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IV. Noordmans en het kerkelijke en theologische 
verenigingsleven 

4.1. DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERK IN FRIESLAND AAN HET 
BEGIN VAN DE TWINTIGSTE EEUW 

Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan wij in op Noordmans' betrokkenheid bij het kerkelijke en theolo
gische verenigingsleven in Friesland. Die kan niet verstaan worden zonder inzicht in 
de kerkelijke en theologische verhoudingen in die provincie in zijn dagen. In de subpara
grafen 1.1.2., 1.1.3. en 1.1.4. hebben wij een beeld geschetst van de ontwikkelingen in 
de Nederlandse Hervormde Kerk in de negentiende eeuw. Wij hebben in subparagraaf 
1.1.4. geschreven over de bewustwording van de Friese orthodoxie. Wij stelden vast, 
dat de confessionelen in de eerste plaats tegen het opkomende Modernisme streden. In 
deze paragraaf staan wij stil bij de verwikkelingen in hervormd Friesland ten tijde 
van Noordmans' predikantschap in Idsegahuizen-Piaam en Suameer. Wij zullen zien, 
dat de strijd tussen rechtzinnigen en vrijzinnigen toen steeds feller werd. 

4.1.1. Het Modernisme in Friesland 

M. Staverman heeft de opkomst van het Modernisme in Friesland het meest uitvoerig 
behandeld, in Buitenkerkelijkheid in Friesland1. Wij baseren ons voor onze beschrij
ving van de geschiedenis van het verlichte denken op deze studie. Wij merken daarbij 
op, dat persoonlijke 'getuigenissen' van direct betrokkenen uiteraard een boeiender 
indruk geven2. 

Staverman onderscheidt drie wegen waarlangs 'het nieuwe licht' Friesland bin
nengestroomd is: 'Via de moderne richting kwam het in de Hervormde gemeenten, de 
vrijdenkersbeweging bracht het in selecte kringen, terwijl het volk er op bijzondere 
wijze mee in contact kwam door de opkomende Friese Beweging1.'4 Voor ons onderzoek 
is alleen 'de eerste weg' van belang. Staverman toont aan, dat de moderne richting op 
het platteland van de provincie al spoedig ingang gevonden heeft, evenals in Groningen 
en Noord-Holland. Hij wijst in dat verband op de invloed van verlichte grootgrondbe
zitters en boeren: als floreenplichtigen hadden zij het beroepen van predikanten gro-

'. M. Staverman, Buitenkerkelijkheid in Friesland (Assen 1954), p. 120-156. Cf. H.J. Busé, 'Het Moder
nisme in Friesland omstreeks 1870', in Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis nieuwe serie 15(1919), 
p. 79-114. 
2. Zie daarvoor bijv.: P.H. Hugenholz jr., Indrukken en herinneringen (Amsterdam 1904), p. 90-110, en M. 
Wijt-Posthuma, Herinneringen aan de opkomst der Moderne Richting op het platteland van Friesland 
(Amsterdam 1905). 
3. Zie voorde Friese beweging: Sj. van der Schaaf, Skiednis fan de Fryske biweging (Ljouwert 1977). 
'. M. Staverman, ibid., p. 121. 
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tendeels in handen5. De moderne voorgangers propageerden hun nieuwe gedachten 
niet alleen vanaf de kansels. Ze lieten ook van zich horen op volksbijeenkomsten, avond
cursussen en dergelijke, alsmede door middel van geschriften. Het optreden van de 
moderne theologen bracht veel deining teweeg. Niet alleen van orthodoxe zijde kwam 
verzet, ook van de kant van de Groninger godgeleerden6. Deze tegenstand noopte de 
moderne predikanten tot contact en vereniging. Zo werden op verschillende plaatsen 
afdelingen van de Nederlandse Protestantenbond7 opgericht. Staverman stelt, dat de 
belangstelling voor het Modernisme allerminst algemeen geweest is. De beginperiode 
van grote opgewektheid werd snel gevolgd door een tijd van crisis, die eigenlijk nooit 
voorbijgegaan is. De woordvoerders van de nieuwe richting voelden zelf aan, dat hun 
prediking het kerkelijk leven ondermijnde. Daar komt nog iets bij: 'Tenslotte heeft het 
Modernisme de tegenstelling tussen vrijzinnigheid en rechtzinnigheid naar een hoog
tepunt gejaagd, waardoor de Hervormde Kerk met nieuwe kracht geworpen werd in de 
strijd der richtingen, welke van de ene volkskerk niet veel meer dan de naam en het 
geraamte overeind liet staan. Dat de orthodoxie tegen deze prediking alles in het veld 
bracht, ligt voor de hand, maar de gevolgen van de tegenstelling en de strijd waren er 
niet minder noodlottig om.'8 

4.1.2. De richtingenstrijd in Friesland 

J.J. Kalma schrijft over de Friese kerkelijke situatie in de eerste decennia van de twin
tigste eeuw, onder het motto 'Verstarring (1900-1940)': 'In de opgaande tijd voor de 
eerste wereldoorlog, terwijl zowel de Gereformeerden als de onkerkelijken in aantal 
groeiden, stonden in de Hervormde kerk twee vijandige blokken tegenover elkaar.'9 

K.A. Beversluis noemt als een van de ergste gevallen van deze vijandschap '(...) de 
ruim 7 jaar volgehouden onrechtmatige weigering van den Kerkeraad te Ferwerd om 
lidmaten, die in Hoogebeintum waren aangenomen, als zodanig in te schrijven. Deze 
weigering werd gesteund door de spitsvondige partijdige beslissingen van het recht
zinnig classicaal bestuur van Dokkum en het eveneens rechtzinnige Provinciaal Kerk
bestuur van Friesland.'10 

In de richtingenstrijd werd het ene kamp gevormd door de vrijzinnigen, die zich in 
1904 organiseerden in de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland. Aan
leiding daartoe was, dat binnen de N.P.B, voor de hervormden geen ruimte leek te zijn 

s. Cf. Leo H. Bouma, 'De sprieding fan orthodoks een frijsinnich oer Fryslân', in lt Beuken 42 (1980) nr 
1/2, s. 21 -25. Zie verder: par. 1.2.3. 
6. Zie voor de Groninger godgeleerden: J. Vree, De Groninger godgeleerden. De oorsprongen en de eerste 
periode van hun optreden (1820-1943) (Kampen 1984). 
7. Zie voor de Nederlandse Protestantenbond: H.U. Meyboom, De Nederlandsche Protestantenbond van 
1870 tot 1920. Rede uitgesproken te Utrecht den 26sten October 1920 ter gelegenheid van het gouden feest 
vanden bond (Groningen 1921). 
8. M. Staverman, ibid., p. 135. 
'. J.J. Kalma, 'De wegen en de Weg', in J.J. Kalma, J.J. Spahr van der Hoek en K. de Vries (red.), Geschie
denis van Friesland (Leeuwarden 1973', 19802), p. 558. 
10. K. A. Beversluis, Een halve eeuw strijd en opbouw. Ontstaan en ontwikkeling der Vrijzinnige Hervormde 
Beweging (Assen 1953), p. 68. 
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voor een zekere zelfstandigheid: toen besloot oud-secretaris van de bond C.J. Nie-
meyer, 'predikant te Bolsward, goed onderlegd theoloog, scherpe kritische geest, warm
voelend kerkelijk man' ", tot oprichting van een aparte vereniging van vrijzinnige her
vormden. Kwam de provinciale vereniging in 1904 tot stand, de officiële oprichting 
van het landelijke verband vond pas in 1913 plaats12. 

In het eerste jaarverslag van de provinciale vereniging wordt gerept van de be
hoefte: 'nauwere aaneensluiting der Vrijzinnig-Hervormden in Friesland en beharti
ging hunner belangen binnen de grenzen der Nederlandsch Hervormde kerk tegenover 
den toenemenden drang, de groeiende macht der orthodoxie'13. De propagandafolder 
Kent gij de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland? begint als volgt: 
'Wat is in de Nederlandsche Hervormde Kerk de macht der orthodoxie nog groot! Wat 
zijn ook in onze provincie Friesland haar aanhangers nog talrijk!"4 In dezelfde folder 
wordt geklaagd, '(...) dat de orthodoxie voortdurend en met bewonderenswaardigen 
ijver werkt en propaganda maakt, en (...) dat van vrijzinnige zijde langen tijd betrekke
lijk zoo weinig is gedaan.' 

Van belang is het antwoord op de tijdens de constituerende bijeenkomst gestel
de vraag, of met het woord 'vrijzinnig' alleen 'modern' of ook 'evangelisch', 'ethisch
orthodox' enzovoort bedoeld werd: het besluit viel, dat onder 'vrijzinnig' alleen 'mo
dern' verstaan zou worden. Staande de vergadering sloten 62 gemeenten, kerkenraden 
en kerkvoogdijen, waaronder twee afdelingen van de N.P.B., zich aan. Tijdens de
zelfde samenkomst sprak Niemeyer over 'De Vrijzinnigen in de Ned. Hervormde Kerk', 
in wel-ke rede hij opmerkt, dat het optreden van de orthodoxie zijn zachtmoedigheid 
menigmaal op zware proef gesteld heeft en dat de orthodoxie bestreden moet worden: 
'Wij hebben in de laatste jaren de orthodoxie te veel met rust gelaten. (...) En wij moe
ten haar juist voortdurend bestoken.' " Niemeyer roept niet alleen op tot aanvallend op
treden, hij doet tevens een appèl op de aanwezigen om de vrijzinnige beginselen uit te 
dragen. Zelf heeft hij dat onvermoeibaar gedaan in het Weekblad van de Vrijzinnige 
Hervormden, waarvan hij vanaf de oprichting in 1908 tot 1921 redacteur was, alsook 
door middel van andere publicaties16. Zijn meest bekende brochure is ongetwijfeld 
Ons Recht en onze Plicht in de Ned. Hervormde Kerk'1, die zes drukken beleefde en in 
enkele tienduizendtallen verspreid werd18. 

Uit de jaarverslagen van de beginperiode van de V.V.H, in Friesland blijkt, dat 
de vereniging in de loop der jaren vaster voet gekregen heeft. Daarnaast valt steeds de 
militante toon op. Anderzijds staat in het jaarverslag over 1912-1913: 'Onze vereeni-

". J. Lindeboom, Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme dl. 3 (Assen 1935), p. 93v. - In par. 2.1.4. 
hebben wij gezien, dat Noordmans Niemeyer 'blufferig' vond. 
'2. K.A. Beversluis, ibid., p. 67. 
". 'Jaarverslag der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland, loopend van 1 April 1904 - 31 
Maart 1905', in Verslag van de Eerste Algemeene Vergadering der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden 
in Friesland (...) en der werkzaamheden van de Vereeniging van 1 April 1904 - 31 Maart 1905 (z.p. z.j.), p. 6. 
'". Kent gij de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland? (z.p. z.j.). 
". 'Jaarverslag der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland, loopend van 1 April 1904 - 31 
Maart 1905', p. 27. 
". J.J. Kalma, 'Niemeyer, Comelis Johan', in Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Neder
landse Protestantisme (voortaan: B.L.G.N.P.) dl. 1 (Kampen 1978', 19832), p. 215. 
". C.J. Niemeyer, Ons Recht en onze Plicht in de Ned. Hervormde Kerk (z.p. z.j.). 
'8. K.A. Beversluis, ibid., p. 72. 
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ging toch, is niet tot stand gekomen uit lust tot strijden maar uit de noodzakelijkheid op 
te komen voor de rechten der vrijzinnigen, die steeds meer in de knel dreigen te ko
men.'19 Twee jaar later wordt gesteld: 'Bovendien, onze Vereeniging - al heeft zij ook 
zeer zeker een opbouwende kracht, - is allereerst een strijdende vereeniging. Uit nood 
weer tegen het opdringend confessionalisme geboren moet zij zich steeds tegen die 
macht in onze Kerk verzetten.'20 

Wij laten Noordmans' collega H. Bakker, die een aandeel had in de naar aanleiding 
van Noordmans' artikel 'De grootst gemene deler' (1913) in het Hervormd Zondags
blad voor de Provincie Friesland11 ontstane polemiek22, aan het woord om een indruk 
te geven van de Friese orthodoxie: 'Over het algemeen kan dit als een gelukkige ka
rakteristiek van het godsdienstige en kerkelijke leven in de orthodoxe gemeenten van 
mijn geboorteprovincie gelden, dat men er beeft voor Gods Woord en dus niet willekeurig 
te werk gaat met den laatsten wil van den Heiland: 'Doet dat tot Mijne gedachtenis.' 
Kerk en ambt zijn er nog in eere.'23 Verder noemt Bakker als een van de karakteristieke 
kenmerken van orthodoxe Friese gemeenteleden: 'Ze leven intens, maar vaak ook zo 
kritisch mee in het kerkelijk leven.'24 Hij vervolgt: 'Ik hoorde bijv. (...), hoe in een 
andere gemeente van denzelfden ring één der broeders er twee boekjes op nahield: het 
witte en het zwarte boekje. Wanneer nl. een vreemde predikant optrad die hem bevallen 
was, kwam zijn naam in het witte boekje; maar had de man niet voldaan, dan werd hij 
opgeschreven in het zwarte en was, wanneer zijn naam bij een eventueele vacature 
eens ter sprake mocht komen, althans bij den bezitter van beide boekjes gekwalificeerd.' 
In een terugblik op zijn intrededienst op 4 juli 1909 in Koudum stelt Bakker met be
trekking tot de intredetekst, 1 Corinthiërs 1: 23: 'Dat verstond de gemeente, ofschoon 
ook in Koudum evenals in mijn eerste gemeente enkelen waren die meer leefden uit het 
oud-liberale beginsel van de mensch die trachten moet over de steilten van eigen zwak
heid heen te klauteren en zoo den hoogen top der volmaaktheid te bereiken. Maar het 
meerendeel wist dat de poging van den zondigen mensch om op te klimmen tot den 
heiligen God, Sisiphusarbeid is; dat daarentegen God de Heere door Zijn Zoon en in 
den H. Geest moet nederdalen tot ons, zal er ooit van waarachtige verlossing der zonde 
sprake zijn.'25 

". ' Jaarverslag der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland, loopend van 1 April 1912 tot 31 
Maar t 1913 ' , in Verslag van de Negende Algemeene Vergadering der Vereeniging van Vrijzinnige Hervorm
den in Friesland (...) en van de werkzaamheden der Vereeniging van 1 April 1912 tot 31 Maart 1913 (z.p. 
Z.J.), p . 8. 
20. ' Jaarverslag der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland, ( loopende van 1 April 1914 tot 
31 Maar t 1915) ' , in Verslag van de Elfde Algemeene Vergadering der Vereeniging van Vrijzinnige Her
vormden in Friesland (...) en van de werkzaamheden der Vereeniging van 1 April 1914 tot 31 Maart 1915 
(z.p. z.j.), p . 8. 
21. Het Hervormd Zondagsblad voor de Provincie Friesland was het orgaan van de Friese Predikanten
vereniging. Het blad werd in 1907 opgericht door J.W. Groot Enzerink, die er ook eindredacteur van werd. 
Zie verder: par. 4 .2.2. 
". O. Noordmans , 'De grootst gemene deler ' (en de daaropvolgende polemiek) , in Verzamelde Werken 
(voortaan: V.W.) dl. 1, p . 444-474 . 
23. H. Bakker, Nu ik veertig jaar dominee ben ... (Wageningen 1939), p . 35v. 
24. H. Bakker, ibid., p . 8 3 . 
25. H. Bakker, ibid., p . 103v. 
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De Friese hervormde orthodoxie was georganiseerd in de provinciale commis
sie Friesland van de Confessionele Vereniging. De jaarverslagen van de commissie26 

wekken niet de indruk, dat het verenigingsleven bepaald werd door hevige strijd tegen 
de vrijzinnigheid: daarover wordt hoegenaamd niets expliciet vermeld. In die versla
gen gaat het steeds weer over de vaak bedroevende omvang van de afdelingsactivitei
ten, over de meestal trouwe opkomst bij de jaarlijkse 'groote vergadering' in Leeuwar
den (zo waren in 1909 ongeveer vierhonderd leden bijeengekomen) en over de ontwik
kelingen in de rechtzinnige evangelisaties27 waarmee de commissie bemoeienis had, in 
het bijzonder die van Deinum en Surhuisterveensterheide. Uit de notulen van de be
stuursvergaderingen28 blijkt wel, dat zich op plaatselijk vlak nogal eens spanningen 
voordeden: in vrijzinnige gemeenten waar orthodoxen in aparte evangelisaties ver
enigd waren. Een enkele maal komt de reorganisatiekwestie29 aan de orde. In de leden
vergadering van 23 april 1907 spreekt de voorzitter over 'De rechte kerkelijke weg en 
de afwijking daarvan'. Hij zegt: 'Wij moeten niet het lichaam van Chr. verlaten, de me
laatsheid moet gereinigd worden. De meest moderne is op denzelfden grondslag lid 
der Kerk als de meest rechtzinnige. Art. 11 alg. regiem.10 waarborgt ons eigendoms
recht. De modernen zijn dwalende broeders, zonen van hetzelfde huis en door dit voor
bij te zien is veel kwaad gesticht. (...) Zij die schelden op de modernen gevoelen vaak 
weinig last ervan of zijn hooghartig en farizeesch.' In zijn inleidend woord in de verga
dering van 5 mei 1915 dringt de voorzitter aan op het vasthouden aan de eenheid van 
het lichaam van Christus en de eis van reorganisatie. Hij doet dat '(...) in verband met 
verschijnselen die op afwijking van die lijn schenen te wijzen.' 

J.R. Wolfensberger schrijft (weliswaar met betrekking tot de situatie enkele decennia 
later) over 'de scherpe en absolute tegenstelling tussen vrijzinnig en orthodox' in Fries
land: 'Deze gaat door over de gehele linie. Theologisch, kerkpolitiek, staatkundig poli
tiek, in de maatschappelijke organisaties, in school en huisgezin. Er zijn nagenoeg 
geen raakpunten, het zijn allemaal strijdpunten. Van een theologisch gesprek is nage
noeg geen sprake. Of het is zo volkomen objectief en abstract, dat er toch niets door 
verandert. (...) De tegenstelling zet een stempel op beide groepen. Men drijft elkander 
in de consequentie, waardoor ieder verder gaat dan hij zelf wil en dan men in een chris
telijke gemeenschap hoorde te gaan.'31 En: 'Een eigenaardig supranaturalisme verbindt 

26. De jaarverslagen van de provinciale commissie zijn steeds opgenomen in het (landelijke) Verslag van de 
Confessioneele Vereeniging over het jaar .... (tot en met 1919 uitgegeven in Leiden, daarna in Wage
ningen). 
11. Zie voor de rechtzinnige evangelisaties in Friesland: par. 9.2.2. 
a . 'Notulenschrift van de vergaderingen van de Provinciale Commissie der Confessioneele Vereeniging in 
Friesland van 30 Mei 1906 tot 8 Mei '30.' 
2'. Zie voor de reorganisatiekwestie: par. 5.1. 
30. Art. 11 van het Algemeen Reglement luidt als volgt: 'De zorg voor de belangen, zoo van de Christelijke 
Kerk in het algemeen als van de Hervormde in het bijzonder, de handhaving harer leer, de vermeerdering 
der godsdienstige kennis, de behartiging van de zending, de bevordering van Christelijke zeden, de bewa
ring van orde en eendracht, en de aankweeking van liefde voor Koning en Vaderland, moeten steeds het 
hoofddoel zijn van allen, die in onderscheidene betrekkingen, met het kerkelijk bestuur belast zijn.' 
3'. J.R. Wolfensberger, 'De kerk in Friesland', in S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, N. Stufkens en H.C. 
Touw (red.). Kerke-werk. Beschrijvingen van den arbeid der Hervormde Kerk in stad en land (Nijkerk z.j.), 
p. 44. 
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ondergronds de heftig elkander bestrijdende richtingen, zodat het niet gewaagd is dan 
van de strijd der abstracties, der dogmata te spreken, zelfs in de tegenstelling orthodox-
vrijzinnig.'32 

Kalma meldt, dat de strijd tussen de richtingen vooral in de classis Franeker, 
waartoe Noordmans' eerste gemeente behoorde, heerste: 'Heftig werd er gestreden om 
die gemeenten, waarin rechts en links ongeveer even sterk waren en om de classis Fra
neker, die Friesland of rechts of links kon maken. (In de classes Dokkum en Sneek 
waren de orthodoxen in de meerderheid, in Leeuwarden en Heerenveen de vrijzinni
gen.)'11 Later veranderde de situatie in de classis Franeker. F. Bloemhof en L. Luteyn 
maken als volgt gewag van die verschuiving: 'Vroeger stond deze Classis bekend om 
zijn strijdvaardige wijze, waarop rechts en links elkaar ontmoette ter Classicale verga
dering. Dit behoort echter tot het verleden. Thans ontmoet men elkaar niet meer in 
strijdhouding, maar in een houding van het openhartig gesprek over en weer.'34 

4.1.3. Noordmans over 'De Friesche Gemeente' 

Hoe Noordmans het orthodoxe gemeentelijke leven in Friesland beoordeelde, is op te 
maken uit de aantekeningen van een lezing 'De Friesche Gemeente', die hij rond 1908 
gehouden moet hebben voorde Tract. Theol. Conferentie 'Hardenbroek"35. Omdat de 
notities niet in de Verzamelde Werken zijn opgenomen, citeren wij uitvoerig. 

Noordmans begint met de opmerking dat er eigenlijk twee Frieslanden zijn: het 
westelijke en het oostelijke deel van de provincie. Op het oosten gaat hij nauwelijks in. 
Hij is er uitermate negatief over: 'Een ander ras. (...) Minderwaardig. Achterdochtig, 
onoprecht. Leugenachtig. Lastige gemeenten. Mystieke trekken. Weeke gemoedstoe
standen. Sensationeel. Domineelopers. Moeilijk te doorgronden.' Voor het antwoord 
op de vraag in hoeverre dit beeld door de werkelijkheid bevestigd wordt, verwijzen wij 
naar paragraaf 3.2. over Noordmans' predikantschap in Suameer ... 

Over het westelijke Friesland zegt de spreker, dat het intellect daar zeer ontwik
keld is. Hij merkt op: 'Het aantal studeerenden ten plattelande is er groot.' In de ge
meente komt die intellectuele benadering als volgt tot uitdrukking: 'Het Friese gemeente-
lid kan buitengewoon verstandig praten en hij praat veel en graag. Hij leest ook heel 
wat soms.' De intellectuele inslag van de westelijke Fries heeft echter ook een scha
duwzijde: 'De systeemzucht leidt tot zeker radicalisme.' Wel is er sprake van een zeke
re gevoeligheid, sentimentaliteit: 'Aan den rand verweekt het intellect.' Maar: 'Het 
blijft intellect. (...) Oorspronkelijke, diepere geestesstromingen zijn zeldzaam. (...) een 
diepe, persoon vormende bekeering, die een eigen centrum geeft, is zeldzaam.' Noord
mans geeft zelf al aan: 'Uit dit alles blijkt dat ik niet onverdeelde sympathie voor het 

32. J.R. Wolfensberger, ibid., p. 37. 
33. J.J. Kalma, 'Oorzaak van de achteruitgang van de Nederlandse Hervormde Kerk op het Friese platte
land. Een historische benadering', in Hervormd Friesland. Een studie over de achtergronden en plaats van 
de hervormde gemeenten in de kerkprovincie Friesland (Leeuwarden 1959), p. 7. 
M. F. Bloemhof en L. Luteyn, 'De Greidhoek', in W. Banning (red.), Handboek Pastorale Sociologie dl 2 
(VGravenhage 1955), p. 304. 
•. Zie voor de relatie tussen Noordmans en 'Hardenbroek' : par.4.2.8. 
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Friese geestesleven heb. Het is mij niet gepassioneerd genoeg. Het is radicaal, con
sequent. Maar de eigenlijke wil is daarbij meer de drijfkracht. Het is intellectuele pas
sie.' Toch ontkent Noordmans niet, '(...) dat het Fr. gemeentelid vergelijkenderwijs 
vaak iets fijns heeft.' Hij spreekt ook over 'fijne kalmte', in welk verband hij opmerkt: 
'Op het doodsbed wordt deze soms tot heerlijke stervensgenade geheiligd.' Volgens 
Noordmans staat Christus in de belijdenis van de Friezen in het teken van de christologie: 
'Het is het heldere midden der theologie waar z'n meditatie verwijlt. Niet de duistere 
partijen van Gods eeuwigheid en heerlijkheid. Niet de onberekenbare leer van den H. 
Geest. Maar de leer van Christus en Zijn werk, het systématiser deel der theologie. 
Hier loopt de Fries gevaar Christus en christologie te verwarren. Zichzelf zalig te rede-
neeren in plaats van zalig te worden door geloof. Het gevaar is het syllogisme (...)' 
Noordmans vat samen: 'Friesland is confessioneel. Er is een historisch en psycholo
gisch tekort.' In dit verband wijzen wij op enkele vergelijkbare uitspraken. In het refe
raat 'Dogmatische zekerheid' (1906), dat Noordmans voor een confessioneel publiek 
hield16, zegt hij: 'Wij moeten meer aan psychologie doen.'37 In een in Idsegahuizen-
Piaam gehouden preek over Efesiërs 4: 20 en 21 spreekt hij over categorieën mensen 
bij wie het christelijk leven het verband met het leven kwijtraakt; zo zijn er mensen van 
wie gezegd kan worden: 'Ze denken zich zalig (...)'38 Noordmans vindt: 'Men denkt 
zich niet zalig. (...) Maar door geloof en leven, in Christus verenigd. Door Jezus Chris
tus.'39 Mogen wij Noordmans' visie zo vertolken, dat hij bij de Friese orthodoxie het 
besef van 'het ethisch karakter der waarheid' (J.H. Gunning jr.40) miste? Overigens: in 
een uit 1952 daterende brief aan M.N.W. Smit schrijft hij: 'Er zit in Friesland, onder 
het dogmatisch confessionalisme, een enthousiaste geestesbeweging. Ik acht het niet 
onmogelijk dat de taalbeweging in die diepere lagen beroering zal brengen, en dat van 
onder de stereotype, wat oppervlakkige kerkelijkheid van vele Friese gemeenten een 
meer oorspronkelijke, meer spontane en diepere doorbraak van het eigen geestesleven 
op gang kan worden gebracht. Voorlopig lijkt het daar nog niet op. Maar de bijbel
vertaling van Wumkes en de psalmen van Fedde Schurer kunnen op den duur daartoe 
meewerken.'41 

4.2. NOORDMANS EN HET KERKELIJKE EN THEOLOGISCHE 
VERENIGINGSLEVEN 

Inleiding 

In subparagraaf 3.1.1. hebben wij gezien, dat Noordmans ten tijde van zijn predikant
schap in Idsegahuizen-Piaam diverse nevenfuncties bekleedde. In de subparagrafen 
3.2.4. en 3.2.5. is ons gebleken, dat hij zich ook in Suameer niet tot het plaatselijke 

M. Zie daarvoor: par. 4.2.1. 
3'. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', in V.W. dl. 1, p. 60. 
3'. O. Noordmans, 'Efesiërs 4: 20 en 21', in V.W. dl. 7, p. 81. 
3'. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', p. 84. 
40. Zie voor Noordmans' verhouding tot Gunning: par. 2.2.1. Zie voor Noordmans' visie op Gunnings 
theologische positie: par. 8.1.2.2. 
" . Brief 913 (O. Noordmans aan M.N.W. Smit, 25 mei 1952). 
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gemeentewerk beperkt heeft. Vooral in de periode van zijn tweede gemeente was hij 
betrokken bij het kerkelijke en theologische verenigingsleven in Friesland. Ook buiten 
die provincie heeft men hem leren kennen. In deze paragraaf behandelen wij zijn acti
viteiten in de verschillende verbanden waarin hij geparticipeerd heeft. 

4.2.1. De Friese Predikantenvereniging42 

Op 20 oktober 1902 kwam een aantal 'Friesche Rechtzinnige Predikanten' in Leeu
warden bijeen. Daarmee gaven zij gehoor aan een oproep van H. van Eyck van Heslinga 
en enkele medestanders. Doel van de samenkomst was, een vereniging op te richten. 
Vermoedelijk was de Friese Predikantenvereniging43, een 'Groninger' initiatief, toen al 
ter ziele. Deze, op 30 augustus 1844 officieel opgerichte, vereniging was bedoeld voor 
alle dienstdoende predikanten in Friesland. De nieuwe vereniging was alleen bestemd 
voor rechtzinnige predikanten in de provincie. Twintig leden traden toe; onder hen J. 
Oosterhuis, die Noordmans' schoonvader zou worden44. Nadat uitvoerig over de doel
stelling van de vereniging gediscussieerd was, meende de voorzitter aller opinie weer 
te geven, '(...) als men deze zoo ruim neemt, dat alle rechtzinnige predikanten erop 
staan.' 

In de volgende vergadering werd het conceptreglement besproken, waarbij men 
veel aandacht besteedde aan de grondslag in artikel I. Enkele leden wensten een nadere 
omschrijving van het begrip 'rechtzinnig'. Als voorbeeld werd de grondslag van de 
Vereniging tot Evangelisatie in de Classis Heerenveen, waarin verwezen wordt naar 
Romeinen 4: 25, genoemd. Uiteindelijk besloot men om geen precisering in het regle
ment op te nemen. Artikel II, over het doel van de vereniging, luidt als volgt: 'Zij be
doelt persoonlijke kennismaking en gedachtenwisseling over theologische en kerke
lijke onderwerpen, voorts over literarische, algemeen wetenschappelijke en maatschap
pelijke vraagstukken, die verband houden met onze Christelijke belijdenis. - Zij kan, 
voorzoover het karakter der vereeniging het toelaat, invloed uitoefenen op de beant
woording van vraagstukken van den dag, met inachtneming van wat in art. XIV nader 
bepaald wordt. - Voorts zal zij trachten te arbeiden aan de bevordering van geestelijk 
leven in de provincie en kan, met name op 't gebied van Zending, Evangelisatie, Ar-
beidersvereeniging en dergelijke commissies benoemen, aan welke in overleg met be
staande corporaties deze werkzaamheden in 't bizonder zijn opgedragen.'45 

Dat de vereniging in het kerkelijk leven duidelijk orthodoxe positie koos, blijkt 
onder meer uit de verklaring die in de vergadering van 11 september 1905 werd ge
daan: '(...) overwegende dat door de uitspraak der Synodus Contracta dd 9 Aug 1905 

n. Het archief van de Friese Predikantenvereniging berust bij het Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 230-19. 
Tenzij anders vermeld, is de informatie over de vereniging ontleend aan nr. 1 - 8: 'Notulen, 1902-1924'. 
" . Zie voor de Friese Predikantenvereniging: J. Vree, "De kraaienplaag'. Een halve eeuw predikanten
verenigingen in de Nederlandse samenleving (1844-1892)', in D.Th. Kuiper e.a„ Predikant in Nederland 
(1800 tot heden). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme na 1800 5 ( 1997) p 
107-113. 
"4. Zie daarvoor: par. 3.1.6. 
4S. Reglement der Friesche Predikantenvereeniging. Opgericht te Leeuwarden den 20sten October 1902 
(z.p. z.j.). 
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inzake de bekende quaestie Dr L.A. Bähler46, den naam van Christus smaadheid, het 
christendom oneer is aangedaan en aldus de eer der Nederlandse Hervormde Kerk is 
geschaad en het aan het Provinciale Kerkbestuur van Friesland onmogelijk is gemaakt 
art XI van het Algemeen Reglement te handhaven, spreekt hare diepe verontwaardi
ging uit over de wijze der behandeling dezer zaak en over de uitspraak die daarvan het 
gevolg geworden is en gaat over tot de orde van den dag.' 

Bij de vierde vergadering van de vereniging, gehouden op 1 lmei 1903, was Noord-
mans voor het eerst aanwezig. In de bijeenkomst van 19 mei 1908 werd hij tot bestuurs
lid gekozen, in die van 14 november 1910 en 10 november 1913 werd hij als zodanig 
herkozen. Meer dan eens nam hij het presidium van Van Eyck van Heslinga over. 

Driemaal heeft Noordmans voor de Friese Predikantenvereniging een lezing 
gehouden. - Op 12 februari 190647 sprak hij over 'Dogmatische zekerheid'48. In de no
tulen staat, '(...) dat het stuk een geestelijk bad had gegeven en vermogens die sluimer
den weer eens had opgewekt.' Op 20 februari schrijft Noordmans' vader49 aan zijn 
zoon: 'Uw referaat heb ik in De Banier™ gelezen en heb de indruk gekregen dat het 
nogal wetenschappelijk was en dus te diepe kost voor mij, ik schrijf dus daarover ook 
niet. Wel bewaar ik het stuk zoals het in De Banier staat en hoop ik dit nog eens te lezen 
en te herlezen, voorshands schort ik mijn oordeel op.'51 - In de voorjaarsbijeenkomst, 
'de glorieuze vergadering te Beetsterzwaag'52, op 1 juni 1909" hield Noordmans de 
lezing 'Het getuigenis van De Hartog'54. A.H. de Hartog, voor Noordmans geen onbe
kende55, was daarbij aanwezig. Nadat Noordmans de lezing had gehouden, kreeg De 
Hartog het woord. Hij vertelde, dat men zijn optreden veelal verkeerd begrepen had: in 
die zin, dat men het als negatief en vijandig had voorgesteld. Hij verklaarde, geen an
der doel te hebben '(...) dan zijn collega's te verzamelen voor de waarheid Gods. 't Is 
hem niet om enig leiderschap te doen, maar om de verheerlijking van de Drieënige. (...) 

"6. Zie voor de kwestie-Bähler: A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Geschiedenis, 
theologische ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw 
(Kampen 1974' - 19861, opnieuw herziene en vermeerderde dr), p. 262. Cf. L.A. Bähler, Oordeelt mede! 
De officiële bescheiden in de jongste kerkelijke moeilijkheden van Dr. Louis A. Baehler (Groningen 1905). 
47. In O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 74 n. 1, wordt ten onrechte gesteld, dat Noordmans het referaat op 12 
april 1906 heeft gehouden. Cf. brief 190 (Ouders aan Oepke, 31 januari 1906) n. 3. 
4S. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', in V.W. dl. 1, p. 52-77. 
*". Zie voor Noordmans' vader: par. 1.2. 
s°. De Banier werd in 1874 door L. Tinholt opgericht. Van 1898 tot 1908 was het blad het orgaan van de 
Fries-christelijk-historischen. 
" . Brief 191 (Ouders aan Oepke, 20 februari 1906). 
H. Brief 366 (H. Guittart aan O. Noordmans, 2 februari 1928). 
53. In O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 147 n. 1, wordt nog als datering aangegeven 'waarschijnlijk in 1910'. 
M. O. Noordmans, 'Het getuigenis van De Hartog', in V.W. dl. 1, p. 126-150. Een bewerking van de lezing 
verscheen onder de titel 'Het getuigenis van dr. De Hartog. Waardering en kritiek' in Stemmen voor Waar
heid en Vrede 47 ( 1910), p. 144-172, opgenomen in O. Noordmans, V. W. dl. 1, p. 151 -166. Zie voor bespre
kingen van Noordmans' pennenvruchten over De Hartog: G.C. Berkouwer, Zoeken en vinden. Herinneringen 
en ervaringen (Kampen z.j.), p. 98-100, A. van der Kooi, Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans 
(Kampen 1992), p. 39-43, E. van der Sluis, Noordmans' vroege theologie. Inzet en breuklijnen inde eerste 
fasen van zijn denken (IJsselmuiden 1993), p. 45-51, en G.W. Neven, 'Het theologieconcept van O. Noord
mans. Over de wetenschapstheoretische kracht van Noordmans' denken', in E. Dekker, M.C. Batenburg en 
D.H.J. Steenks e.a. (red.), Solidair en solide. In gesprek met H.W. de Knijff (Kampen 1997), p. 81-99. 
55. Zie voor de vriendschap tussen Noordmans en De Hartog: par. 3.1.2. Zie voor Noordmans' visie op De 
Hartogs theologische positie: par. 8.3.7. 
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Br. Noordmans is de eerste, die iets degelijks tegen hem heeft ingebracht. (...) Ruim 
een uur hield Dr. de Hartog met zijn gloedvolle improvisatie allen geboeid.' In een 
brief van 7 juni 1909 aan Noordmans maakt hij gewag van 'een goed samenzijn', 
waarbij hij ook nog om een verslag van de vergadering vraagt56. Tevens schrijft hij over 
Noordmans' 'goede plan'. Daarmee is ongetwijfeld diens voornemen om zijn lezing in 
Stemmen voor Waarheid en Vrede'1 te publiceren58, bedoeld. - Op 10 februari 1913 
hield Noordmans de lezing Tets over volkskerk'59. In de notulen van de vergadering 
staat niets over de inhoud van de discussie die naar aanleiding van 'dit helder en scherp 
geformuleerd referaat' ontstond, vermeld. 

Noordmans heeft vaak aan de discussies over door andere leden gehouden le
zingen deelgenomen. - G. Smit60 refereert in een uit 1910 daterende brief aan Noord
mans aan een vergadering waarin Noordmans een lans gebroken had voor de hypothe
se-Kuenen61. De weergave van Noordmans' opmerkingen in de notulen is evenwel te 
fragmentarisch om daaruit duidelijke conclusies over zijn denkbeelden te kunnen trek
ken. - In de vergadering van 9 maart 1914 vroeg de voorzitter, of men een actie zou 
beginnen met betrekking tot de proponentsformule en de belijdenisvragen. Naar aan
leiding daarvan stelde Noordmans de vraag, of zoiets niet meer op de weg van de pro
vinciale commissie van de Confessionele Vereniging lag. Hij voegde daar aan toe: 'En 
als een meerderheid in onze vereniging steeds zulke acties beoogt en voert, zou er dan 
niet voor iemand uit de minderheid een ogenblik kunnen komen dat hij zich gedwon
gen zou voelen zich uit de vereniging terug te trekken?' In de op 11 mei 1914 te Beet-
sterzwaag gehouden vergadering, die door Noordmans werd bijgewoond, werden de 
door een commissie geformuleerde en door aanwezigen enigszins geamendeerde voor
stellen 'nagenoeg eenparig' aangenomen ... Noordmans bedankte toen nog niet als (be
stuurslid van de vereniging. In de bestuurs- en redactievergadering van 30 augustus 
1916 werd daarvan wel mededeling gedaan. De aanduiding 'redactievergadering' heeft 
betrekking op het Hervormd Zondagsblad, waarover in de volgende subparagraaf meer. 

Uit een brief van Noordmans van 15 april 1940 aan H.B. Spijkerboer, toenma
lig secretaris van de predikantenvereniging, blijkt, dat Noordmans op 12 juni 1940 in 
Beetsterzwaag zou spreken over 'Belijdenis en Liturgie'62. In die brief schrijft hij ver
der: 'Ik heb vele en goede herinneringen aan dergelijke vergaderingen te Beetster
zwaag, nu al vrij lang geleden. In 1909 heb ik er twee uren lang gelezen over de opvat
tingen van dr. de Hartog. Deze hadden wij uitgenodigd aanwezig te zijn, wat hij ook 

M. Brief 230 (A.H. de Hartog aan O. Noordmans, 7 juni 1909). 
•". Stemmen voor Waarheid en Vrede, evangelisch tijdschrift voor de protestantse kerken, werd in 1864 
opgericht door L. Tinholt. Vanaf 1864 tot 1868 redigeerden Tinholt en A.W. Bronsveld het blad, vanaf 1875 
deed Bronsveld dat alleen. Het blad, dat veelal het standpunt van de ethische richting weergaf, werd in 
1925 opgeheven. 
ss. Brief 231 (A.W. Bronsveld aan O. Noordmans, 8 juni 1909). Cf. brief 250 (A.W. Bronsveld aan O. 
Noordmans, 17 december 1909). - In de 'Kroniek februari 1939', in VW. dl. 4, p. 249, refereert Noordmans 
aan zijn artikel in Stemmen voor Waarheid en Vrede. 
". O. Noordmans, 'Iets over volkskerk', in V.W. dl. 1, p. 378-388. Een verslag van de lezing verscheen in 
Hervormd Zondagsblad voor de Provincie Friesland 6 ( 1913) nr. 7. Zie voor een bespreking van de lezing: 
hfst. VI. 
'°. Zie voor de vriendschap tussen Noordmans en Smit: par. 3.1.2. 
" . Brief 270 (G. Smit aan O. Noordmans. 10 oktober 1910). -Zie voor Noordmans'visie op de hypothese-
Kuenen: par. 2.2.1. 
" . Brief 646 (O. Noordmans aan H.B. Spijkerboer, 15 april 1940). 
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deed.' In een brief van 4 juni 1940 aan Spijkerboer spreekt Noordmans de veronder
stelling uit, dat de vergadering op 12 juni 1940 in verband met de oorlogsomstandig
heden niet door zal gaan. 

4.2.2. Het 'Hervormd Zondagsblad voor de provincie Friesland'^ 

In de vergadering van 9 september 1907 van de Friese Predikantenvereniging deelt 
voorzitter Van Eyck van Heslinga mee, dat het plan is opgevat om een eigen 'pers' in 
het leven te roepen. (Tot dan toe maakte men gebruik van De Banier.) Hij stelt: 'Als wij 
een eigen blad hadden dan kon daarvan gebruik worden gemaakt door Kinderzorg64, 
De Evangelisatie Verenigingen, De Philanthroop65, onze Predikantenvereniging, de 
Werkmansbond, Christelijk Volksonderwijs.' De vergadering stemt met het voornemen 
in. Pas meer dan eenjaar later vindt een bestuursvergadering van de predikantenvereni
ging met J.W. Groot Enzerink, redacteur van het Hervormd Zondagsblad, plaats. In 
gezamenlijk overleg wordt besloten, dat de naam van de door de predikantenvereniging 
uit te geven periodiek niet veranderd zal worden. Daarmee wordt het blad van Groot 
Enzerink in feite overgenomen. In wat de eerste redactievergadering genoemd zou kun
nen worden, verdeelt men de taken. Noordmans zal de rubriek 'Werkl. ver. met Kinder
zorg en Philanthroop', die in de tweede vergadering samenvattend 'Van het Sociale 
Terrein' genoemd wordt66, behartigen. In de vergadering van 14 november 1911 wordt 
besloten, dat hij de rubriek 'Binnenland' zal gaan redigeren67. Daartoe mag hij de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant ten laste van de kas lezen. In verband met de financiële toe
stand van het blad wordt nog geen jaar later voorgesteld, dat hij over 1911 de helft van 
zijn abonnement vergoed zal krijgen, pas de volgende jaren het gehele abonnement. 

Al spoedig doen zich problemen voor met betrekking tot de uitgave van het Hervormd 
Zondagsblad. De financiële positie van het blad is allerminst rooskleurig68. Daar komt 
bij, dat er moeilijkheden met een medewerker zijn69. Voor ons zijn andere perikelen be
langrijker: de spanningen tussen Noordmans en Groot Enzerink. In de bestuursverga
dering met Groot Enzerink van 14 september 1909 brengt Noordmans enkele bezwa
ren in tegen de toonzetting van artikelen van de eindredacteur70. Vervolgens verdedigt 

63. Tenzij anders vermeld, is de informatie over het Hervormd Zondagsblad ontleend aan de betreffende 
notulencahiers en het betreffende notulenboek van de Friese Predikantenvereniging, waarin de verslagen 
van de redactievergaderingen van het blad zijn opgenomen. Cf. brief 226 (H. van Eyck van Heslinga aan O. 
Noordmans, 25 januari 1909) n. 2. 
M. Zie voor de vereniging 'Kinderzorg': par. 4.2.3. 
65. Zie voor de vereniging 'De Philantroop': par. 4.2.3. 
66. A.M. Brouwer schrijft in brief 242 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 29 oktober 1909) aan Noordmans 
samenvattend over 'Inwendige Zending'. 
«'. Cf. brief 272 (G. Smit aan O. Noordmans, 8 februari 1911). 
6S. Cf. brief 226 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 25 januari 1909) n. 7. 
'9 . Cf. brieven 224 en 226 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 24 december 1908 en 25 januari 
1909). 
™. Mogelijk had Noordmans' kritiek betrekking op Groot Enzerinks 'onhandige polemiek met Niemeyer' 
en zijn 'schandelijke polemiek met Rullmann'. Zie daarvoor: brief 233 (H. Guittart aan O. Noordmans, 27 
juli 1909). Cf. brief 244 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 9 december 1909) n. 2. 
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Groot Enzerink zich. Hoe liep de zaak af? In de notulen staat: 'Uitgesproken wordt, dat 
hij persoonlijk verantwoordelijk blijft (en niet de hele Redactie) voor wat hij als eindre
dacteur schrijft, terwijl het natuurlijk gewenst is, dat de leden der redactie met elkander 
voeling houden.' Uit een brief van 10 november van H. Guittart aan Noordmans blijkt, 
dat de verstoorde verhouding tussen Noordmans en Groot Enzerink ook te maken zou 
kunnen hebben met Noordmans' moeite met het feit dat men in Leeuwarden, waar 
Groot Enzerink predikant is, alleen predikanten uit grote steden uitnodigt om te pre
ken71. Hoe dat ook zij: Noordmans woont aan het einde van 1909 geen redactievergade
ringen meer bij72. In 1910 formuleert hij in een vergadering een drietal wensen. In de 
eerste plaats wil hij, dat de eindredacteur zich niet langer via het blad, maar via particu
liere correspondentie tot de medewerkers zal richten '(...) om toch stukjes in te zenden 
(...)' Mogelijk zorgde Noordmans naar Groot Enzerinks mening voor te weinig kopij. 
Zo staat in de notulen van de vergadering van 16 februari 1914, dat '(...) br. Noordmans 
belooft pogingen aan te wenden om geregeld kopij te leveren.' In de tweede plaats ver
langt Noordmans, dat de eindredacteur niet langer in hetzelfde nummer waarin redactie
leden artikelen opgenomen hebben, zijn eigen aantekeningen daarbij zal plaatsen; in 
het volgende nummer zal dat commentaar gegeven moeten worden. In de derde plaats 
wenst Noordmans, dat leden van de predikantenvereniging niet slechts met hun initialen 
zullen ondertekenen: daardoor krijgen hun bijdragen ten onrechte een redactioneel karak
ter. Noordmans' pleidooi vindt instemming bij de redactie. Besloten wordt, de wensen 
aan Groot Enzerink kenbaar te maken. 

In 1913 vindt een polemiek tussen Noordmans en Groot Enzerink plaats naar 
aanleiding van 'De grootst gemene deler'. Niet lang daarna leidt Noordmans' artikel 
'Een grote vergadering' (1914) tot een tweede pennenstrijd". Het geschil wordt in de 
vergadering van 3 april 1914 besproken74. Noordmans beweert dan, dat Groot Enzerink 
hem beledigd heeft, terwijl de eindredacteur het omgekeerde volhoudt. Een ander redac
tielid herinnert aan het feit dat Groot Enzerink al vaker met een onderschrift bij een 
stuk waarmee hij het niet eens was, heeft gereageerd; en dat die handelwijze meer dan 
eens tot minder plezierige gedachtewisseling aanleiding heeft gegeven. Afgesproken 
was, dat in zulke gevallen pas in het volgende nummer op het gewraakte stuk ingegaan 
zou kunnen worden. Het geschil wordt bijgelegd, zoals te lezen is in de onderdelen 
'Een persoonlijk feit'75 van Noordmans en 'Reactie van J.W. Groot Enzerink'76 van de 
onderhavige polemiek. 

Uiteen brief van H.G.W. Briedé aan Noordmans van 19 oktober 1915 blijkt, dat 
Noordmans enige tijd daarvoor overwogen heeft om zich uit de redactie van het Her
vormd Zondagsblad terug te trekken77. Hij wilde daar evenwel nog mee wachten om 
niet de indruk te wekken, dat een polemiek van Groot Enzerink met de evangelischen 

" . Brief 243 (H. Guittart aan O. Noordmans, 10 november 1909). 
11. Brieven 244 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 9 december 1909), 245 (H. Guittart aan O. 
Noordmans, 9 december 1909) en 254 (H. van Eyck van Heslinga aan O. Noordmans, 18 januari 1910). 
™. O. Noordmans, 'Een grote vergadering (en de daarop volgende polemiek)', in V.W. dl. 1, p. 475-489. 
74. Cf. brieven 282 (K. Straatsma aan O. Noordmans, 14 maart 1914) en 283 (H. van Eyck van Heslinga aan 
O. Noordmans, 18 maart 1914). 
75. O. Noordmans, 'Een persoonlijk feit', in V.W. dl. 1, p. 486v. 
76. J.W. Groot Enzerink, 'Reactie van J.W. Groot Enzerink', in O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 488. 
" . Brief 295 (H.G.W. Briedé aan O. Noordmans, 19 oktober 1915). 
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in Leeuwarden78 de reden van zijn vertrek was. In de vergadering van 8 november 
wordt een brief van Noordmans, waarin hij het voornemen om per 1 januari 1916 te be
danken kenbaar maakt, besproken. Het bestuur besluit Noordmans erop te attenderen, 
dat men zich niet uit de redactie van het blad kan terugtrekken zonder te bedanken als 
bestuurslid van de predikantenvereniging. In een vergadering van 14 februari 1916 
vraagt Noordmans, of de twee functies werkelijk onafscheidelijk verbonden zijn. Daarna 
weidt hij uit over Groot Enzerink en diens uitoefening van het eindredacteurschap. 
Men kiest voor de praktische oplossing, Noordmans te ontheffen van zijn taak als re
dacteur. Tevens legt men (met vijf stemmen voor en één, die van Noordmans, tegen) 
vast, dat bestuursleden van de Friese Predikantenvereniging in principe wel tevens re
dactieleden van het Hervormd Zondagsblad moeten zijn. In de op 14 februari gehou
den vergadering van de predikantenvereniging wordt het voorstel door de aanwezigen 
met applaus aangenomen. In de notulen van de voorjaarsvergadering op 23 mei in 
Beetsterzwaag staat nog: 'De avondvergadering begint minder aardig vanwege de kwes
tie Noordmans-Groot Enzerink.' 

In de vorige subparagraaf kwam ter sprake, dat in de bestuurs- en redactiever
gadering van 30 augustus 1916 mededeling gedaan werd van Noordmans' bedanken 
als bestuurslid en als lid van de predikantenvereniging. Op 13 juli had hij daarover aan 
G.A. Wumkes geschreven: 'Nu ben ik voor enige tijd uit de redactie van 't Hervormd 
Zondagsblad getreden en voor enige weken uit de Friese Predikanten Vereniging. De 
wijze waarop onze collega Groot Enzerink, een echte hemeldragonder, steeds z'n ver
waten muil opensperde in dat blaadje, dat orgaan was van de Vereniging, stuitte mij op 
den duur te zeer tegen de borst. Ik heb toen een soort portefeuillekwestie gesteld en 
ben, toen m'n collega's natuurlijk met de kanselwachter stonden, eerst uit de redactie 
van 't blad en daarna uit de vereniging getreden.'79 

Op de inhoudelijke kant van de conflicten tussen Noordmans en Groot Enzerink 
gaan wij later in80. Hier willen wij aandacht besteden aan de persoon van Noordmans' 
opponent81. Na in Wapenveld en Maassluis gestaan te hebben, werd Groot Enzerink in 
1907 predikant in Leeuwarden. Daar bleef hij tot 1921. Hij was van confessionele sig
natuur, zoals hij in de eerste polemiek met Noordmans schrijft82. Jarenlang was hij se
cretaris van het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging, alsook redacteur van 
De Gereformeerde Kerk^. Hij meende, dat de Nederlandse Hervormde Kerk een cen
trale plaats in de samenleving toekwam. Dat blijkt duidelijk uit de afscheidsrede Een 
groote oogst en weinige arbeidersM, waarmee hij uit de Friese hoofdstad vertrok. Zijn 

78. Cf. brief 294 (H.G.W. Briedé aan O. Noordmans, 7 oktober 1915). 
7 ' . Brief 299 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 13 juli 1916). 
80. Zie daarvoor: par. 5.2.2.1. en 5.2.2.2. 
" . Tenzij anders vermeld, is de informatie over Groot Enzerink ontleend aan FL. van 't Hooft, 'Groot 
Enzerink, Johan Willem', in B.L.G.N.R dl. 1, p. 84. 
82. J.W. Groot Enzerink, '16 april ' , in O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 480. 
83. De Gereformeerde Kerk werd in 1888 opgericht door Ph.J. Hoedemaker en door hem geredigeerd. Het 
blad werd in 1890 al gedeeltelijk ten dienste van de Confessionele Vereniging en het fonds 'Zaak des 
Heeren' uitgegeven; vanaf 1896 geheel vanwege het Comité tot verspreiding der beginselen van de Confes
sionele Vereniging. In 1897 legde Hoedemaker zijn hoofdredacteurschap neer en kwam er een meerkoppige 
redactie. 
84. J.W. Groot Enzerink, Een groote oogst en weinige arbeiders. Afscheidsrede, uitgesproken in de Ned. 
Herv. Kerk te Leeuwarden op zondag 10 april 1921 (Wageningen 1921 ). 
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volkskerkelijke visie komt ook tot uitdrukking in de in 1934 bij een samenkomst ter 
gelegenheid van de Afscheiding gehouden toespraak Scheiding en toekomst. Keren 
wij terug naar Groot Enzerinks periode in Leeuwarden: in de gedachtenisrede bij zijn 
25-jarig ambtsjubileum, getiteld Op Uw woord, zegt hij over het kerkelijk leven in de 
Friese hoofdstad: 'Daar was 't bolwerk van de evangelische en moderne richting.'86 

Deze formulering doet al vermoeden, dat Groot Enzerink de strijd wilde aangaan, wat 
hij inderdaad gedaan heeft. Kalma typeert hem als een fel en lastig man87. Dat die 
karakterisering niet zonder grond is, blijkt ook uit de notulen van de bestuurs- en re
dactievergadering van Friese Predikantenvereniging en het Hervormd Zondagsblad 
van 14 februari 1916, waarin na de verslaglegging van een opmerking van Noordmans 
vermeld wordt:'Groot Enzerink vat weer vuur. Hij wil heengaan. Wil niets meer met 
Noordmans te doen hebben.' Vervolgens is genotuleerd: 'Hierover wordt hij onder han
den genomen door de voorzitter. De toorn van Groot Enzerink verflauwt.' 

In een brief uit 1931 meldt Guittart aan Noordmans, dat hij diens boek Geeste
lijke Perspectieven™ (1930) voor het Hervormd Zondagsblad gerecenseerd heeft89. 
Daarbij herinnert hij aan de wrijvingen in de kring van de redactie. Hij merkt over 
Noordmans' verhouding tot het blad op: 'waarmee je wel eens minder vriendelijke 
ervaringen hebt gehad, zo over je arbeid is geschreven, als ik meende te moeten en te 
mogen doen'. 

4.2.3. De vereniging 'Kinderzorg'90 

In het 'Kort overzicht van wat door de Vereeniging 'Kinderzorg' in het Prov. Ressort 
Friesland der Ned. Herv. Kerk gevestigd te Sneek, beleefd is en gedaan in de 25 jaren 
van 5 Juni 1907 tot 5 Juni 1932' schrijft C.J. Oskam over het particuliere initiatief tot 
behartiging van de verzorging van kinderen wier ouders uit de ouderlijke macht waren 
ontzet of ontheven. Nadat de 'Kinderwetten' van 1905" waren uitgevaardigd, was dat 
in ruime mate ontwikkeld: overal in Nederland waren nieuwe verenigingen opge
richt92. 'En onze Ned. Hervormde Kerk, van welke zoo veel verkeerds wordt verteld, 
heeft daarbij een buitengewoon goed figuur gemaakt.', stelt C. Nieber in een rede uit 

85. J.W. Groot Enzerink, 'Scheiding en toekomst', in Toespraken, gehouden in de samenkomst belegd van
wege het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging bij gelegenheid van de herdenking der Afscheiding 
op donderdag 18 October 1934 (Wageningen 1934). 
K. J.W. Groot Enzerink, Op Uw woord. Gedachtenisrede (...) in de Pieterskerk te Leiden op 17 januari 
1926 1er gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum (Wageningen 1926), p. 13. 
s7. J.J. Kalma, Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis (Leeuwarden 
1987), p. 230 en 248. 
88. O. Noordmans, Geestelijke Perspectieven (Amsterdam 1930). 
8'. Brief 392 (H. Guittart aan O. Noordmans, 24 februari 1931). 
'°. Het archief van de vereniging 'Kinderzorg'berust bij het Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 130-13. Tenzij 
anders vermeld, is de informatie over de vereniging ontleend aan nr. 72: 'Historisch overzicht over de 
periode 1907-1932', ongedateerd (1932), 1 stuk. 
". Zie voor de 'Kinderwetten' bijv.: S.G. Cannes, De kinderwetten (Amsterdam 1905) en P.A. van Tborenburg, 
Kinderrecht en kinderzorg in de laatste honderd jaar (Leiden 1918). 
91. TAS daarvoor bijv. : Overzicht over de werking der kinderwetten gedurende de periode 1 december 1905 
tot 1 januari 1908 (z.p. z.j.), De eerste kwarteeuw der kinderwetten 1 december 1905-1930 (Leiden 1930), 
Vijftig jaar kinderwetten (Alphen aan den Rijn 1955) en 75 jaar kinderwetten (Zwolle 1980). 
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194695. Hij vertelt in dat verband, dat aan artikel 2 van het Reglement voor de diaco
nieën der Nederlandse Hervormde Kerk achter de zin 'Hare taak is het helpen en on
dersteunen van de armen der gemeente en het duurzaam verzorgen en opvoeden van 
weezen.' was toegevoegd: '(•••) en van hulpbehoevende of verwaarloosde kinderen, tot 
de gemeente behoorende.'94 

In november 1906 werd in de (zoals wij in subparagraaf 4.1.2. zagen: overwe
gend vrijzinnige) classis Leeuwarden een vereniging 'Kinderzorg' opgericht. Op 11 
maart 1907 vond een vergadering van het bestuur van de Friese Predikantenvereniging 
met de voorzitters en secretarissen van de orthodoxe classicale besturen plaats: nu de 
classis Leeuwarden een goed voorbeeld had gegeven, moest heel Friesland volgen. 
De provinciale vereniging kwam op 5 juni 1907 tot stand. In de statuten werd opgeno
men, dat deze vereniging '(...) staat op den grondslag van Gods Woord, opgevat in den 
geest der belijdenis van de Nederlandsche Hervormde Kerk.'9S Nieber stelt: 'Helaas 
vinden we ook hier de sporen van het richtingsvraagstuk in onze kerk.' 

Al vroeg had 'Kinderzorg' Noordmans' belangstelling. In de notulen van de kerkenraads-
vergadering van de hervormde gemeente Idsegahuizen-Piaam van 28 april 1907 staat, 
dat de kwestie toen naar aanleiding van een brief daarover van de Friese Predikantenver
eniging aan de orde gesteld werd96. Noordmans lichtte het plan toe, waarbij hij op de 
noodzaak om waakzaam te zijn en niet te talmen, wees: 'Het gaat hier om het welzijn 
van ongelukkige kinderen, waartegenover de Kerk een roeping heeft te vervullen.' Met 
algemene stemmen werd besloten, adhesie te betuigen aan het initiatief. In de volgende 
vergadering werd Noordmans naar de oprichtingsbijeenkomst afgevaardigd. In de ker-
kenraadsvergadering van 17 oktober besloot men tot lidmaatschap van de vereniging. 
In die van 15 oktober 1908 deed Noordmans enkele mededelingen over de arbeid en de 
plannen van 'Kinderzorg'. 

Oskam schrijft, dat Noordmans in 1909 secretaris van 'Kinderzorg' werd. Hij 
vervolgt: 'Tot September 1916 heeft Ds N. het secretariaat waargenomen, hetgeen te 
meer moet gewaardeerd worden, omdat hij als bizonder wetenschappelijk man, zijn 
tijd liever gaf aan studie dan aan correspondentie.' Dat er heel wat brieven geschreven 
moesten worden, laat zich raden: in zijn laatste jaarverslag, over 1915, meldt Noord
mans, dat de vereniging op 31 december van dat jaar voogdes was over 52 kinderen97. 

In de ledenvergadering van 'Kinderzorg' van 22 mei 1911 werd besloten, dat de 
vereniging zich zou aansluiten bij de Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische 
Inrichtingen in Nederland. Deze bond beoogde een ontmoetings- en arbeidscentrum te 
zijn van protestants-christelijke opvoedings- en verplegingsinrichtingen en zorg te dra
gen voor de opleiding van personeel, alsook voor toezicht, advies en inspectie. In de 

,3. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 130-13, 74: 'Kerk en Kinderzorg. Rede, uitgesproken op de algemene 
ledenvergadering van 28 oktober 1946 door ds. C. Nieber, voorzitter van de vereniging', 1 katern. 
'4. C. Nieber, ibid., p. 1. Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 428 n. 2. 
9S. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 130-13,23: Statuten van de Vereeniging 'Kinderzorg' in het provinciaal 
ressort Friesland der Nederlandsche Hervormde Kerk. 
M. Noordmans-archief: 'Notulen der vergaderingen van den Kerkeraad der Herv. Gem. van Idsegahuizen 
en Piaam' (in kopie). 
". Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 130-13, 12: Jaarverslagen, 1915-1956, 1 omslag. 
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bestuursvergadering van 'Kinderzorg' van 15 april 1913 deed Noordmans verslag van 
een reis naar Amsterdam, waar hij een vergadering van de Bond had bijgewoond. Sa
men met 'baronessen en gravinnen'98 zat hij in het bestuur van de vereniging 'De Phi-
lantroop'99, de Friese afdeling van de Centraal-Bond100. Als bestuurslid had hij ook 
bemoeienis met de 'Arbeiderskolonie voor werkeloozen, landloopers, bedelaars, ontsla
gen gevangenen e.a.' te Leeuwarden101. Uit een brief van G.J.A. Offerhaus aan Noord
mans uit 1916 blijkt, dat hij tevens voorzitter van de Friese vereniging en hoofdbe
stuurslid van de centrale bond geweest is102. 

In 1916 trad Noordmans af als secretaris van 'Kinderzorg'. In de notulen van 
de bestuursvergadering van 24 juli staat, dat hij als motivering van de wens om van het 
secretariaat ontheven te worden, had aangegeven: 'Als bijwerk is het secretariaat tijd
rovend.' m Daarop werd besloten, dat de 'inspecteur', die eigenlijk 'directeur' zou moeten 
heten, het werk zou overnemen. In verband daarmee zou in de eerstvolgende ledenverga
dering voorgesteld worden, diens salaris te verhogen. In de bestuuursvergadering van 
4 september werd afscheid genomen van Noordmans als secretaris. 

De jaarverslagen die Noordmans als secretaris van 'Kinderzorg' in het HervormdZon-
dagsblad publiceerde, zijn niet in zijn Verzamelde Werken opgenomen104. Die verslagen 
zijn (inderdaad) van weinig belang. Interessanter zijn twee artikelen van Noordmans' 
hand, die op enigerlei wijze met het werk voor 'Kinderzorg' te maken hebben: 'Zedelij
ke opvoeding"05 en 'Twee kruisridders'106. Uit beide, in het Hervormd Zondagsblad 
verschenen, bijdragen blijkt, dat Noordmans' inzet voor de opvoeding van kinderen in 
het licht van zijn christelijke inspiratie gezien moet worden. 

In 'Zedelijke opvoeding' gaat Noordmans in op de beslissing van minister E.R.H. 
Regout, die bij de toekenning van subsidie aan een vereniging voor zedelijke opvoe
ding, 'een opvoeding zonder godsdienst, waarbij aan goed en kwaad geen goddelijke 
wil ten grondslag wordt gelegd', de voorwaarde had gesteld, dat zij zich van propa
ganda zou onthouden107. Het gaat ons hier niet om Noordmans' visie op de onderhavige 
ministeriële beslissing, maar om zijn houding tegenover wat hij 'vrijgeesterij' noemt. 
Hij acht dat 'een abnormaal verschijnsel'; hij vindt: Tn ieder hart ligt het semen reli-
gionis en een geheel volk rukt het niet gemakkelijk uit z' n hart.'m Op grond van dit be
roep op wat 'algemene openbaring' genoemd zou kunnen worden, laat de scribent zich 

" . Brief 243 (H. Guittart aan O. Noordmans, 10 november 1909). 
" . Brieven 213 (Oepke aan zijn moeder, 8 mei 1908) n. 2 en 220 (P. Heijmens Visser aan O. Noordmans, 
25 september 1908) n. 2. Cf. brieven 242 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 29 oktober 1909) en 243 (H. 
Guittart aan O. Noordmans, 10 november 1909). 
'm. Brief 213 (Oepke aan zijn moeder, 8 mei 1908) n. 2. 
"". Brief 220 (P. Heijmens Visser aan O. Noordmans, 25 september 1908) n. 3. 
">2. Brief 300 (G.J.A. Offerhaus aan O. Noordmans, 12 augustus 1916). 
103. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 130-13, 14: 'Notulenboeken van bestuursvergaderingen, 1910-1940'. 
Cf. brieven 225 (Oepke aan zijn moeder, 30 december 1908), 232 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 24 
juli 1909) en 239 (Oepke aan zijn moeder, 17 september 1909). 
104. Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 411 n. 1. 
,05. O. Noordmans, 'Zedelijke opvoeding', in V.W. dl. 1, p. 426-428. 
I06. O. Noordmans, 'Twee kruisridders', 'm V.W. dl. 1, p. 500-502. 
"". O. Noordmans, 'Zedelijke opvoeding', p. 426. 
"•". O. Noordmans, ibid., p. 427. 



195 

scherp uit over de doelstelling van de vereniging voor zedelijke opvoeding: 'Zulk een 
vereniging heeft de bedoeling aan jeugdige personen over wie ze voogdij krijgt leiding 
te geven zonder die jongens en meisjes te spreken over God. De wijding der hogere 
wereld zal niet tot hen doordringen voorzover het aan genoemde vereniging zal liggen. 
Van Christus zullen ze verre gehouden worden. Het 'laat de kinderkens tot Mij komen' 
zal voor hen tevergeefs gesproken zijn. En niet alleen dat ze buiten de beademing van 
het Evangelie zullen moeten opgroeien, maar elke gedachte aan Gods majesteit en lief
de, ook in de meest algemene zin, zal zoveel mogelijk uit hun opvoeding geweerd wor
den."09 In deze passage treft ons de verwantschap met wat Noordmans later over het 
verschil tussen openbaar en christelijk onderwijs zal schrijven"0. 

Een totaal ander klimaat dan dat van 'vrijgeesterij' ademt 'Twee kruisridders'. 
Daarin laat Noordmans A. de Graaf, inspecteur van de Centraal-Bond van Christelijk-
Philantropische Inrichtingen in Nederland, uitvoerig aan het woord. De Graaf, 'waar
dig zoon van het Réveil' ' ' ', had in een referaat de portretten van Th. Fliedner, de stich
ter van het diaconessenhuis te Kaiserwerth, en van diens schoonzoon en opvolger, J. 
Disselhof, getekend. De Graafs beschrijving van de beide kruisridders heeft diepe in
druk op Noordmans gemaakt. Hij schrijft over 'een zo treffende tekening' van de man
nen in wie De Graaf 'zuiver idealisme, zelfverloochening, diepe gedachten, vooral stil
le vroomheid' (Fliedner) en 'iets gecrucificeerds, dat men denkt aan de Gekruisigde' 
(Disselhof) had ontwaard"2. Wij stellen daarbij de vraag, of Noordmans bij zijn waar
dering voor de portrettering door De Graaf al iets voor ogen gestaan heeft van wat hij 
later in het artikel 'Gemeenschap en persoonlijkheid' (1919) stelt: 'Wij moeten zoeken 
een religieuze persoonlijkheidsidee.']n Op zijn beurt bewonderde De Graaf Noord
mans. In een brief uit 1921 "4 uit hij zijn waardering voor zijn artikel 'Mystiek in de 
moraal' "5 ( 1921 ). In een felicitatiebrief ter gelegenheid van zijn promotie honoris causa 
bedankt hij hem voor diverse publicaties"6. Tenslotte: in een van zijn voordrachten 
noemt hij Noordmans 'een van onze fijnste theologen'"7. 

"". O. Noordmans, ibid., p. 426. 
"°. Zie daarvoor: par. 1.3.3. en 3.2.4. 
'". H. de Bie, Mr. A. de Graaf, waardig zoon van het Réveil (Den Haag 1951). 
"2. O. Noordmans, 'Twee kruisridders', resp. p. 501 en 502. 
"3. O. Noordmans, 'Gemeenschapen persoonlijkheid', 'mV.W. dl. 1, p. 215. Zie voorbesprekingen van het 
artikel: G.J. Paul, Schepping en Koninkrijk. Een studie over de theologie van Dr. O. Noordmans (Wageningen 
1959), p. 49-51, J. Walstra, Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit (Franeker 1983), p. 
178-183, H.W. de Knijff, "Gemeenschap en persoonlijkheid' bij Noordmans', in Woorden tegen willekeur. 
Verzamelde opstellen (Kampen 1989), p. 80-90, A. van der Kooi, ibid., p. 46-48, E. van der Sluis, ibid., p. 
129-143, en H.W. de Knijff, 'O. Noordmans als ethisch theoloog', in Jaap Vlasblom en Jaap van der Windt 
(red.), Enkele visies op de kerk binnen de 'Ethische Richting' (Zoetermeer 1995), p. 203-205. 
'". Brief 328 (A. de Graaf aan O. Noordmans, 19 juni 1921). 
"5. O. Noordmans, 'Mystiek in de moraal', in V.W. dl. 1, p. 357-366. 
"6. Brief 546 (A. de Graaf aan O. Noordmans, 18 oktober 1935). 
"7. A. de Graaf, 'Wisselwerking tusschen de poëtische, de theologische en de sociale- en practische 
kanten van het Réveil. Voordracht o/d jaar v.h. 'Réveil-archief' - Woord en Daad 1937', in Feest en Strijd. 
Uit de geschriften van Mr. A. de Graaf. 1867 - 17 mei- 1937 (Amsterdam 1937), p. 424. 



196 

4.2.4. Het Fries Godgeleerd Gezelschap"* 

Op 19 oktober 1838 kwam een zevental predikanten in Leeuwarden bijeen. Daarmee 
gaven zij gehoor aan een vermoedelijk bij rondschrijven toegezonden verzoek, waar
van de aanhef luidt: 'Daar het boven alle twijfel verheven is, dat eene grondige be
oefening der godgeleerdheid door niets beter bevorderd kan worden dan door gemeen
schappelijke mededeeling van denkbeelden, zoo is het niet te verwonderen, dat sedert 
eenigen tijd bij velen verlangen bestond om eene vereeniging van Godgeleerden daar 
te stellen, ten einde langs dien weg eene grondige beoefening der godgeleerdheid te 
beoefenen.'119 Met de eerste bijeenkomst was het gezelschap opgericht. Een zinspreuk 
heeft men nooit aangenomen, wel was men steeds werkzaam onder de door de eerste 
secretaris voorgestelde leus 'De waarheid is in de vrijheid.'. De leden van de vereniging 
behoorden (en behoren) tot verschillende kerkgenootschappen en allerlei stromingen. 
Jarenlang domineerde de Groninger richting. 'In engeren zin leefde haar geest er tot in 
de twintiger jaren dezer eeuw, in ruimeren tot heden.', stelt S. Cuperus in 1938120. Toen 
Noordmans lid van het gezelschap was, waren de meeste leden van vrijzinnige signa
tuur121. 

Aan de notulen van de vergaderingen van het Fries Godgeleerd Gezelschap ontlenen 
wij het een en ander over Noordmans' lidmaatschap van en over zijn activiteiten voor 
de vereniging122. 

Op voorstel van C. Hille Ris Lambers werd Noordmans het lidmaatschap aan 
het begin van 1914 aangeboden. Op 1 mei kwam hij voor het eerst ter vergadering; op 
2 maart 1923 werd een woord van afscheid tot hem gericht. Namens het gezelschap 
wenst Cuperus hem in een brief uit 1935 geluk met zijn bevordering tot doctor in de 
godgeleerdheid honoris causam, terwijl hij hem in een persoonlijke felicitatiebrief 
'honorair'124 noemt125. In een brief van 9 februari 1953 brengt secretaris R. Boeke Noord
mans de gelukwensen van het gezelschap over ter gelegenheid van zijn vijftigjarige 
ambtsjubileum126. 

Op 4 september 1914 hield Noordmans voor het Fries Godgeleerd Gezelschap 
een lezing met als onderwerp 'Eenige opmerkingen over het pragmatisme van William 

"8. Tenzij anders vermeld, is de informatie over het Fries Godgeleerd Gezelschap ontleend aan S. Cuperus, 
'Het Friesch Godgeleerd Gezelschap gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan', in H. Stoel, S. Cuperus 
en O. Noordmans, Het Friesch Godgeleerd Gezelschap bij zijn eeuwfeest (Assen 1939), p. 11-38, en F.A. 
van Liere, Het Fries Godgeleerd Gezelschap 1838-1988 (z.p. z.j.). 
"». S. Cuperus, ibid., p. 11. 
m. S. Cuperus, ibid., p. 12. Cf. J. Vree, De Groninger godgeleerden, p. 299-302. 
'21. Mededeling van R. Klooster te Jorwerd, die een proefschrift voorbereidt over de invloed van de Gronin
ger richting op het kerkelijk leven in Friesland. 
122. Rijksarchief in Friesland, inv.nr. 230-02, 3: 'Handelingen 1902-1935'. 
123. Brief 557 (Het Fries Godgeleerd Gezelschap aan O. Noordmans, 1 november 1935). 
124. Noordmans staat in de 'Ledenlijst van het Fries Godgeleerd Gezelschap', in F.A. van Liere, ibid., p. 30, 
niet als erelid vermeld. 
,25. Brief 558 (S. Cuperus aan O. Noordmans, 1 november 1935). 
126. Brief 927 (R. Boeke aan O. Noordmans, 9 februari 1953). 
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James'127. Op 5 november 1920 sprak hij over 'De geschiedfilosofie van Heinrich Ric
kert'128. In de notulen van de vergadering van 5 april 1918 staat vermeld: 'Noordmans 
verdedigt de stelling dat het predikambt moet worden geseculariseerd in aansluiting bij 
hetgeen over dit onderwerp is geschreven door Rutgers, Kruyt en in verband met de 
eisen van de tegenwoordige tijd, waarbij de défendus vooral op meer eenvoud en be
perking van officieel gedoe aandringt.'129 De lezing is in manuscript bewaard geble
ven130. Verder verzorgde Noordmans meer dan eens schriftelijke kritieken, exegetische 
beschouwingen en preekschetsen. Bij het op 1 juli 1938 te Franeker gehouden eeuw
feest van het gezelschap131 hield hij de lezing 'Verschuivingen in de theologie van de 
laatste honderd jaar'132. In een terugblik in de inleiding spreekt hij over '(...) een ver
kwikking, als men op de daartoe bestemde vrijdagen, die planetarisch zo goed vast
staan, dat ze in het bekende zakboekje van de Bond van Predikanten staan aangegeven, 
kon opgaan naar de propere hoofdstad van deze provincie, om, al of niet onder het ro
ken van een Goudse pijp, een van die goed doorwrochte stukken aan te horen, zoals ze 
op de 'zalen Schaaf"33, volgens wetenschappelijk-morele verplichting jegens het Ge
zelschap, werden ten gehore gebracht. Met deze verplichting werd de hand niet gemak
kelijk gelicht en wanneer het al eens mocht gebeuren, dan was de kritiek niet mals.' 

4.2.5. Het privatissimum bij Is. van Dijk 

De redactie van Noordmans' Verzamelde Werken vermeldt, dat om Van Dijk134 heen 
zich een groep van leerlingen vormde135, waarin ook Noordmans actief heeft gepartici
peerd136. In deze kring werd veel aandacht besteed aan het pragmatisme, het Badense 
neokantianisme en Kierkegaard. Noordmans heeft de lezing 'Het leven in de zonde. 
Een kritische bespreking van de zondeleer van RD. Chantepie de la Saussaye'137 (waar
schijnlijk 1913) voor dit gezelschap gehouden138. Of dat ook geldt voor de lezing 'Het 

127. O. Noordmans, 'Het pragmatisme van William James', in V. W. dl. 1, p. 240-254. Zie voor een bespre
king van de lezing: E. van der Sluis, ibid., p. 64-69. - In O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 252 n. 1, wordt het 
vermoeden uitgesproken, dat Noordmans de lezing in de kring rond Is. van Dijk gehouden heeft, niet lang 
na de Duitse inval in België in augustus 1914. Op het titelblad van het manuscript staat 'Bergum 1915'. 
'M. O. Noordmans, 'De filosofie der geschiedenis van Heinrich Rickert', in V.W. dl. 1, p. 336-356. - Noord
mans noemt 'De filosofie der geschiedenis van Heinrich Rickert' in de lezing "Verschuivingen in de theo
logie van de laatste honderd jaar' (1938), in H. Stoel, S. Cuperus en O. Noordmans, ibid., p. 52, opgenomen 
in O. Noordmans, V.W. dl. 4, p. 34. 
'2'. Cf. O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', in V.W. dl. 5, p. 24-35. Zie verder: 
hfst. VII. 
'30. Zie voor deze lezing verder vooral: par. 7.3.2.5. 
'". R. Dijkstra schrijft in brief 953 (R. Dijkstra aan O. Noordmans, 30 september 1954) over '(...) een foto 
van het Fries Godgeleerd Gezelschap staande op de pui van het stadhuis. De foto was van 1938 en wie zag 
ik daar plotseling opduiken? Dr. O. Noordmans, zeer duidelijk herkenbaar.' 
,M. O. Noordmans, "Verschuivingen in de theologie van de laatste honderd jaar', in V.W. dl. 4, p. 21-40. 
'33. De vergaderingen van het Fries Godgeleerd Gezelschap vonden tot 1995 in de herenkamer van de zalen 
Schaaf plaats. 
'M. Zie voor Noordmans' visie op Van Dijks theologische positie: par. 8.2.3. 
135. Cf. M. van Rhijn, 'In memoriam', in Is. van Dijk, Gezamenlijke Geschriften dl. 6 (Groningen 19172), p. 22. 
1M. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 149 n. 30. 
13'. O. Noordmans, 'Het leven in de zonde. Een kritische bespreking van de zondeleer van RD. Chantepie 
de la Saussaye', in V.W. dl. 1, p. 231-239. Zie vooreen bespreking van de lezing: E. van der Sluis, ibid., p. 
58-63. - Zie voor Noordmans' visie op Chantepie de la Saussayes theologische positie: par. 8.2.2. 
13S. O. Noordmans, V.W. dl. 1. p. 238 n. 1, cf. p. 235. 
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pragmatisme van William James'139 (1914), zoals de redactie vermoedt140, is de vraag: 
wij hebben in de vorige subparagraaf gezien, dat Noordmans 'Eenige opmerkingen 
over het pragmatisme van William James' voor het Fries Godgeleerd Gezelschap ge
houden heeft. 

H. Stoel schrijft in 1915 aan Noordmans: 'Onze studie-kring is op non-activi-
teit gesteld. Tot hoelang? De vorige herfst vroeg ik de professor, die het beter vond om 
de tijdsomstandigheden toen niet samen te komen.' "" Behalve Stoel waren F.J. Fokke-
ma, A.M. Brouwer142 en W Leendertz deelnemers aan het privaüssimumm, alsook 
A.F. Krull144, mogelijk ook L.H.K. Bleeker145. 

Stoel was achtereenvolgens predikant in Vledder, Sellingen en Veenwouden146. 
Daarnaast was hij onder meer lid van de redactie van de Nederlandsche Kerkbode'41. 
De redactie van Noordmans' Verzamelde Werken stelt, dat Stoel en Noordmans beiden 
betrokken waren bij het Fries Godgeleerd Gezelschap148. Zij waren evenwel niet tege
lijk lid: zoals wij in de vorige subparagraaf gezien hebben, nam Noordmans in maart 
1923 afscheid, terwijl Stoel in april 1924 toetrad149. Eind 1914 schrijft Noordmans 
Stoel een brief, waarin hij commentaar levert op diens dissertatie over J.H. Newman150; 
in het artikel 'Newman en de Reformatie' (1940) verwijst hij naar het boek151. Uit een 
brief uit 1915152 van Stoel aan Noordmans blijkt, dat Noordmans Stoel ter gelegenheid 
van zijn huwelijk geschreven heeft en hem in kennis gesteld heeft van de geboorte van 
zijn zoon Dick153. 

Fokkema, die in 1907 op een proefschrift over G. Groen van Prinsterer gepro
moveerd was, begon als predikant in Westeremden, waarna hij zendingsdirector van de 
Samenwerkende Zendings-Corporaties Rotterdam, rector van de Nederlandse Zendings-
school Oegstgeest en predikant van de zendingsgemeente Doetinchem geweest is154. 
Van contacten tussen Fokkema en Noordmans zijn geen schriftelijke bewijzen bewaard 
gebleven. 

Leendertz, in 1913 op Kierkegaard gepromoveerd, was eerst doopsgezind predi
kant, later lector aan het Doopsgezind Seminarium, daarna hoogleraar in de christelij
ke geloofs- en zedenleer aan hetzelfde seminarium en tenslotte tevens hoogleraar in de 

m. O. Noordmans, 'Het pragamtisme van William James', in V.W.d\.\,p 240-254 
,4°. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 252 n. 1. 
141. Brief 292 (H. Stoel aan O. Noordmans, 8 februari 1915). 
,42. Zie voor de vriendschap tussen Noordmans en Brouwer: par. 3.1.5. Zie voor Noordmans' visie op 
Brouwers theologische positie: par. 8.3.6. 
'«. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 238 n. 1. 
144. Brief 47 (Oepke aan zijn ouders, 19 september 1888) n. 2. 
145. O. Noordmans, V.W. dl. 4, p. 17 n. 7. 
"". Brief 291 (O. Noordmans aan H. Stoel, december 1914) n. 1. 
'". O. Noordmans, V. W. dl. 1, p. 185 n. 1. - De Nederlandsche Kerkbode voor de Protestanten in Nederland, 
werd in 1899 opgericht en bestond tot 1915. Daarna werd het blad in gewijzigde vorm voortgezet tot 1918! 
Het was een orgaan van de ethische richting. 
14S. Brief 291 (O. Noordmans aan H. Stoel, december 1914) n. 1. 
'4'. F.A. van Liere, ibid., p. 30. 
IS0. Brief 291 (O. Noordmans aan H. Stoel, december 1914). 
1M. O. Noordmans, 'Newman en de Reformatie', in V.W. dl. 6, p. 372 n. e. Cf. O. Noordmans, 'Liturgie in de 
crisis', in V.W. dl. 6, p. 197 en 240 n. 62. 
,52. Brief 292 (H. Stoel aan O. Noordmans, 8 februari 1915). 
153. Zie voor de geboorte van Dick Noordmans: par. 3.1.6. 
154. G.J. van de Poll, 'Fokkema, Fokke Jans', in B.L.G.N.P. dl. 1, p. 78v. 



199 

wijsbegeerte van de godsdienst en ethiek aan de Universiteit van Amsterdam155. In uit 
1935 daterende brieven aan Noordmans spreken Leendertz en zijn vrouw hun teleur
stelling uit over het feit dat hij niet als kerkelijk hoogleraar in Utrecht benoemd was156. 
Vooral de brief van Leendertz' vrouw wijst op goede banden. Zij schrijft: 'Wat zouden 
we graag eens bij jullie binnen lopen. We hebben 't op Ameland zo goed samen gehad. 
Er zouden heel wat herinneringen zijn op te halen. (...) Misschien zullen we elkaar nog 
eens rustig ontmoeten. Als jullie eens in de buurt komen? Ons huis is groot genoeg om 
jullie te bergen.' In 1950 recenseerde Leendertz Noordmans' bundels Zoeklichten151 en 
Gods poorten'5* in het Nederlands Theologisch Tijdschrift159. 

Zoals wij in subparagraaf 2.1.4. gezien hebben, kende Noordmans Krull uit de 
periode 'Zetten'. In 1894 werd hij hervormd predikant, terwijl hij in 1901 promoveerde 
op een kerkhistorische studie over J. Koelman160. Uit de tijd na 'Zetten' zijn twee brie
ven van Krull aan Noordmans bewaard gebleven: in 1933161 vraagt hij Noordmans naar 
zijn artikel 'Het geweten'162 (1932) en complimenteert hij hem met zijn boek 
Augustinus16* (1933), op 14 mei 1935 gaat hij onder meer in op Noordmans' boek 
Herschepping'64 (1934) en op het feit dat hij zijn vriend de daaraan voorafgaande tijd 
niet ontmoet heeft165. 

Bleeker was vanaf 1907 hoogleraar te Groningen in de geschiedenis van Israels 
godsdienst, de letterkunde van Israël en de uitlegging van het Oude Testament166. Noord
mans spreekt hem in de 'Dankrede' bij zijn promotie (1935) als volgt toe: " t Minst 
bracht mijn kerkelijk en theologisch werk mij met u in aanraking, hooggeleerde Blee
ker, oudtestamenticus. Maar de herinnering aan uw kennismaking gaat misschien 't 
verst terug."67 

Meer nog dan de leerlingen van de groep om Van Dijk heen, heeft de leer
meester indruk op Noordmans gemaakt. Hij spreekt over 'de fijne geest Isaac van Dijk'168, 
noemt hem 'einen feinen Geist'169 en vertelt, dat hij 'op fijne wijze' 17° K.H. Roessingh 
en andere rechts-modernen kritisch gestemd heeft tegenover het negentiende-eeuwse 

155. Brief 487 (W. Leendertz aan O. Noordmans, 10 januari 1935) n. 1. 
m. Brieven 487 (W. Leendertz aan O. Noordmans, 10 januari 1935) en 488 (Mw. Nora Leendertz-Kehrer 
aan O. Noordmans, 10 januari 1935). 
157. O. Noordmans, Zoeklichten (Amsterdam 1949). 
158. O. Noordmans, Gods poorten ('s-Gravenhage 1949). 
'-". W. Leendertz, 'O. Noordmans, Zoeklichten', in Nederlands Theologisch Tijdschrift 4 (1949-1950), p. 
230v., en 'O. Noordmans, Gods poorten', 'm ibid., p. 231. - Het Nederlands Theologisch Tijdschrift wordt 
sinds 1946 uitgegeven. Het is de opvolger van Nieuwe Theologische Studiën, orgaan van de ethische rich
ting. Op zijn beurt was Nieuwe Theologische Studiën opvolger van Theologische Studiën. 
im. Brief 47 (O. Noordmans aan zijn ouders, 19 september 1888) n. 2. 
" ' . Brief 428 (A.F. Krull aan O. Noordmans, 26 juli 1933). 
16ï. O. Noordmans, 'Het geweten', in V.W. dl. 6, p. 466-476. 
163. O. Noordmans, Augustinus, in V.W. dl. 3, p. 32-198. 
1M. O. Noordmans, Herschepping, in V.W. dl. 2, p. 214-322. 
"*. Brief 503 (A.F. Krull aan O. Noordmans, 14 mei 1935). 
1M. O. Noordmans, V.W. dl. 4, p. 17 n. 7. 
" ' . O. Noordmans, 'Dankrede', in V.W. dl. 4, p. 14v. 
1 6 8 .0. Noordmans, 'Figuur en Woord. Kritiek op de sacramentstheologie van prof.dr. G. van der Leeuw', in 
V.W.dl 8, p. 456. 
m. O. Noordmans, 'Fünfzig Jahre Theologie', 'm V.W. dl. 4, p. 89. 
"". Cf. O. Noordmans, 'Die Mystik und das Wort', in KW dl. 3, p. 539. 
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naturalisme en psychologisme171. Ook herinnert hij zich enkele persoonlijke uitspra
ken172. 

4.2.6. De Algemene Friese Predikantenvergaderingm 

Op 5 juni 1916 schrijft Noordmans aan Wumkes, dat hij met B. Klein Wassink de mo
gelijkheid om een Friese predikantenvergadering op te richten, heeft besproken174. Wum
kes geeft de verklaring van Noordmans' initiatief: 'Hy koe it yn 'e orthodokse Friesche 
Predikantenvereeniging mei mannen as ds. H. van Eyck van Heslinga to Berltsum 
(sunt 1897) en ds. J.W. Groot Enzerink to Ljouwert ( 1907-1921 ) redakteur fan it kon-
fessionéle Hervormde Zondagsblad, sunt 1907 orgaen fan dy feriening, net mear lyk 
fine. Nou socht er in breder basis foar theologysk bisprek to krijen. Sa is ta stân kom
men de Algemeene Friesche Predikantenvereeniging.'175 Het is de bedoeling, dat men 
elkaar zal ontmoeten en naar aanleiding van een referaat met elkaar van gedachten zal 
kunnen wisselen, aldus Noordmans in de laatstgenoemde brief. Een dag later antwoordt 
Wumkes: 'Dat is wel iets naar mijn smaak. Ik bezoek de orthodoxe vergaderingen niet, 
omdat ik er mij niet vrij kan uiten176. Het scholastieke speldezoeken voel ik als een ban. 
Bij vrije mensen voel ik mij thuis.'177 Vervolgens noemt hij namen van theologen met 
wie hij zich verwant voelt. Tevens schrijft hij, dat hij over Noordmans' initiatief zal 
spreken met zijn collega's H.T. de Graaf178 en G. Horreüs de Haas; hij twijfelt er niet 
aan, dat zij zullen meewerken. Hij besluit zijn brief als volgt: 'Ik wou dat we een krach
tige centrumgroep in onze kerk hadden, die een bolwerk vormde tegen het veldwin
nend confessionalisme dat steeds meer de kerk van de natie als geheel vervreemdt.' In 
zijn volgende brief aan Wumkes schrijft Noordmans: 'Voorzover ik enige aansluiting 
heb gehad aan onze orthodoxe kringen, raakt die hoe langer zo meer verbroken. Wij 
staan hier aan de meet van Nieuwe Banen en zoals het nu is mag het niet blijven. In dat 
opzicht is het in de provincie treurig gesteld. Eigenlijke leiding is er niet. En de ortho
doxie leeft zonder enig positief doel. (...) Daarom is het zo jammer dat enkele confes
sionele schreeuwers zo vast het oor hebben van de Friese orthodoxie, dat ieder die niet 
meeloopt geïsoleerd raakt. Zou daar iets aan te doen zijn?"79 Noordmans denkt dan 
niet alleen aan de Friese beweging180, maar ook aan een gelegenheid voor alle Friese 
predikanten om eens kennis te maken. 

'" . O. Noordmans, 'Vijftig jaar theologie', in V.W. dl. 4, p. 57. 
m. O. Noordmans, 'De betekenis van Kohlbrugge voor de theologie van onze tijd', in V.W. dl. 3, p. 509, 'De 
Zwitserse theologie', in V.W. dl. 3, p. 576 en 581, en 'De Zwitserse theologie (lezing)', in V.W. dl. 3, p.589. 
"3. Voorzover bekend, is van de Algemene Friese Predikantenvergadering geen archief bewaard gebleven 
m. Brief 297 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 5 juni 1916). 
"5. G.A. Wumkes, Nei sawntich jier. Tinkskriften fan Dr. G.A. Wumkes (Boalsert 1949), s. 178. 
"". In de notulen van de op 17 september 1906 gehouden vergadering van de Friese Predikantenvereniging 
staat: 'Dr Wumkes van Sneek is overladen met werk en ziet geen kans voor onze Vereniging iets te ziin of 
te doen.' J 

111. Brief 298 (G.A. Wumkes aan O. Noordmans, 6 juni 1916). 
™. Zie voor Noordmans' visie op De Graafs theologische positie: O. Noordmans, 'De theologie van Barth 
en Brunner', in V.W. dl. 3, p. 594-609. Cf. O. Noordmans, 'Verschuivingen in de theologie van de laatste 
honderd jaar', p. 31. 
"9. Brief 299 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 13 juli 1916). 
18°. Zie voor Noordmans' visie op de Friese beweging: par. 1.4.1. 



201 

In een brief van 7 september 1916 vraagt Noordmans de handtekeningen van 
Wumkes en De Graaf onder een oproep tot een voorlopige bijeenkomst, waaronder 
ook die van Klein Wassink en hemzelf staan181. Wumkes gaat op het verzoek in; hij ver
telt: 'Dr. H.T. de Graaf to Snits, ds. B. Klein Wassink to Ljouwert (1903-26), ds. J.L. 
Faber to Boxum (1915-18) en myn persoan diene oan 'e oprop mei. Ut it rounskriuwen 
nim ik it neifolgjende oer: 'Deze samenkomsten beteekenen niet, dat wij meer of min
der eikaars geloofsovertuiging delen. Maar als predikanten van dezelfde kerk stellen 
wij er belang in te weten, hoe anderen denken over allerlei vraagstukken. Wij hebben 
het gevoel, dat wij een nieuwen tijd tegemoet gaan; dat een nieuwe area zal aanbreken 
voor de kerk."I82 De eerste bijeenkomst, op 17 oktober gehouden, werd door 21 predi
kanten bijgewoond, terwijl door vijftien andere sympathie betuigd was - 'Een goed 
getal dus om mee te beginnen.', aldus Noordmans'81. Bovendien constateert hij met 
voldoening, dat een kwart van de 36 orthodox is. Dienaangaande zegt hij: '(...) wat 
meen ik, gegeven het bestaan van de Friese Predikanten Vereniging niet kwaad is.' 

Dat men zich jegens de orthodoxen tegemoetkomend wilde opstellen, blijkt uit 
het feit dat Noordmans Wumkes vraagt om op de eerstvolgende vergadering een lezing 
te houden. Hij motiveert zijn verzoek als volgt: 'Men meende nl. dat het 't beste was in 
de eerste vergadering geen vrijzinnig predikant te doen lezen.' In dezelfde brief stelt 
Noordmans, dat het niet om een vereniging, maar om een vergadering gaat: ieder her
vormd Fries predikant heeft toegang, niemand behoeft zich te binden. Dat de richtin
genkwestie op de achtergrond meespeelt, is zonneklaar. Noordmans schrijft daarover: 
'Men moet beslist bezwaar hebben om met vrijzinnigen in één vertrek te zitten en een
zelfde spreker te horen; zo niet, dan kan men zonder bezwaar komen. Hoe dat in de 
praktijk zal lopen, weet ik ook niet. Vooruit had ik u wel kunnen zeggen, dat bij 't begin 
de confessionelen wel niet zouden meewerken. Maar welke actie zou begonnen kun
nen worden, wanneer men de eis stelde, dat het doel bij het begin reeds was bereikt? 
Dat is een contradictie. In een openingswoord heb ik gezegd dat hier geen kerkelijke 
actie of vooropgezette waardering van eens anders standpunt wordt uitgesproken door 
medewerking, maar dat in de medewerking zijdelings aanwijzing ligt van de mening 
dat 'tijd' niet 'rijpt' voor uiteengaan, doch voor toenadering.' 

Van de Algemene Friese Predikantenvergadering is verder niets bekend. 

4.2.7. De Volksuniversiteit 

G.J. Paul vermeldt: 'Vanuit Suameer heeft Noordmans ook cursussen gegeven voor de 
afdeling Dokkum van de Volksuniversiteit184, waarbij hij de deelnemers confronteerde 
met wat hij zelf in overgebleven aantekeningen noemt 'de dragers der persoonlijkheid 
door de eeuwen der europese cultuur' ; en hen binnenleidde in de gedachtenwereld van 
Cicero, Plotinus185, Petrarca, Montaigne, Descartes, maar ook in die van Augustinus, 

'. Brief 301 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 7 september 1916). 
2. G.A. Wumkes, ibid., s. 178v. 
'. Brief 304 (O. Noordmans aan G.A. Wumkes, 17 oktober 1916). 
4. Voorzover bekend, is van de afdeling Dokkum van de Volksuniversiteit geen archief bewaard gebleven. 
15. Bij het Noordmans-archief berust de fragmentarische lezing 'Plotinus' (1912). 
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Luther en Schleiermacher.'186 Zelf schrijft Noordmans eind 1922 aan D. Boer187: 'Ik 
ben deze winter rustiger dan ooit en werk voor de Friese Volksuniversiteit.'188 Waar
schijnlijk heeft Noordmans niet alleen in Dokkum cursussen verzorgd. In 1938 schrijft 
C.J. de Vogel hem: 'Weet u dat ik jaren geleden in de winter van 1923 hier in Leeuwarden 
lezingen van u heb gehoord over Cicero en Augustinus? 't Kan zijn dat het er meer wa
ren, maar ik herinner me deze twee."89 In een uit 1926 daterende brief vraagt Brouwer 
Noordmans om een opgave van de cursussen die hij voor de volksuniversiteit 'èn te 
Rotterdam"0 (èn elders?)' gehouden heeft191. In 1932 hield hij de lezing 'Heidegger en 
Augustinus'192 voor de Volksuniversiteit te Zwolle1". Tenslotte: in een brief uit 1933 
vraagt P.C. IJsseling'94 aan Noordmans met betrekking tot zijn Augustinus: 'Is dit boek 
gegroeid uit een Volksuniversiteitscursus? Ik vermoed zulks, ook om de typische uit
gave in de V.U.B.'195 Augustinus is inderdaad in de Volksuniversiteits-bibliotheek uit
gegeven196. 

4.2.8. De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 

Noordmans sprak dikwijls op de zomerconferenties van de Nederlandse Christen-Stu
denten Vereniging197. Zoals wij in subparagraaf 4.1.3. gezien hebben, onderhield hij 
zijn toehoorders rond 1908 over 'De Friesche gemeente'. De bijeenkomst vond plaats 
op 'Hardenbroek', een kasteel aan de Kromme Rijn bij Langbroek198. Op 5 november 
1920 hield Noordmans daar een toespraak voor de afdeling Utrecht van de vereniging; 
'Mystiek in de moraal' is de bewerking daarvan199. In 1930 sprak hij over 'Evangelie en 
zielszorg'200; in 1939 over 'Onze houding tegenover de cultuur', op 'Woudschoten'201. 

In het artikel 'Mysterie of boodschap' ( 1935) schrijft Noordmans: 'Het moet in 
1921 geweest zijn, dat ik te Nunspeet op de zomerconferentie der NCSV sommige van 
mijn eerste 'dialectische' klanken liet horen. Ik legde het Evangelie wat rauw op de 
jongens en meisjes, alsof er geen conferentie-tent boven hun hoofd wapperde en er 
geen kerkdak bestond.'202 J.J. Buskes vertelt daarover: 'Als student van de Vrije Uni
versiteit hoorde ik Noordmans het eerst op een zomerconferentie van de N.C.S.V in 

"*. G.J. Paul, ibid. p. 25. 
"". Zie voor de contacten tussen Noordmans en Boer: par. 7.2. 
,88. Brief 339 (O. Noordmans aan D. Boer, 6 december 1922). 
'•'. Brief 607 (C.J. de Vogel aan O. Noordmans, 21 september 1938). 
"°. Omstreeks 1925 hield Noordmans de lezing 'De achtergrond van de bergrede', in KW dl. 2, p. 36-56, te 
Rotterdam. 
'". Brief 352 (A.M. Brouwer aan O. Noordmans, 24 juni 1926). 
m. O. Noordmans, 'Heidegger en Augustinus', in V.W. dl. 4, p. 393-419. 
"3. O. Noordmans, V.W. dl. 4, p. 418 n. 1. 
"4. Zie voorde vriendschap tussen Noordmans en IJsseling: par. 3.1.5. 
"5. Brief 424 (P.C. IJsseling aan O. Noordmans, 30 maart 1933). 
"«. O. Noordmans, V.W. dl. 3, p. 192 n. 1. 
'". A.J. van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging, 1896-1985 ('s-Gravenhage 1991), 
p. 95. 
"8. A.J. van den Berg, ibid., p. 66. 
" ' . O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 365 n. 1. Cf. brief 862 (K.H. Miskotte aan O. Noordmans, 26 november 
1949) n. 2. 
20°. O. Noordmans, V.W. dl. 6, p. 21 n. 1. 
20'. O. Noordmans, V.W. dl. 6, p. 623 n. 1. 
M2. O. Noordmans, 'Mysterie of boodschap', in V.W. dl. 4, p. 187. 
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Nunspeet. Dat was in 1921. Zijn onderwerp was 'Luisteren'. Na zijn lezing was ik vol
komen van de kaart.'203 Het manuscript van Noordmans' lezing is waarschijnlijk niet 
bewaard gebleven; wel verscheen een verslag van de conferentie in Eltheto204. L. Koo-
mans schrijft: '(...) hoe zullen wij het koninkrijk Gods leeren kennen, als wij niet be
ginnen met stil te zijn, met te luisteren. Hierbij bepaalde Ds. Noordmans onze aan
dacht. Onze tijd is zoo gejacht, wij reageren onmiddellijk op alles wat op ons afkomt, 
zonder het op ons te laten inwerken. Wij forceeren, wij willen ontvangen. Doch wij 
moeten beginnen met te luisteren met af te wachten, wat God ons zeggen wil. Als wij 
gehoorzamen aan wat God ons zeggen wil. Als wij gehoorzamen aan wat God ons 
zegt, dan zal God ons ook ter rechter tijd de rechte kracht geven.'205 

Op 'Hardenbroek' kwam Noordmans zijn latere vriend D. Tromp tegen, getui
ge wat hij in een uit 1948 daterende brief aan K.H. Miskotte opmerkt: 'Ik kende hem 
al, toen hij nog student was, voorzitter van Utrechts N.C.S.V. Op Hardenbroeck en el
ders ontmoette ik hem geregeld.'206 In het artikel 'Wezen en welwezen der kerk. Cal-
vijn of Smytegelt' ( 1952) herinnert hij aan het feit dat hij op 'Hardenbroek' (en 'Woud-
schoten') vaak in aanraking geweest is met de studentenwereld207. 

In 1938 werd Noordmans, die tal van bijdragen in Eltheto gepubliceerd had, lid 
van de redactie van het in dat jaar opgerichte N.C.S.V.-tijdschrift Woord en Wereld, 
waarin ook enkele artikelen van zijn hand zijn opgenomen; hij was de enige redacteur 
die geen oud-lid van de vereniging was208. De redacteuren kwamen uit de kring van 
voorstanders van het reorganisatie-ontwerp-1938 van de Nederlandse Hervormde Kerk209 

en wilden de strijd om een belijdende kerk voortzetten210. Theologisch stond het tijd
schrift in de nog jonge traditie van de dialectische theologie. In 1941 werd het op last 
van de bezetter verboden. 

2°». J.J. Buskes , Hoera voor het leven (Amsterdam 1959), p . 217. Cf. E.D.J. de Jongh, Buskes dominee van 
het volk. Biografie (Kampen 1998), p . 52. 
204. O. Noordmans , V.W. dl. 4, p . 189v. n. 4. - Eltheto was het tijdschrift van het in 1846 opgerichte Utrechtse 
s tudentenzendingsgezelschap 'E l the to ' . Toen dit gezelschap in 1908 fuseerde met de Utrechtse afdeling 
van de N.C.S.V., g ing het blad over naar de N.C.S.V. 
205. L. Koomans , 'De tweede zomerconferent ie ' , in Eltheto 76 (1921) nr. 2, p. 72 . 
206. Brief 822 (O. Noordmans aan K.H. Miskotte, 15 maart 1948). 
207. O. Noordmans , 'Wezen en welwezen der kerk. Calvijn of Smytegel t ' , in V.W. dl. 4, p. 2 4 1 . 
208. A.J. van den Berg, ibid., p . 95 . 
20'. Zie voor het reorganisat ie-ontwerp-1938: H. Bartels, Tien jaren strijd om een belijdende kerk. De Ne-
derlandsche Hervormde Kerk van 1929 tot 1939 ( ' s -Gravenhage 1946). 
21°. O. Noordmans , V.W. dl. 4, p. 300 n. 1. 




