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Terugblik en vooruitzicht 

In hoofdstuk I hebben wij aandacht besteed aan Noordmans' afkomst. Wij hebben ge
constateerd, dat Oepke in de invloedssfeer van de Friese variant van het Reveil opge
groeid is. De indruk daarvan is hem levenslang bijgebleven. In de lezing 'Het christen
dom in zijn eenheid met de cultuur. Richard Rothe' (waarschijnlijk circa 1928) zegt 
Noordmans: 'Een mens moet minstens eenmaal in zijn leven zelf drinken uit de mys
tieke springbronnen van het geestelijk leven.'nm Welnu: zelfheeft hij dat thuis gedaan. 
Met 'thuis' is dan niet in het minst de huisgemeente bedoeld. 'Deze huiskerk is voor 
Noordmans geworden tot preekkerk en dan ook tot de kerk van leven en werken.', 
schrijft Walstra1024. In de meditatie 'Gods groetenis' ( 1951 -1952) zegt Noordmans zelfs, 
dat de liturgie des levens voor die in de kerk gaat1025. Zij is meer dan laatstgenoemde 
betrokken op het Koninkrijk van God. Noordmans is dan ook tegen een liturgisch stel
sel dat van het dagelijkse leven afgesloten is. In Liturgie is op elke bladzijde de gedach
te dat de godsverering naar gereformeerd besef op het leven in de wereld uitloopt, te 
vinden1026. Met een beroep op Calvijn formuleert Noordmans dat inzicht in 'Gerefor
meerd-ethisch' als volgt: 'Het leven zelf is de grote oefenschool. Wanneer wij God iets 
schuldig zijn, dan moeten we ons niet met een loos vertoon er vanaf maken. Maar we 
zijn Hem het werkelijke leven schuldig. (...) Het geloof is direct praktisch. Een binnen
kamer is er niet. We staan met ons geloof midden in het leven en de wereld.' '°27 Noord
mans onderstreept wel steeds, dat de verhouding tussen liturgie en leven 'een critische, 
negatieve, ascetische'l<)28 blijft. In dat opzicht voelde hij zich sterk verwant met het pu
ritanisme. Ook daarin moet hij de invloed van het Friese Reveil ondergaan hebben. 

In de bespreking van de 'Hauskirche' van de familie Noordmans benadrukt De 
Knijff de 'Wirklichkeitsnähe' van het denken van deze eenvoudige mensen1029. Deze 
betrokkenheid op de werkelijkheid is ook een belangrijk kenmerk van Noordmans' 
theologie. Vooral Neven heeft daar op gewezen. In een brochure met de veelzeggende 
titel Oepke Noordmans. Voorloper van een theologie van onze tijd schrijft hij, dat naar 
zijn mening de grootste aantrekkingskracht van Noordmans' werk ligt in de wijze waarop 
hij het gewone, dagelijkse leven met zijn moeiten en zorgen doorzichtig wist te ma
ken1030. Belangrijk materiaal hierover is te vinden in Noordmans' meditaties en in de 
bijdrage 'Binnen de pinkstercirkel'm' ( 1935), waarin de auteur de verschillende 'levens-
werkelijkheden' bespreekt; die worden in de lichtkring van de openbaring getrokken. 

Paul schrijft in een artikel over biografische kanttekeningen bij Noordmans' theologie: 
'Veel moet voor hem betekend hebben de omgang met zijn vader, Dirk Piers Noord-

1023. O. Noordmans, 'Het christendom in zijn eenheid met de cultuur. Richard Rothe', p. 330. 
I0M. J. Walstra, ibid., p. 157. 
'02!. O. Noordmans, 'Gods groetenis', in V.W. dl. 8, p. 282. Cf. Frans Haarsma, ibid., p. 61-63. 
m6. O. Noordmans, Liturgie, vooral p. 61 en 91-105. 
I027. O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch' (eerste versie), p. 394. 
,<l2". G.J. Paul, ibid., p. 200. 
102'. H.W. de Knijff, 'Oepke Noordmans (1871-1956). Zur Einführung in seine Theologie', in Evangelische 
Theologie 44 (1984) Nr. 2, S. 242. 
1030. G.W. Neven, Oepke Noordmans. Voorloper van een theologie van onze tijd (Driebergen z.j.), p. 3. 
I03'. O. Noordmans, 'Binnen de pinkstercirkel', in V.W. dl. 2, p. 323-348. 
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mans, een man van wijsheid en kennis (...)'"B2 Welke die invloed precies geweest is, 
valt naar onze mening moeilijk te omschrijven. Uit de inleiding van paragraaf 1.2. her
inneren wij ons, dat Noordmans aanvankelijk geen kans zag, Wumkes een schets van 
zijn vader te geven. Wat hij hem later nog wel aangeboden heeft, is meer een opsom
ming van data et facta dan een karakterisering van Noordmans Sr. 'als vertegenwoor
diger van een tijd, als type' i m . De biografische gegevens kwamen in paragraaf 1.2. aan 
de orde. Slechts een enkele maal gingen de aanduidingen over vader Noordmans iets 
dieper. De meest pregnante uitspraak staat in een van de brieven van Noordmans jr. aan 
Wumkes: 'De rustige dag maakte hem steeds milder in z'n oordeel-veilingen.'1034 Wij 
attenderen ook op de getuigenissen van twee 'buitenstaanders'. Naar aanleiding van 
het overlijden van vader Noordmans schrijft J.H. Gunning J.H.Zn, aan zijn oud-cate-
chisant: 'Met grote deelneming heb ik de dood van uw vader vernomen. Hij was een 
wijs man en een vroom man. Dan kunt gij hem met vrede en dankbaarheid nastaren. 
Maar, o, ik begrijp hoe gij hem missen moet! God trooste u.'I035 Van Eyck van Heslinga 
schrijft enkele maanden later: 'Hij vooral was (...) man van de oude garde.'m6 Ondanks 
het feit dat de invloed die Noordmans Sr. op zijn zoon heeft gehad, moeilijk is aan te 
geven, zal in hoofdstuk VI wel blijken, dat Noordmans jr. het kerkelijke denken dat 
hem thuis bijgebracht is, vastgehouden heeft. 

In hoofdstuk II hebben wij stilgestaan bij Noordmans' studententijd. In de gymnasiale 
periode van zijn leven heeft hij de Doleantie van dichtbij meegemaakt. Wij hebben in 
subparagraaf 2.1.1. gezien, dat Oepke in Zetten was, toen Van Lingen Houtzagers in 
Kootwijk bevestigde en toen de afscheiding in Randwijk plaatsvond. In subparagraaf 
2.1.2. hebben wij kennisgenomen van de discussie tussen Oepke en zijn vader over de 
Vrije Universiteit en de Doleantie. Maar wij hebben met de opmerking dat Oepke de 
Doleantie van dichtbij meegemaakt heeft, ook nog iets anders op het oog. Wij bedoelen 
de verwijdering binnen het gezin Noordmans. Wij denken in het bijzonder aan de af
stand ten opzichte van Oepke de Roos en Van Dijk, aan de orde gesteld in de subpara
grafen 2.1.3. en 1.2.1. In 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie' zegt 
Noordmans: 'De scheur van 1886 ging dwars door het gezin, waartoe ik behoorde. De 
helft ging mee met wat toen de Doleantie heette, de andere helft niet. Dit alles geeft mij 
misschien het recht om over kritieke spanningen in de gereformeerde theologie te spre
ken. Ik heb ze reeds meegemaakt op een leeftijd, waarop ik ze nog niet dieper kon 
doordenken. Maar in ruil daarvoor heb ik ze toen reeds aan den lijve gevoeld. (...) Ik 
heb het gevoel, alsof ik vanavond van aangezicht tot aangezicht de andere helft, nu van 
het grote gezin, dat in 1886 in tweeën uiteen viel, voor mij zie.'10" In de vergadering 
van 23 tot 25 oktober 1947 van de Commissie voor de Kerkorde van de Nederlandse 

,032. G.J. Paul, 'Biografische kanttekeningen bij de theologie van Dr. O. Noordmans', in Kerk en Theologie 
30 (1979) nr. 3, p. 183. 
,033. Brief 261 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 24 april 1910). Cf. G.W. Neven, Tijdgenoot en getuige. 
Opstellen over de theologie van dr. O. Noordmans (Kampen 1980), p. 25. 
1034. Brief 285 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 19 mei 1914). 
1,M. Brief 202 (J.H. Gunning J.Hz. aan O. Noordmans, 17 december 1907). 
I0M. Brief 205 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 6 februari 1908). 
1037. O. Noordmans, 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie', p. 107, cf. 120. 
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Hervormde Kerk, die na de tweede wereldoorlog een nieuwe kerkorde voorbereid heeft, 
staat met betrekking tot wat Noordmans in die kring opgemerkt heeft, genotuleerd: 
'Hij moet nu denken aan 1886. De scheuring ging toen door de huisgezinnen heen. 
Ons gezin bleef in de kerk.'I038 Noordmans voegt daar aan toe: 'Dat is mij later als een 
heerlijke leiding voorgekomen. Het bleef mij altijd een schrik, de gedachte dat ik in de 
fuik van 1886 zou lopen.'um Noordmans heeft inderdaad lange tijd 'bijkans traumati
sche bezwaren"040 tegen 'de onderneming"041 van 1886 gekoesterd1042. 

Er zijn evenwel ook andere geluiden in Noordmans' oeuvre te horen. In een 
brief van 14 juli 1909 schrijft hij aan zijn moeder, dat 'die doleerendheid van vrouw 
Wielinga' (een aspirant-huishoudster, J.D.Th. W.) niet zo'n bezwaar is. En in de loop 
der tijden komt er steeds meer toenadering tot de gereformeerden. In de lezing 'Begin
selen van Rapport' ( 1933) zegt Noordmans: 'Onze kostelijke gereformeerde broeders 
van 1834 en 1886 zijn nu al een eeuw en een halve eeuw van ons af en ze maken geen 
aanstalten om terug te komen. Ik heb de scheur van 1886 zien gaan door de gemeente 
en het gezin, waarin ik ben opgegroeid en heb sedert het gevoel dat er iets kapot gegaan 
is. Ik zou ze terug willen zien."041 Eveneens in 1933 schrijft Noordmans het artikel 
'Achttienzesentachtig'1044. Daarin gaat hij in op een beschouwing van de gereformeerde 
hoogleraar RW. Grosheide over Het ontwerp van Kerkopbouw. Hij vindt: 'De ontboe
zemingen van prof. Grosheide vormen zelve een ontroerende klacht over een 'onaan
genaam verrast'-zijn door de Doleantie; over 'verlies van grote scharen' ; over een in de 
hoek gedrongen universiteit; over de 'nasleep' die men nu nog ondervindt. Dat is niet 
weinig en wel verre van 'Schadenfreude' voelen wij daarover een broederlijke compas
sie."045 In een uit 1947 daterende brief aan S.J. Ridderbos merkt Noordmans op: 'Ik 
ben opgegroeid bij Standaard en Heraut en heb steeds grote bewondering gehad voor 
de grote figuur van Kuyper. Wat een geweldig man is hij geweest. De locus van de Ge
mene Gratie is byzonder belangrijk en ik heb tegenover Schilder enige jaren geleden 
iets in De Reformatie in verband met het verschil tussen Kuyper en hem."046 Noord
mans vervolgt: 'Ik mis node het nauwere contact met 'de Gereformeerden' en verlang 
naar de tijd, dat de scheiding tot het verleden zal behoren. Voor mij zal dat wel niet 
meer hier op aarde zijn.' Tenslotte: aan het einde van zijn leven schrijft Noordmans aan 
A. Wapenaar: 'Ik heb steeds de scheiding van 1886 en 1834 als een onwezenlijke ge
voeld. (...) Ik heb altijd wel van mijn vroegere huisgenoten blijven houden. Maar mijn 
bezwaar was alleen dat ze zich te veel gingen vastzetten. Waarheid moet men niet op en 

">38. W. Balke en H. Oostenbrink-Evers (bew.), De Commissie voorde Kerkorde (1945-1950). Bouwplan, 
agendastukken en notulen van de vergaderingen ter voorbereiding van de nieuwe kerkorde (1951) van de 
Nederlandse Hervormde Kerk (Zoetermeer 1993), p. 550. 
,03'. Cf. O. Noordmans, 'De Doleantie', p. 307. 
lom 'Verantwoording', in O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 17. 
""". P.D. Chantepie de la Saussaye, geciteerd naar O. Noordmans, 'Kerk of beweging', in KW dl. 5, p. 523, 
en 'Instituut en volk', in V.W. dl. 5, p. 621. 
1042. Zie verder: 'Terugblik en vooruitzicht' van het tweede deel van deze studie. 
""". O. Noordmans, 'Beginselen van Rapport', in V.W. dl. 5, p. 198. 
I044. O. Noordmans, 'Achttienzesentachtig', in V.W. dl. 5, p. 276-278. 
,045. O. Noordmans, ibid., p. 277. 
1046. Brief 799 (O. Noordmans aan S.J. Ridderbos, 21 september 1947). Cf. O. Noordmans, 'Kritieke span
ningen in de gereformeerde theologie', in V. W. dl. 4, p. 107-130, S.J. Ridderbos, 'Brieven van Noordmans 
over neocalvinisme - barthianisme', in O. Noordmans, V. W. dl. 4, p. 131 -140,0. Noordmans, 'De algemene 
genade', in V.W. dl. 4, p. 141-153, en brief 794 (O. Noordmans aan C. Veenhof, 7 september 1947). 



172 

schaaltje wegen. (...) Ik mag misschien tegenover u bekennen, dat ik de scheiding van 
1886 steeds meer als historisch zie. Laat mij het zo mogen zeggen: Het moet uit zijn! 
Het is onverantwoord.'1047 

Wij besluiten dit onderdeel met een 'relativerende' uitspraak van Noordmans' 
vader: '(...) wat zal het ons baten of wij zijn dolerend of afgescheiden of gereformeerd 
of ethisch of wat ook - zo wij bij dat alles niet zijn het eigendom van Jezus Christus - en 
in Hem vruchten voortbrengen der bekering waardig.'1048 

In paragraaf 2.2. hebben wij Noordmans' theologische studie behandeld. Het behoeft 
geen betoog, dat hij de spanning tussen wat hij later 'kerk' en 'school' zal noemen1049, 
in zijn studententijd gevoeld heeft. Dat geeft hij zelf ook aan. De passage in 'Kerkorde' 
waarin de scribent meldt, bij welke professoren hij college gelopen heeft, gaat over de 
kerkordelijke status van de theologische doctor1050. Nadat hij de hoogleraren opgesomd 
heeft, vervolgt hij: 'Pastor, doctor, welk een kerkelijk probleem ontrolt zich hier voor 
ons. Kerk - school, 't Is een vraag van departementen, niet in de kerk maar in 't mensenle
ven.' En in de preek '40 jaar ambt' merkt Noordmans op: 'De opleiding tot het predik
ambt is overwegend wetenschappelijk; in vele opzichten, althans voor veertig jaar meer 
dan nu, ontbindend meer dan vervullend en bevestigend. (...) Zo van de school komt gij 
dan in het ambt, van Christuswege, met een opdracht: het Woord Gods te brengen, een 
heel kerkelijk jaar rond, met als hoogtepunten en scharnieren de christelijke feestda
gen. Geen bijbelkritiek kan daarbij dienen, maar prediking van het Evangelie, de blijde 
tijding; geen vergelijking van godsdiensten, maar verkondiging van deze enige Naam, 
de enige troost, waardoor wij zalig worden."051 Overigens: ook in het begin van zijn 
predikantschap refereert Noordmans aan de spanning tussen kerk en school, wanneer 
hij in 'Dogmatische zekerheid' de Babel-Bibel-strijd ter sprake brengt1052. 

Noordmans was niet de eerste bij wie de spanning tussen 'kerk en school' op
trad. Zijn leermeester J.H. Gunning jr. had die ook al ervaren, vooral gedurende de 
jaren van zijn professoraat aan de Leidse theologische faculteit (van 1889 totl 899)1053. 
In Johannes Hermanus Gunning schrijft Noordmans daarover: 'Toen hij in 1882 een 
hoogleraarsambt te Amsterdam aanvaardde, betekende dat voor hem een opoffering. In 
nog veel sterkere mate was dit het geval toen hij naar Leiden ging. Wie, zoals schrijver 
dezes, hem daar enige tijd heeft gadegeslagen, kwam sterk onder de indruk van het her
derlijke karakter van zijn leerwijze. In een academisch milieu moest hij zich altijd min 
of meer onwennig gevoelen. Hij had een kerk nodig om te spreken en een gemeente om 

""". Brief 970 (O. Noordmans aan A. Wapenaar, 12 september 1955). 
""*. Brief 54 (Ouders aan Oepke. 1888). 
""". Zie daarvoor: G.J. Paul, ibid., p. 39-48. 
lmo. Cf. Frans Haarsma, ibid., p. 285v. 
'°51. O. Noordmans, '40 jaar ambt', p. 427v. 
1052. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', p. 71. Cf. O. Noordmans, 'Geloof en cultuur', in V.W. dl. 6, 
p. 622. 
,053. Zie daarvoor: A. de Lange, De verhouding lussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de 
theologie. Een onderzoek naarde ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. (1829-1905) 
(Kampen 1987). - Zie voor een tegengestelde beoordeling van de gang van zaken aan de Leidse theologi
sche faculteit: K.H. Roessingh, 'De Leidse theologische faculteit 1875-1925', in Verzamelde Werken dl. 2 
(Arnhem 1926), p. 393-405. 
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te doen wat hij zei."054 Noordmans was ook niet de laatste bij wie de spanning tussen 
kerk en school zich manifesteerde. In 1948 schrijft hij aan Miskotte: 'Ik zie heel duide
lijk welk een verschil dat maakt of je in Amsterdam, waar toch in sommige opzichten 
het hart van Nederland klopt, iedere zondag voor een grote gemeente met een zeker ge
weld het evangelie moet prediken of dat je in Leiden - uitgesproken in Leiden - college 
moogt geven. Dat is een enorm verschil en ik denk onwillekeurig aan Gunning in de 
jaren omstreeks 1890, die er ook onder leed. En toen was het in vele opzichten nog heel 
wat erger. Deze overgang van Amsterdam naar Leiden van pastoraat naar professoraat 
moet moeilijk zijn en het zou ongewoon en onbegrijpelijk zijn, als dit geen menselijke 
moeilijkheden opleverde.'1055 

Subparagraaf 2.2.3. ging over Noordmans' ziekte. Het is de vraag, of de patiënt ooit 
volledig hersteld is. Wij hebben in subparagraaf 3.2.2. gezien, dat Kalma over een fo
bie, die vooral bij besmettingsgevaar bleek, spreekt1056; Walstra maakt niet alleen ge
wag van overspanning, maar ook van idiosyncrasie en bacillenvrees1057. Een en ander 
zal van invloed gebleven zijn op Noordmans' functioneren. Maar ook in een ander op
zicht is zijn ziekteperiode van betekenis geweest. Paul schrijft: Als hij later in een 
N.C.S.V.-toespraak herinnert aan de opmerking van Goethe, '(...) dat de levensvormen 
zo maar niet voor 't grijpen liggen, doch in mystische broeiïng moeten worden voorbe
reid; dat ook de vaste, indrukwekkende vormen der morele gestalte eerst tussen hamer 
en aambeeld moeten in de smidse van de geest', dan spreekt hij vanuit eigen diepe le
venservaring."05" Daarbij citeert Paul een passage uit de meditatie 'Retardatie' (1949-
1950), waarin Noordmans onder meer zegt: '(...) een christen is iemand, die gemerkt 
heeft dat men niet recht-toe, recht-aan kan leven. De Geest is een beginsel van regres
sie, van retardatie, vertraging. Augustinus heeft deze wet in biologische zin reeds ont
dekt en vergelijkt haar met het terugtrekken van de pees van een boog. Eerst terug en 
dan vooruit en in gelijke mate. Het mensenleven komt het verst, omdat het 't meest ver
traagd wordt. Dat geldt pas in volle zin van het leven uit de Geest.'1059 Paul stelt zelfs: 
'Wanneer wij hier even bij stil staan, is dat enkel om eerbiedig te constateren, dat theo
logisch en kerkelijk Nederland alle reden heeft, om God te danken voor deze retardatie 
in de ontwikkelingsgang van zijn knecht Noordmans.' In dit verband moet ook een ge
deelte in een uit 1941 daterende brief van Noordmans aan P. Scholten1060 genoemd 
worden1061. Schrijvend over zijn 'innerlijke aanleg en lotsbeschikking' merkt hij op: 
'Ook bij uiterlijke teleurstelling ligt de rem op het leven mij beter dan het succes. 

1054. O. Noordmans, Johannes Hermanus Gunning, p. 348. 
105!. Brief 830 (O. Noordmans aan K.H. Miskotte, 17 juni 1948). 
1056. Zie verder par. 3.2.2. 
1057. J. Walstra, ibid.,p. 157. 
">58. G.J. Paul, ibid.,p. 19v. 
1059. Cf. O. Noordmans, 'Retardatie', in V.W. dl. 8, p. 196. Cf. O. Noordmans, 'Newman en de oecumeni
sche beweging', in V.W. dl. 6, p. 363, P. Hagenaars, ibid., p. 140v., en A. van der Kooi, 'Een hart dat in 
zichzelf een toevlucht heeft', in A. de Lange en O.K. Zijlstra (red.), Als ik Job niet had. Tien denkers over 
God en het lijden (Zoetermeer 1997), p. 71. 
««o z i e v o o r n e t contact tussen Noordmans en Scholten: W. Balke, 'Oepke Noordmans en Paul Scholten', 
m Heel het Woord en heel de Kerk, p. 171-184. 
1061. Brief 675 (O. Noordmans aan P. Scholten, 21 juli 1941). 
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Instinctief heb ik daar zelf op allerlei wijze aan meegewerkt. Ook mijn kerkelijke loop
baan draagt daarvan het merk. Daaraan is niet veel te doen. De vreugde van het samen
zijn met de zaak heb ik in ruime mate gesmaakt. En voor verbittering ben ik bewaard 
gebleven.' 

In hoofdstuk III hebben wij Noordmans' predikantschap besproken. In subparagraaf 
3.1.1. hebben wij geconstateerd, dat Noordmans in Idsegahuizen-Piaam een goede 
ambtsperiode gehad heeft. Wij hebben althans geen aanwijzingen gevonden, dat er ooit 
grote problemen geweest zijn tussen hem en zijn eerste gemeente. Bovendien wist hij 
zich daar omringd door collega's die tevens vrienden waren. Tenslotte vond hij tijd 
voor ontspanning en studie. Noordmans' theologische arbeid vond een neerslag in en
kele veelbelovende publicaties. Met betrekking tot de vroege lezingen 'De plaats der 
bekering in de prediking' en 'Catechismusprediking' hebben wij in subparagraaf 3.3.3. 
opgemerkt, dat daarin de contouren zichtbaar worden van wat hij in latere studies na
der zal uitwerken. 

In de subparagrafen 3.2.2., 3.2.3. en 3.2.4. hebben wij vastgesteld, dat de verhouding 
tussen Noordmans en de kerkenraad, de kerkvoogdij en het hoofd der school van Sua-
meer jarenlang conflictueus geweest is. In subparagraaf 3.2.5. hebben wij de oorzaak 
van de problemen bekeken. 

Op 25 maart 1923 zou Noordmans intrede doen in zijn derde gemeente1062. In 
een brief van 6 december 1922, waarin hij Boer bedankt voor de goede wensen bij de 
komende wisseling van standplaats, schrijft hij: 'De oplossing lijkt ons nogal gun
stig.' 10w Zoals IJsseling enkele maanden later rept van 'een aardige lotswisseling, waar
voor je Gods goede hand zult gedankt hebben, gelijk je vrienden er zich over hebben 
verblijd'1064. Uit een en ander moge blijken, dat de grond Noordmans in Suameer te 
heet onder de voeten werd. In de op 18 maart gehouden afscheidspreek verwoordt hij 
duidelijk, dat hij het in zijn tweede gemeente niet gemakkelijk gehad heeft. Het eerste 
deel van de preek is zelfs wrang geformuleerd: 'Gemeente, twaalf en een halfjaar pre
diking is een heel stuk levenswerk. Ik heb niet alleen met m'n vrouw, maar ook hier 
met de gemeente m'n koperen bruiloft kunnen vieren. Tien januari was het. En 14 
januari had die in mijn gezin plaats, in alle stilte. Die met de gemeente had nog stiller 
plaats. Ge hebt er waarschijnlijk niet aan gedacht, en het niet geweten.',06S De vertrek
kende predikant vervolgt: 'Alles tezamen genomen ben ik dankbaar dat ik het heb mo
gen doen; dankbaar ook dat ik het hier heb mogen doen. (...) Niet dat ik alles prettig ge
vonden heb, maar daarop had ik ook niet gerekend. Bij m'n intrede heb ik reeds gezegd 
dat ik niet hoopte, het ieder naar de zin te maken. Maar ik ben dankbaar dat mijn werk 
hier iets reëels heeft gehad: niet alleen samenstemming, ook conflict. En nu keer ik het 
om: niet alleen haat, ook liefde; niet alleen tegenwerking, ook medewerking. Maar dan 

">«. G.J. Paul, ibid., p. 25v. 
1063. Brief 339 (O. Noordmans aan D. Boer, 6 december 1922). 
,M4. Brief 341 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 24 maart 1923). 
lats. O. Noordmans, 'Afscheid Suameer', p. 416. 



175 

toch van 't eerste 't meest? Misschien! Maar liefde en medewerking zijn als goud. In 
het zwarte erts loopt hier en daar een adertje. Hele echte klompen vindt ge nergens. En 
het goede is in 't verborgen.' Overigens: de tekst van de preek was Efesiërs 4:23 en 24a 
('En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aan
doen.'). Naar aanleiding daarvan houdt Noordmans de zijns inziens conservatieve Sua-
meerders onder meer voor: 'Hoort gij dat? Niet alles moet blijven zoals 't is. Zo lijkt 
het soms. Wat de grootste hinderpaal hier bleek, is: 'Het is altijd zo geweest'. Maar gij 
moet de nieuwe mens aandoen, en vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Het 
lijkt soms of dit niet zal geschieden. Op verschillend terrein maakt hier de gemeente de 
indruk weer echt oud-Suameers te willen worden, zoals vroeger. Het nieuwe is Chris
tus. Mijn arbeid lijkt geen succes. Toch twijfel ik niet. Gij zult het niet kunnen. Woor
den zijn sterke dingen. Woorden met lijden verbonden. Sommige dingen heb ik het 
brandmerk opgezet. Het staat erop geschroeid. Gij kunt ze niet meer doen ... met een 
goed geweten, niet met vrede. Ze zullen afsterven, ook tegen uw wil. (...) Deze jaren 
waren niet altijd gemakkelijk. Maar waarom ook? Ze vielen juist in de tijd mijns le
vens, dat men de hitte van de dag kan dragen.'I()66 In de notulen van de kerkenraadsver-
gadering die na de afscheidsdienst in huize Noordmans gehouden werd, staat nog wel 
vermeld: 'Ds. Noordmans dankt voor de goede wensen, en voor de toewijding van 
deze kerkenraad.' Met die kerkenraad is de 'nieuwe', die na een periode waarin het 
classicaal bestuur als kerkenraad had gefungeerd, was aangetreden, bedoeld. Dat zal 
IJsseling niet geweten hebben, toen hij in de brief uit 1923 over de belangstelling bij 
Noordmans' afscheid schreef: '(...) ook een van 't Classikaal Bestuur. Eigenlijk zette ik 
grote ogen op. Was je zo in de gratie gekomen?' 

Er zijn nauwelijks aanwijzingen, dat Noordmans na zijn vertrek uit Suameer 
contact met zijn tweede gemeente onderhouden heeft. Ter gelegenheid van zijn 40-
jarige ambtsjubileum ontving hij een schrijven van Hooijenga, alsook een brief van 
een zekere B.J. Algra, geschreven namens zijn moeder, de verder onbekende weduwe 
J.B. Algra. Uit de laatstgenoemde blijkt, dat Noordmans Algra in kennis gesteld had 
van het huwelijk van zijn dochter en schoonzoon. Verder is er nog een brief van Hooijen
ga van 8 september 1951. 

10M. O. Noordmans, ibid., p. 417v. 




