der kinderen 
Gods. Maar naar de aard der liefde wil hij veronderstellen dat velen in dat proces be
grepen zijn.' Zo is dus sprake van zowel bewustzijn als overwinning. Die zullen elkaar 
in de prediking afwisselen. 

Noordmans vat een en ander nog eens onder een algemeen gezichtspunt samen. 
Hij spreekt dan over 'worden' en 'zijn'997. Die zijn in de christelijke kerk tot hun hoog
ste ontwikkeling gekomen. Het 'zijn' in de christelijke prediking, het 'worden' in de 
levensgeschiedenis. Om die beide werkelijkheden, de openbaring van het zijn (het ko
ninkrijk Gods) en de openbaring van het worden (de wedergeboorte) moet het in de 
prediking gaan. Geen van beide mag terzijde geschoven worden. Toch blijkt, dat het 
eerste voor Noordmans voorop staat. Het zwaartepunt in de prediking ligt voor hem in 
het getuigenis van het 'zijn'. De spreker voegt daar aan toe, dat voor hem in de ziels-
zorg (in het huisbezoek) het zwaartepunt in de 'wording' ligt. Vanuit het getuigenis van 
het koninkrijk Gods valt het licht op 'het tot bewustzijn brengen'998. 

In 'De plaats der bekering in de prediking' afficheert Noordmans zich met zo
veel woorden als gereformeerd theoloog. Nadat hij over het belang van 'een stevig stel 

9,4. O. Noordmans, ibid., p. 521. 
" ! . Cf. O. Noordmans, 'lntreepreek Idsegahuizen' en J. Walstra, ibid, p. 159. 
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overtuigingen aangaande de hoofdlijnen van het koninkrijk Gods' gesproken heeft, 
merkt hij op: 'Wanneer men nagaat de kloeke arbeid die in de gereformeerde kerk in 
vroeger tijd besteed is in het bestuderen van de lijnen van het koninkrijk Gods, dan 
vraagt die arbeid onze eerbied, en zal men moeten erkennen dat hier een voorwerp van 
onderzoek onder handen was, dat het hoogste genoemd moet worden. Men moge dat 
nu noemen de kennisse Gods (Kuyper), of het Koninkrijk der hemelen (Beets), of het 
christelijk geloof (Schleiermacher).'999 'Gereformeerd' noemt Noordmans ook, dat de 
prediking van het koninkrijk Gods voorop staat: 'De oude gereformeerde onderschei
ding dat aan het weten in het geloofde prioriteit toekomt is althans in zoverre niet te 
weerspreken, dat die voorrang de Evangelieprediking bepaalt.'I0C0 Hij vervolgt: 'In diepe 
zin vallen ze misschien weer samen. Tegen 't filosofisch vooropstellen in verzet zich 't 
ethisch beginsel.' Over de gereformeerde traditie gesproken: Noordmans ontkent aller
minst, dat Calvijn oog voor het 'worden' gehad heeft. Hij stelt: 'Er is geen machtiger 
systeem van wording, geestelijke wording dan de Institutie van Calvijn. Hier wordt 
alle relativiteit versmaad, en het absolute worden des geestelijken levens in al zijn 
scherpte en diepte aanvaard. Opgenomen wordt de lijn in de eeuwigheid, in de voor
bestemming Gods. De andere kant van Augustinus, de lijn der Confessiones, wordt 
hier opgenomen.'1001 (Eerder had Noordmans over de 'civitas Dei' van Augustinus, 
'het Koninkrijk der hemelen als tegenwoordige werkelijkheid', gesproken.) 

Voor de praktijk van de prediking is in de eerste plaats duidelijk, dat Noord
mans van een eenzijdige bekeringsprediking niets moest hebben. In overeenstemming 
met deze benadering zal in de samenvatting van 'Catechismusprediking' hieronder naar 
voren komen, dat hij de onderwerpelijke prediking afwees, zoals wij ook al in subpa
ragraaf 1.4.2. geconstateerd hebben. In 'De plaats der bekering in de prediking' noemt 
hij typerend voor de protestantse prediking, dat de toepassing daarin een spreekwoorde
lijke plaats heeft: 'Toepassinkje!'1002 Met woorden uit de lezing 'De betekenis van het 
ethisch beginsel voor leer en leven' (waarschijnlijk 1932): '(...) preek en toepassing. 
Dat is een oude onderscheiding. Men hoort daar nu niet altijd meer van. Ikzelf heb ten
minste nooit een aparte toepassing in een preek. Maar zo oud is deze uitdrukking toch 
nog niet, of ieder begrijpt haar wel. De eigenlijke preek bestond vanouds uit bijbelver
klaring. (...) Was die tekstverklaring gedaan dan kwam de toepassing. De legende ver
haalt dat een dominee tegen die tijd even de hand aan de mond bracht en met stentor-
stem riep: toepassinkje. Dan werden de slapers wakker. De dominee was over God uit
gesproken en nu was de ziel aan de beurt.'1003 In zijn Liturgie spreekt Noordmans over 
'de ziekelijke voorliefde van het Piëtisme voor wat er na de verklaring van de tekst als 
stichtelijk vertoog moest volgen"004. In de tweede plaats is duidelijk, dat Noordmans' 
visie op de plaats van de bekering in de prediking niet los gezien kan worden van zijn 
kijk op de zielszorg. Verder heeft hij daar nauwelijks over geschreven. Behalve in de 
lezing 'Evangelie en zielszorg"005 (1930) laat hij zich over het pastoraat alleen expli-

1000 
. O. Noordmans, ibid., p. 518. 

O. Noordmans, ibid., p. 526. Cf. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid'. 
""". O. Noordmans, ibid., p. 525. 
I0W. O. Noordmans, ibid., p. 526. 
""". O. Noordmans, 'De betekenis van het ethisch beginsel voor leer en leven', p. 490. 
""M. O. Noordmans, Liturgie, p. 119. 
'W5. O. Noordmans, 'Evangelie en zielszorg', in V.W. dl. 6, p. 13-22. 
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ciet uit in het antwoord op wat Miskotte in een in 1926 aan hem gerichte brief aan de 
orde stelt. Miskotte schrijft over wat hij zijn 'Hemmungen' in het pastorale werk noemt, 
sinds hij de Barthse theologie 'existerend' gaat denken1006. Hij stelt: 'De omgang met 
mensen in de 'zielzorg' was voor mij van meet af gedrukt door wat ik de 'weerstand 
van mijn kuisheid' noem; de ander moet komen, dat allereerst (en dan nog?); maar wat 
nu, wanneer je persoonlijkheid niet lokt tot openheid en spontane zelfbelijdenis tegen
over haar? Het gewicht van de enkele ziel is zo ijzig licht geworden, de waarde van wat 
in het bewustzijn van mens tot mens overgaat zó negatief, zo heenduidend, dat een aar
zeling, een schroomvalligheid, die aandoet als slapheid, mij is gaan beheersen. Het 
huisbezoek, hoewel ik mij 'makkelijk beweeg' is voor mij een kwelling geworden, nog 
afgezien van de bodemloze oppervlakkigheid die de zogenaamde 'ethische' feitelijk 
methodistische prediking hier gewekt en onderhouden heeft als religieuze bestaansvorm, 
als summum bonum, heilige idylle, zuiver midden des levens.' Noordmans antwoordt: 
'Ja, ik geloof, dat wij Hollanders met huisbezoek allemaal onze moeite hebben. Er is 
iets van een réveil nodig om ons over de brug te brengen. Daarom mag ik misschien 
mij beperken, waar ik u persoonlijk niet ken, het 'iets', dat ik er over opmerk, in ver
band te brengen met het laatste gedeelte van wat u schrijft over deze aangelegenheid, 
de invloed van uw theologische gezichtspunten. En dan kan ik er niet helemaal inko
men, hoe de 'Einstellung' van uw theologie, voor zover ik die zie, u zou scheiden van 
anderen. Mijn indruk is, dat, als het theologische tegenover het ethische meer op de 
voorgrond komt, de zielszorg daardoor, ik zeg niet gemakkelijker, maar toch, laat ik 
zeggen, minder aanmatigend wordt. De barmhartigheid Gods moet het ons allen gelij
kelijk doen.'I007 Het behoeft geen betoog, dat Noordmans' uitspraken in 1926 geheel in 
de lijn van de opmerkingen in de lezing uit 1907 liggen. 

In 'Catechismusprediking' formuleert Noordmans als eerste stelling: 'Catechismus-
prediking is gewenst, opdat er een summier vervat van de fundamenten der christelijke 
religie in de kerk zij.'l00S In de toelichting verwoordt de spreker, dat het hem daarbij 
niet om systemen te doen is, het gaat hem veeleer om de kerkelijke praktijk. De catechis
mus kan daarvoor een formulier van enigheid zijn. Niet in statische zin, als zou Noord
mans een belijdeniskerk met formulierdwang voor ogen staan. Hij ziet de catechismus 
eerder als 'een formulier in actie dat de harten onwillekeurig naar elkaar toebuigt'l009. 
Zo is een formulier van enigheid op levende wijze de band in de kerk; en bij een dergelij
ke dynamische binding zal het '(...) meersluiten om de bewegelijke leden van Hem die 
werkt tot nu toe, omdat Hij ook de Vader zulks ziet doen.' Nog in een ander opzicht be
vordert de catechismusprediking de eenheid, aldus Noordmans: 'Ze dient als het ware 
als stemvork voor de prediking. Ze geeft de toon aan.' ")10 In dat verband veroordeelt hij 
'de evangelieprediking in de optativus', waarover wij zijn kwalificatie reeds in sub
paragraaf 1.4.2. hebben gehoord, 'dat nergens in de Schrift gevonden wordt, maar uit 
enkele ziekelijke schrijvers van de achttiende eeuw in sommige hoeken van ons vader-

""". Brief 356 (K.H. Miskotte aan O. Noordmans, 28 juli 1926). 
,007. Brief 357 (O. Noordmans aan K.H. Miskotte, 5 augustus 1926). 
'mg. O. Noordmans, 'Catechismusprediking', p. 115. 
""". O. Noordmans, ibid., p. 109. 
,010. O. Noordmans, ibid., p. 110. 
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land is blijven hangen'. Met woorden uit 'Plaatsbekleding': 'Er zijn mensen, die zich 
bekeren zouden, wanneer men het hun niet onmogelijk maakte door een ingewikkelde 
dogmatiek.'1011 Daartegenover is in de catechismus de verzekerdheid aan het woord. 
Vervolgens maakt de spreker nog enkele opmerkingen over de behandeling van de ca
techismus in de tweede dienst. Een daarvan is, dat de catechismus-prediking welis
waar een didactisch karakter heeft, maar dat het niet de bedoeling is, een beknopte 
dogmatiek voor te dragen. Noordmans besluit met de stelling: 'Men geve blijk heilig 
doordrongen te zijn van het besef, dat de dingen Gods een mysterie zijn, opdat ieder 
gesticht worde.'1012 

In Noordmans' lezing over de catechismusprediking is in nuce reeds aanwezig 
wat hij later in het artikel 'Het kerkelijk dogma"013 (1934), in Herschepping en in de 
lezing 'De betekenis van de kerkelijke symbolen voor onze tijd"014 (1940) inzake de 
betekenis van het dogma breder zal uitwerken. Uit de genoemde pennenvruchten blijkt, 
dat hij in het dogma een door de kerk van alle tijden en plaatsen overgeleverde formu
lering van de eenvoudige kern van het evangelie ziet; het zijn de fundamentele uitspra
ken van het christelijk geloof. Daarbij gaat het allerminst om een abstract begrippen
systeem, veeleer om een concreet 'bijbels leesboek'1015 waarin 'een onakademische re
delijkheid"016 aan de dag treedt. Deze 'functionele' strekking van het dogma komt tot 
uitdrukking in Noordmans' meer dan eens geformuleerde pleidooi voor een pastorale 
dogmatiek1017. Die is gericht op de kerkelijke praktijk. Noordmans: 'Het is de natuurlij
ke functie van een belijdenis dat de Schrift daarin haar gemeentelijke uitlegging vindt.'1018 

Met de woorden van Van der Kooi, die Noordmans' theologie 'theorie der prediking' 
genoemd heeft1019:'Het dogma staat in de lijn van bijbel, uitleg, preek en gesprek."020 

Dat het in de prediking uiteindelijk om een mysterie gaat, zegt Noordmans niet alleen 
in 'Catechismusprediking' maar ook in 'Zoeken en vinden': 'Er is niets in de wereld 
dat zo openbaar is als de prediking. De bijbel is het meest verkochte en goedkoopste 
boek. De kerkdeuren staan voor ieder open en entree wordt niet geheven. En toch is het 
de grootste verborgenheid, die gezocht en gevonden kan worden. (...) Er is geen me
thode aan te geven voor het zoeken van dit geheim, geen theorie der zaligheid."021 

Er is in deel 7 van zijn Verzamelde Werken één catechismuspreek van Noord
mans opgenomen, over zondag 451022 (geschreven in Suameer, jaar onbekend). 
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