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V. Noordmans en de reorganisatie van de 
Nederlandse Hervormde Kerk 

5.1. DE REORGANISATIEBEWEGING IN DE NEDERLANDSE 
HERVORMDE KERK AAN HET BEGIN VAN DE TWINTIGSTE EEUW 

Inleiding 

In deze paragraaf staan wij stil bij de inspanningen voor de 'herordening van het Her
vormd-kerkelij k leven'2". Daarover zijn twee omvangrijke studies verschenen: Een 
kerk in onrust om haar belijdenis112 van H.A.M. Fiolet en Tien jaren strijd om een be
lijdende kerk van H. Bartels. Fiolet behandelt de ontwikkelingen vanaf het begin van 
de negentiende tot aan het begin van de twintigste eeuw; Bartels analyseert de gang 
van zaken in de jaren van 1929 tot 1939, welke periode buiten ons onderzoeksterrein 
valt. Voor de tussenliggende tijdsspanne is de Schets van de Geschiedenis der Reor
ganisatiebeweging in de Nederlandsche Hervormde Kerk2" van C.A. Lingbeek be
schikbaar. Verder zijn synodale Handelingen2™ en tal van boeken, brochures en brie
ven voorhanden. 

Bij onze beschrijving van wat aan het begin van de twintigste eeuw in de Neder
landse Hervormde Kerk heeft plaatsgevonden, moeten wij ons tot de hoofdlijnen be
perken. Het is ondoenlijk, alle verzoeken tot reorganisatie de revue te laten passeren. 
Niet voor niets spreken Lingbeek en RH. Vrijhof respectievelijk over 'een kast vol van 
(...) terzijde gelegde verzoekschriften'215 en over een 'voorstellenkerkhof, dat de her
vormde synode in de loop der jaren heeft geschapen'216. Bijzondere aandacht besteden 
wij aan de gebeurtenissen waaraan Noordmans in zijn bijdragen refereert. (Met het 
oog daarop beginnen wij ons historisch overzicht bij het gezamenlijke pleidooi tot re
organisatie van Gunning en Ph.J. Hoedemaker217 - en P.J. Kromsigt218 - in 1901.) 

Een verhelderend gezichtspunt voor het beoordelen van de kerkelijke verwik
kelingen in de onderhavige periode kan ontleend worden aan wat Th.L. Haitjema stelt: 
dat de aandacht van degenen die zich bezwaard voelden over de koers die de kerk voer 
'(...) meer gericht was op het belijdenis-vraagstuk dan op het eigenlijke kerkrechte
lijke probleem, dat met het Kon. Besluit van 7 Januari 1816219 was geschapen. Het 
losser worden van de binding aan de klassieke belijdenis der Gereformeerde vaderen, 

2". Th.L. Haitjema, Nederlands Hervormd Kerkrecht (Nijkerk 1951), p. 65. 
212. H.A.M. Fiolet, Een kerk in onrust om haar belijdenis. Een phaenomenologische studie over het ont
staan van de richtingenstrijd in de Nederlandse Hervormde Kerk (Nijkerk 1953). 
m. C.A. Lingbeek, Schets van de Geschiedenis der Reorganisatiebeweging in de Nederlandsche Her
vormde Kerk (Wageningen 1925). 
2". Handelingen van de Gewone en van de Buitengewone Vergaderingen van de (Algemeene) Synode der/ 
van de Nederlandsche Hervormde Kerk tenjare .... (voortaan: H.S.) ('s-Gravenhage 1901vv.). 
215. C.A. Lingbeek, ibid, p. 98. 
216. P.H. Vrijhof, Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk (Utrecht 1970), p. 162. 
111. Zie voor het contact tussen Noordmans en Hoedemaker: par. 1.2.4. Zie voor Noordmans' visie op 
Hoedemakers kerkelijke positie: par. 6.1.4.4. 
21S. Zie voor Noordmans' visie op Kromsigts kerkelijke positie: par. 6.1.4.5. 
2". Zie voor 'het Kon. Besluit van 7 januari 1816': J.C.A. van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816 
(Wageningen 1942). 
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zoals dit bevorderd werd door de dubbelzinnigheid van het nieuwe 'ondertekenings
formulier' voor aanstaande dienaren des Woords (de z.g. quia- of quatenus-kv/estié120), 
scheen veel intenser verzet te wekken dan de kerkrechtelijke kant van het vraagstuk, 
dat de 'koninklijke' bestuursorganisatie van 1816 had opgeroepen.' De spanning tus
sen die twee kanten van de(zelfde) zaak is ook in Noordmans' pennenvruchten over de 
reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk te bespeuren. 

Wij attenderen op tweeërlei gebruik van het begrip 'reorganisatie'. In engere 
zin heeft het betrekking op het herstel van het presbyteriaal-synodale model van kerk-
regering, in bredere zin gaat het om vrijwel alles wat met de onrust en de strijd in de 
Nederlandse Hervormde Kerk te maken heeft221. 

5.1.1. 'Gunning en Hoedemaker samen op weg '222 

Fiolet beweert in het laatste hoofdstuk van zijn proefschrift: 'Niet de Synode, doch de 
verstarde richtingenstrijd was de onneembare hindernis, die de uitweg uit de verwarde 
kerkelijke situatie heeft geblokkeerd.'223 Wij menen te mogen stellen, dat deze conclu
sie in tenminste één geval gelogenstraft wordt door de 'samenvloeiing van stromin
gen'224 aan het begin van de twintigste eeuw: toen de ethische Gunning en de 'confes
sionele'225 Hoedemaker elkaar in 1901 vonden in hun streven naar reorganisatie van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Voordat wij het bondgenootschap tussen Gunning en 
Hoedemaker bespreken, merken wij op, dat de verbroedering tussen beide theologen 
een lange voorgeschiedenis van toenadering had226. 

Op 23 april 1901 hield Hoedemaker, onbetwist voorvechter van kerkherstel227, in een 
vergadering van ambtsdragers te Utrecht het referaat 'Ontwerp tot reorganisatie der 
Herv. Kerk, naar de beginselen der Presbyteriale kerkregeering, in overeenstemming 
met den eisch des tijds'228. Mirabile dictu stelt hij daarin, dat er geen algemene, maar 
slechts een geringe wijziging van het Algemeen Reglement van 1816 nodig is '(...) om 

220. Zie voor de quia- of quatenus-kv/estie: par. 5.1.3. 
221. Cf. HS. 1901, p. 481, en B.A.M. Luttikhuis, Een grensgeval. Oorsprong en functie van het territoriale 
beginsel in het gereformeerde kerkrecht (Gorinchem 1992), p. 133 n. 336. 
222. Cf. W. Balke, Gunning en Hoedemaker samen op weg ('s-Gravenhage 1985), welke studie wij als 
leidraad voor de beschrijving van de samenwerking tussen Gunning en Hoedemaker genomen hebben. 
223. H.A.M. Fiolet, ibid., p. 189. 
224. Th.L. Haitjema, De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. Van Gereformeerde 
Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk ('s-Gravenhage 1964), p. 308. 
225. Cf. Ph.J. Hoedemaker, Aan Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman. Heel de Kerk en heel het volk! Een protest 
tegen het optreden der Gereformeerden als partij, en een woord van afscheid aan de Confessioneele 
Vereeniging (Sneek 1897). 
226. Zie daarvoor: Ph.J. Hoedemaker jr., 'Gunning en Hoedemaker', in J.H. Gunning J.H.Zn., Prof.Dr. J.H. 
Gunning. Leven en werken dl. 3 (Rotterdam 1922-1925), p. 654-678, G.Ph. Scheers, Philippus Jacobus 
Hoedemaker (Wageningen 1939', Leiden 19892), p. 138-144, Th.L. Haitjema, ibid., p. 308-310, en W. 
Balke, ibid., p. 119-148. 
227. Zie daarvoor: P.J. Kromsigt, 'Kerkrechtelijke beginselen', in Dr. Ph.J. Hoedemaker 1868 - 1908. Ge
denkboek ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambtsbediening (Leiden 1908), p. 39-112, G.Ph. Scheers, 
ibid., p. 184-232, W. Balke, ibid., p. 49-66, en G. Bos, 'Hoedemaker en de reorganisatie van de Neder
landse Hervormde kerk', inG.AbmaenJ.de Bruijn (red.), Hoedemaker herdacht (Baarn 1989), p. 33-49. 
228. Ph.J. Hoedemaker, Ontwerp tot reorganisatie der Herv. Kerk, naar de beginselen der Presbyteriale 
kerkregeering, in overeenstemming met den eisch des tijds (Amsterdam 1901 ). 

http://inG.AbmaenJ.de
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de Kerk in het'Genootschap tot openbaring te brengen.'229 Hij wil, dat de meerdere ver
gaderingen de bevoegdheid zullen ontvangen om tucht (namelijk: 'de broederlijke en 
Schriftuurlijke in onderscheiding van de reglementaire tucht') te oefenen. Hij denkt 
daarbij vooral aan de classicale vergaderingen. Daarnaast zouden allerlei geestelijke en 
kerkelijke belangen in die vergaderingen moeten worden behandeld. Tenslotte zou de 
kerk langs die weg in contact dienen te treden met de zusterkerken om iets van de 
eenheid zichtbaar te maken. Samenvattend zegt Hoedemaker: 'Wij verlangen dus dat 
men de Kerk onder de tegenwoordige organisatie in de gelegenheid stelle hare eenheid 
te openbaren in kerkelijke samenkomsten eerst in engeren, straks in ruimeren kring, 
t.w. eerst in de classes, straks in de particuliere en Nationale Synoden, welke laatsten 
zóó moeten worden samengesteld dat het internationaal karakter van Christus' Kerk 
daarin zichtbaar worde.'230 Twee jaar later slaat hij soortgelijke tonen aan, wanneer hij 
in de brochure De Vrijmaking der Hervormde Kerk een Nationaal belang opmerkt, dat 
ernaar gestreefd moet worden, '(...) dat de Kerk weer in de gelegenheid zal worden 
gesteld, uit haar eigen beginsel te leven, te belijden, te arbeiden (...)'231 Reorganisatie 
is volgens hem nodig: niet om een partij aan de macht te helpen, maar omdat de kerk 
door partijschap verscheurd wordt en daardoor '(...) duizenden en tienduizenden van 
zich heeft vervreemd (...)', '(...) geen vat meer heeft op de massa's, niet meer aan de 
rechtmatige eischen van hare steeds toenemende bevolking in de groote steden kan 
voldoen (...)' en zo haar 'profetische roeping' tegenover overheid en volk verzuimt. 

In 1901 liet Gunning zich in Hoedemakeriaanse geest uit in zijn brochure Niet 
bij elkander houden, maar uit den grond opbouwen11,2, nadat hij ook in een geschrift uit 
1900233 al op reorganisatie van de kerk had aangedrongen. In zijn bijdrage van 1901 
neemt hij als uitgangspunt de belijdenis '(...) dat Jezus, de Christus der H. Schriften, 
onze Heer en Heiland is en dat wij als Kerk, als één Geheel, een deel van zijn volk zijn, 
geroepen om de deugden te verkondigen van Hem die ons uit de duisternis tot zijn 
wonderbaar licht riep.'234 Die belijdenis eist, dat de kerk zich naar haar eigen levens
beginsel moet kunnen hervormen, 'niet door pressie van een vreemde macht, partij
belang of wetenschappelijke coterie'235. Met betrekking tot de strijd tussen orthodoxen 
en modernen merkt Gunning op: 'Elke poging om beiden bij elkaar te houden, om hen 
naast elkaar in de Kerk te doen leven bij wederzijdsche erkenning van gelijk recht 
des anderen, strijdt dus tegen de waardigheid van beiden. (...) Jezus is inderdaad voor 
de Kerk de Christus naar de H. Schriften, of Hij is het niet.'236 Gunning pleit vervolgens 
voor herstel van de broederlijke tucht en van de classicale vergaderingen. Hij besluit 
zijn geschrift met de woorden, de bede: 'Dat de ontferming die velen onzer beweegt 
over de groote menigte die verwildert, de schapen zonder herder, weder kracht zal 

"». Ph.J. Hoedemaker, ibid., p. 7. 
"°. Ph.J. Hoedemaker, ibid., p. 8. 
a'. Ph.J. Hoedemaker, De Vrijmaking der Hervormde Kerk een Nationaal belang. Advies in zake de reor
ganisatie van het kerkbestuur (Amsterdam 1903), p. 49. 
232. J.H. Gunning jr., Niet bij elkander houden, maar uit den grond opbouwen. Een voorstel aan voorgan
gers en leden der Neder/. Herv. Gemeente (Nijmegen 1901). 
"3. J.H. Gunning jr., De opbouw der Kerk op haren grondslag (Nijmegen 1900). 
234. J.H. Gunning jr., Niet bij elkander houden, maar uit den grond opbouwen, p. 12. 
235. J.H. Gunning jr., ibid., p. 13. 
2J6. J.H. Gunning jr., ibid., p. lOv. 
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vinden om de verstrooiden heen te strengelen, hun het besef te hergeven van tot één 
Lichaam te behooren, en iets meer van hun ellende te lenigen, dan zonder kerkelijke 
éénheid geschieden kan.' 

Voordat wij nader ingaan op de 'confessionele wending' van Gunning, doen wij ver
slag van het 'resultaat' van de samenwerking tussen Gunning en Hoedemaker. 

Met het oog op de synodezittingen van 1901 zonden Gunning, Hoedemaker en 
Kromsigt, die zich vooral in het spoor van Hoedemaker bewoog237, een missive naar de 
classicale vergaderingen, die zij opriepen, de reorganisatiekwestie bij de synode aan
hangig te maken: er zou een commissie benoemd moeten worden om het gemeenschap
pelijke reorganisatievoorstel nader uit te werken. Een groot aantal classicale vergade
ringen kwam (al dan niet verwijzend naar de missive van Gunning c.s.) met het ver
zoek, '(•••) dat de Synode een Commissie benoeme met het mandaat om een concept te 
ontwerpen ter reorganisatie onzer Kerk naar de beginselen der Belijdenis in onze Kerk 
nog altijd geldig (...)'23!i Nadat de synode om te beginnen al geweigerd had, Gunning 
toe te laten op haar zitting van 19 augustus, wees zij vervolgens op diezelfde datum 
'diens' voorstel af239. Slechts werd (de volgende dag) besloten, dat de classicale ver
gaderingen de vrijheid zouden ontvangen om meer dan eenmaal per jaar samen te 
komen ... 

In 1902 kwam het reorganisatievoorstel opnieuw op de synodale agenda. Het 
was toen ondertekend door Gunning, Hoedemaker, Kromsigt en een tweetal geestver
wanten; zij handelden namens een Utrechtse ambtsdragersvergadering. Het herhaalde 
verzoek om een commissie in te stellen, werd weer breed ondersteund door de classi
cale vergaderingen, maar in de desbetreffende synodezitting werd het voorstel voor de 
tweede maal verworpen. In reactie daarop publiceerde Gunning zijn brochure Verlagen 
wij onszelve niet!140. Daarin wraakt hij elke vorm van geestelijk individualisme en spreekt 
hij zijn zorg voor de gehele kerk uit. Hij benadrukt, dat het uiteindelijk niet om de kerk 
als zodanig, maar om de toekomst des Heren gaat. 

In 1903 kwam een adres van de classicale vergadering van Den Haag, onder
steund door 25 andere classicale vergaderingen, op de synodetafel. In het adres wordt 
teleurstelling uitgesproken over het feit dat de synode het jaar daarvoor niet tot het in
stellen van een commissie had kunnen komen; men vraagt om alsnog een commissie te 
benoemen. De discussie ter synode was allerminst verheffend. Een hooggeleerd synode-
lid had weinig van het reorganisatievoorstel begrepen: hij meende, dat het Hoedemaker 
om juridische behandeling van de leer te doen was. En de president van de synode liet 
zich wel op bijzonder grievende wijze uit: 'Heel de beweging waarover wij spreken, 

237. Zie daarvoor bijv.: P.J. Kromsigt, De kerkelijke organisatie en de praktijk (Utrecht 1901), Reorganisatie 
- Eisch van Gods Woord, weg tot geleidelijke reformatie /Referaat gehouden op de Reorganisatie-vergade
ring te Utrecht den 26sten April 1906 (Rotterdam 1906), Partijstrijd en kerkelijk leven (Amsterdam 1911) 
en De afscheidingsbeginselen in hunne bedenkelijke strekking voor kerk en volk (Amsterdam 1912). 
a*.H.S. /90/ , p. 482. 
u'. Cf. J.H. Gunning jr., Om 's Heeren Heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Verslag en be
oordeeling der ontvangst, door de verzoeken om reorganisatie der kerk ondervonden bij de synode der Ne
derlandsche Hervormde Kerk in 1901 (Nijmegen 1902). 
M0. J.H. Gunning jr., Verlagen wij onszelve niet! Een woord tot de Hervormde Gemeente (Nijmegen 1902). 
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komt voort uit ongeloof.'241 Een en ander noopte Gunning tot het uitgeven van een 
Open brief aan de Synode derNederlandsche Hervormde Kerk242. Zijn laatste geschrift 
over de reorganisatie van de kerk is Heel de Kerk en heel het volk2ii uit 1904. De 'leu
ze' van Hoedemaker244 tot de zijne makend, wijst hij daarin elke vorm van partijschap 
af. In hetzelfde jaar verscheen van Hoedemakers hand De Kerk en het Moderne Staats
recht2^, waarin de auteur de reorganisatiekwestie nog eens uitvoerig behandelt. 

Gunnings 'confessionele wending' heeft veel verbazing opgeroepen. Zelf schrijft hij 
daarover in de aan het adres van J.Th. de Visser gerichte 'apologie' Onze zonde: 'Velen 
mijner vrienden - in een brief is het vergund over zichzelf te spreken - velen mijner 
vrienden betreuren dat ik in de laatste jaren een weg volg, minder geestelijk, meenen 
ze, dan vroeger. Ter kwader ure is mijn aandacht gevallen op de Kerk en haar inrich
ting, en heeft zich afgewend van de hoofdzaak die vroeger mijn hart had, het geestelijk 
leven, het inwendige. Ik ben nu onrustig, jaag onbereikbare idealen na van een zuivere 
Kerk, vergeet dat het Koningrijk Gods niet komt met uitwendig gelaat, - ach, ik die 
vroeger de vrijheid voorstond, ben nu zelfs confessioneel geworden!'246 Vervolgens 
stelt de auteur: 'Ik ben dezelfde, volstrekt dezelfde als vroeger; alleen mijn oogen zijn 
opengegaan voor een zonde waar ik meer dan vele anderen in verzonk, het individua
listisch subjectivisme dat 'gezeten op elpenbeenen banken' zich de nooden van het 
huis Jozefs niet aantrekt.' Niet alleen De Visser ontving een verantwoording van Gun
nings kerkelijke stellingname. In een brochure247 lichtte hij die ook toe aan C. Beets en 
in artikelen en brieven polemiseerde hij daarover met anderen248. 

Gunnings 'ontwikkelingsgang'249 is verschillend beoordeeld. In het gedenkboek 
Prof.Dr. J.H. Gunning. Leven en werken klinken de positieve stemmen van C.J.H. Ver-
weys250, Ph.J. Hoedemaker jr. en Chr. Hunningher25'; laatstgenoemde spreekt over het 
zijns inziens 'gansch onjuiste van hem geheel vreemd gebleven eenzijdigheid of begin-

243 

H.S. 1903, p. 123. 
J.H. Gunning jr., Open brief aan de Synode derNederlandsche Hervormde Kerk (Amsterdam 1904). 
J.H. Gunning jr., Heel de Kerk en heel het volk. Gevraagd advies over de beste wijze van kennis te 

verspreiden omtrent de reorganisatie der kerk (Arnhem 1904). 
"". Zie voor de 'leuze' van Hoedemaker: n. 225. 
24!. Ph.J. Hoedemaker, De Kerk en het Moderne Staatsrecht. Eerste stuk. De Kerk naar goddelijk recht 
(Amsterdam/Kaapstad 1904). 
M. J.H. Gunning jr., Onze zonde. Antwoord aan Dr. J.Th. de Visser (Nijmegen 1901), p. 24. Cf. J.H. Gun
ning jr., 'Aan een predikant', in J.H. Gunning J.H.Zn., ibid., p. 1035v. 
247'. J.H. Gunning jr., De Wortel des Kwaads ligt. ook voor een betere wijze van bedeelen, hierin dat onze 
kerk als kerk den naam des Heeren Jezus Christus niet belijdt. Antwoord aan Ds. C. Beets, predikant te 
Arnhem (Arnhem 1904). 
M8. Zie daarvoor: W. Balke, ibid., p. 206-214. 
M9. Cf. J.H. Semmelink, Prof.Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen (Zeist 1926), p. 268. 
250. C.J.H. Verweys, in J.H. Gunning J.H.Zn., ibid., p. 568-571 en 576-578. 
M1. Chr. Hunningher, 'Critiek op Dr. J.H. Gunning J.Hz.'s slotwoord na de bespreking van Gunnings Open 
Brief aan de Synode der Ned. Herv. Kerk, en Gunnings Heel de Kerk en heel het Volk', in J.H. Gunning 
J.H.Zn., ibid., p. 652-654. Cf. A. de I^ange, J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening 
dl. 1 (Kampen 1995), p. l lv.en 16. 
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nende seniliteit'252. Ook A.F.N. Lekkerkerker253, Haitjema254, W. Balke255 en A.J. Ras
ker256 laten zich in bepaald gunstige zin uit over wat Rasker Gunnings 'hoogkerkelijke 
fase' noemt. Die uitdrukking is van Gunnings zoon J.H. Gunning J.H.Zn.257, die schrijft: 
'Deze laatste, hoog-kerkelijke fase, is niet de gelukkigste van mijns vaders leven ge
weest. Hij heeft vele van zijn trouwste vrienden (...) van zich verwijderd en daartoe gaf 
hij zelf wel de meeste aanleiding.'258 Ook anderszins betreurt hij de levensavond van 
zijn vader. Hij stelt: 'Want hij was toch tè goed leerling van la Saussaye, tè degelijk 
Schriftkenner en tè grondig historicus, om niet te weten dat de Bijbel geen eigenlijke 
Kerk ons laat kennen, en dat wat voor Israël of de Gemeenten der eerste eeuw na 
Christus gold, ook zelfs van verre niet slaat op presbyteriale, episcopale, congregatio-
nalistische of nederduitsch-hervormde kerkvormen en kerkinrichtingen. En toch staar
de hij maar altoos intenser op die arme Hervormde Kerk, van haar hopende, wat zij 
noch krachtens haar wezen, noch krachtens haar organisatie (of welke reorganisatie 
dan ook) ooit zou kunnen verwezenlijken.'259 Ook een ander familielid, neef J.H. Gun
ning W.Zn., heeft zich negatief over Gunnings laatste jaren uitgelaten; hij schrijft over 
'een tijd van droevigen achteruitgang en verstarring, wat wij, te recht often onrechte, 
voor een groot deel op rekening schreven van den invloed van Hoedemaker'260. 

Interessant is de verschuiving in de beoordeling van de laatste jaren van Gunnings 
leven door Miskotte. A. de Lange heeft daarvan een analyse gegeven261. Aanvankelijk, 
in zijn bijdrage 'Praeludium'262 aan Prof.Dr. J.H. Gunning. Leven en werken, betreurt 
Miskotte de latere ontwikkelingsgang van Gunning. In 1929 toont hij meer begrip 
voor de 'confessionele wending', in zijn Johannes Hermanus Gunning2^. 'Wel bleef 
Miskotte het tragisch vinden dat Gunning zijn eschatologische besef had afgezwakt 
door zich al te zeer op de reorganisatie van de kerk te concentreren.', aldus De Lan
ge264. (Overigens: blijkens een brief uit 1931 aan de auteur heeft Noordmans het boek 
met grote instemming gelezen265.) Tenslotte: jaren na de verschijning van Johannes 
Hermanus Gunning ziet Miskotte in Gunnings inzet voor het kerkordelijke herstel van 
de kerk geen afzwakking, maar juist een concentratie van zijn eschatologische gericht
heid266. 

252. Chr. Hunningher, ibid., p. 653. 
253. A.F.N. Lekkerkerker, 'Gunning en Kuyper', in Ernst en Vrede. Opstellen rondom de Ethische Theolo
gie, aangeboden aan Prof.Dr M'. van Rhijn ('s-Gravenhage 1951), p. 127. 
2M. Th.L. Haitjema, in J.H. Gunning J.H.Zn., Ter gedachtenis. Eenige herinneringen aan Prof.Dr. J.H. 
Gunning (Leiden 1929), p. 13v., De richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk (Wageningen 19532 

geheel herziene en sterk uitgebreide dr.), p. 78, en De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der 
Hervorming, p. 308-313. Cf. A. de Lange, ibid., p. 25v. 
255. W. Balke, ibid., p. 146-148. 
2M. A.J. Rasker, ibid.. p. 152. 
257. Zie voor het contact tussen Noordmans en Gunning J.H.Zn.: par. 2.2.6. 
258. J.H. Gunning J.H.Zn., in Prof.Dr. J.H. Gunning. Leven en werken dl. 3 (Rotterdam 1922-1925), p. 635. 
25 '. J.H. Gunning J.H.Zn., ibid., p. 651. 
2m. Brief J.H. Gunning W.Zn. aan M.J.A. de Vrijer, opgenomen in A. de Lange, ibid., p. 282. 
2". Zie daarvoor: A. de Lange, ibid., p. 20-23. 
M2. K.H. Miskotte, 'Praeludium', in J.H. Gunning J.H.Zn., ibid. dl. 1 (Rotterdam 1922-1925), p. VII-LVIII. 
"°. K.H. Miskotte, Johannes Hermanus Gunning (Rotterdam 1929). 
264. A. de Lange, ibid., p. 23. 
**. Brief 395 (O. Noordmans aan K.H. Miskotte, 6 maart 1931). 
266. K.H. Miskotte, 'Gunning en de strijd voor kerkherstel', in Geloof en kennis. Theologische voordrachten 
(Haarlem 1966), p. 230-253. 
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A. van Ginkel wijst op een breuk in Gunnings waardering van de presbyteriale 
kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk; daarnaast ziet hij een meer doorlopen
de lijn in diens kerkbegrip: de nadruk op de Heilige Geest als levensbeginsel van de 
kerk267. De Lange benadrukt, dat Gunnings ecclesiologische gedachtewereld sterk ge
stempeld bleef door katholiek-apostolisch gedachtegoed, ook toen hij in zijn kerkelijk 
engagement de confessionele strijd voor kerkherstel ging steunen268. 

Naar het lijkt, is de aanduiding 'confessionele wending' in het voorafgaande steeds 
terecht tussen aanhalingstekens geplaatst: omdat het zeer de vraag is, of er in Gunnings 
laatste levensjaren werkelijk sprake was van een wending, in de zin van een breuk. In 
dit verband kan gewezen worden op zijn boek De Eenheid des Levens naar Spinoza's 
Amor intellectualis169 uit 1903, waarin de continuïteit in zijn denken als ethisch theo
loog duidelijk naar voren komt. Balke schrijft daarover: 'Wij hebben in dit boek niet te 
doen met een 'Fremdkörper' ; integendeel, deze thematiek is zeer wezenlijk voor Gun
ning. En het is een bewijs temeer, dat hij niet leed aan seniele aftakeling en niet mono
maan werd in zijn strijd voor de reorganisatie der kerk.'270 

5.1.2. Alternatieve 'reorganisatie'voorsteHen 

Nadat het verzoek van de classicale vergadering van Den Haag tot reorganisatie van de 
Nederlandse Hervormde Kerk in 1903 was afgewezen, zijn in de daaropvolgende jaren 
tal van voorstellen in de geest van Gunning c.s. bij de synode ingediend. Dat gebeurde 
niet alleen door classicale vergaderingen. Ook het hoofdbestuur van de Confessionele 
Vereniging liet meer dan eens van zich horen. De verhouding tussen de vereniging en 
de synode daalde in 1912 tot een dieptepunt. In de buitengewone algemene ledenver
gadering van dat jaar nam de vereniging met algemene stemmen een motie aan, waarin 
een krenkende uitspraak in een synodaal rapport gelaakt wordt: 'De Confession. Ver-
eeniging (...) protesteert met nadruk tegen de in dat rapport voorkomende woorden: 
'De nadenkende mensch laat zich echter door het geroep om recht niet dadelijk in de 
war brengen. Hij antwoordt op zulk een eisch met de vraag: hebt gij werkelijk recht of 
beweert gij slechts recht te hebben zonder uwe aanspraak op recht te bewijzen, en wat 
meer is, te kunnen bewijzen', aangezien deze woorden op grievende wijze miskennen 
den arbeid, nu vele jaren verricht ter voorlichting van het publiek inzake de reorganisa
tiebeweging, met name wat betreft het recht der Kerk, (waarvan in de toelichting van 
het schrijven der Confession. Vereen, sprake was), een arbeid, waarvan de Synode, die 
verondersteld mag worden mede te leven met het leven der Kerk, had behooren kennis 
te dragen. - Spreekt het vertrouwen uit, dat de Classicale vergaderingen zullen voort-

M7. A. van Ginkel, 'Gunnings waardering van de presbyteriale kerkorde', in W. Balke, C. Graafland en H. 
Harkema (red.), Wegen en gestalten in het Gereformeerd Protestantisme. Een bundel studies over de ge
schiedenis van het Gereformeerd Protestantisme, aangeboden aan Prof.Dr S. van der Linde bij zijn af
scheid als gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (Amsterdam 1976), p. 257-283. 
MS. A. de Lange, De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie (Kampen 
1987), p. 208-219. 
2M. J.H. Gunning jr., De Eenheid des Levens naar Spinoza 's Amor intellectualis (Nijmegen 1903). 
270. W. Balke, ibid., p. 184v. Cf. J.H. Semmelink, ibid., p. 273. 
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gaan op de verkrijging van haar recht, wat de regeermacht betreft, aan te dringen, en 
besluit afschrift hiervan te zenden aan de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk en 
aan de Class, vergaderingen.'271 

Behalve voorstellen in de geest van Gunning c.s. kwamen alternatieve plannen bij de 
synode binnen. Wij laten de belangrijkste de revue passeren. Vooraf merken wij op, dat 
het in de diverse ideeën feitelijk om (al dan niet ingrijpende) aanpassing van de be
staande bestuursinrichting gaat. Met het oog daarop kan de vraag gesteld worden, in 
hoeverre daarin werkelijk sprake is van reorganisatie ... 

In 1905 besprak de synode een gedetailleerd uitgewerkt concept-Algemeen 
Reglement272 van de hand van J.R. Slotemaker de Bruine273, die op het terrein van de 
reorganisatie geen onbekende was274, en L.J. Blanson Henkemans. B.A.M. Luttikhuis 
noemt het inhoudelijk 'een vorm van koppelverkoop'275: in het ontwerp is sprake van 
een combinatie van voorstellen tot versterking van de kerkelijke vergaderingen en tot 
invoering van een wijkstelsel: 'Gemeenten met twee of meer predikanten kunnen wor
den gesplitst in zelfstandige wijkgemeenten.'276 De beide indieners van het concept 
vervolgen: 'Gedeelten van een gemeente of van meerdere gemeenten, die behoren tot 
eene bepaalde richting, kunnen als een afzonderlijke gemeente worden erkend.' De 
wijkstelselgedachte kwam ongetwijfeld uit de koker van Slotemaker de Bruine: al eer
der had hij daarvoor gepleit277. Ongetwijfeld is het idee te berde gebracht om een op
lossing voor de problematiek van de richtingen te bieden. Het behoeft dan ook geen 
betoog, dat het plan van het tweemanschap het karakter van een compromis draagt. Be
grijpelijkerwijs waren Gunning en Hoedemaker er allerminst gelukkig mee278. Hoe dat 
ook zij: de idealen van Slotemaker de Bruine en Blanson Henkemans werden geen 
werkelijkheid. De synode besloot nog wel tot het instellen van een commissie. Echter: 
bij de behandeling van de rapportage van deze commissie in 1906 werden alle gedane 
voorstellen afgewezen, op één na: de synode wilde de wens om tot een grotere en daar
door meer representatieve synode te komen, wel honoreren. Dit onderdeel sneuvelde 
evenwel in 1907 als gevolg van de synodale inschatting dat de daarvoor in de eind-
stemming vereiste tweederde meerderheid bij de provinciale kerkbesturen niet te vin
den zou zijn ... 

Nadien zijn nog allerlei 'grote-synode-voorstellen' gelanceerd, evenzoveel po
gingen om de bestaande bestuursorganisatie te verbeteren. Wij noemen de ideeën van 

" ' . Verslag van de Confessioneele Vereeniging over het jaar 1912 (Leiden 1913), p. 26v. 
272•. J.R. Slotemaker de Bruine en L.J. Blanson Henkemans, Concept-Algemeen Reglement (Nijmegen 1904). 
273. Zie voor Noordmans' visie op Slotemaker de Bruines kerkelijke positie: par. 6.1.4.2. Zie voor Noord-
mans' visie op Slotemaker de Bruines theologische positie: par. 8.3.4. 
m. Ziedaarvoor: J.R. Slotemaker de Bruine, Reorganisatie. Een poging tot verheldering (Nijmegen 1904). 
275. B.A.M. Luttikhuis, ibid, p. 138. 
276. J.R. Slotemaker de Bruine en L.J. Blanson Henkemans, ibid., p. 19. 
277. Zie daarvoor: J.R. Slotemaker de Bruine, 'Een pleidooi voor het parochiestelsel', in Stemmen voor 
Waarheid en Vrede 34 (1897), p. 1203-1212, 'Nog een pleidooi voor het parochie-stelsel', in ibid. 38 
(1901), p. 487-498, en 'Het parochie-stelsel', in ibid. 46 (1904), p. 617-653. Cf. P.J. Vrijhof, ibid., p. 135-
165, en B.A.M. Luttikhuis, ibid., p. 141-148. 
278. Ph.J. Hoedemaker jr., ibid., p. 674. Cf. W. Balke, ibid., p. 211-213. 
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A. van der Flier G.J.Zn, uit 1913279 en van het Comité der Hervormde Broederschap uit 
1915280. In de meeste gevallen werden dergelijke voorstellen in beginsel aangenomen, 
maar een nadere uitwerking kwam nooit tot stand. Beter verging het een voorstel uit 
1922, dat zelfs in tweede lezing door de synode is aangenomen. Echter: bij de eindstem-
ming van de provinciale kerkbesturen in 1923 kon het geen meerderheid verwerven. 

De verschillende ontwerpen tot verbetering van de bestaande kerkelijke organisatie 
werden voortdurend door andere ideeën doorkruist: door Haitjema 'averechtse reorga
nisatie-voorstellen' genoemd281, door Luttikhuis gerangschikt onder de categorie 'op-
splitsingsmodel'282. Eerst behandelen wij een vroege versie hiervan. Daarna bespreken 
wij het modus-vivendi-voorstel van 1916 als zijnde het belangrijkste, alsook enkele 
vergelijkbare voorstellen. Tenslotte proberen wij de achtergrond van dergelijke plan
nen aan te geven. 

Nog in de negentiende eeuw, in 1899, verstrekte de synode een commissie de 
opdracht om '(•••) de Synode te dienen van advies over een modus vivendi voor het sa
menblijven van de verschillende partijen of richtingen (...)' en daarbij te overwegen, 
'(...) of de splitsing der gemeenten in den eenen of anderen zin mogelijk of gewenscht 
(...)' zou zijn2W. De commissie kwam een jaar later niet met het gevraagde advies, maar 
bood wel een concept-Reglement op de wijkgemeenten, een soort voorloper van de 
denkbeelden van Slotemaker de Bruine en Blanson Henkemans, aan. Het ontwerp werd 
evenwel niet aanvaard. 

Hetzelfde lot onderging hèt modus-vivendi-voorstel, van de Utrechtse hooglera
ren T. Cannegieter284, FE. Daubanton, J.A.C, van Leeuwen, H.Th. Obbink, S.D. van 
Veen en H. Visscher. In 1915 verzochten zij de synode, '(•••) de vraag in studie te ne
men, of het mogelijk is, een modus vivendi te vinden voor de verschillende in onze 
Kerk bestaande kerkelijke en theologische richtingen (...)'285 De professoren werd ver
volgens gevraagd om zelf een ontwerp in te dienen, wat zij in 1916 deden. Daarin 
pleitten zij voor de mogelijkheid dat groepen gemeenteleden een 'gemeentekerk' zou
den stichten; en wel: met het recht om eigen predikanten te beroepen, kerkgebouwen 
mee te gebruiken, enzovoort. Op die wijze zou de Nederlandse Hervormde Kerk dus in 
groepen verdeeld worden; van de kerk als geheel zou dan feitelijk niets meer overblij
ven dan een administratief-reglementair verband. In beginsel werd het voorstel van de 
hoogleraren aangenomen. Het werd vervolgens naar de indieners teruggezonden met 
het verzoek om voor een reglementaire invulling ervan zorg te dragen. De professoren 
deelden daarop mee, dat zij dat een taak van de synode zelf achtten. Die besloot ten
slotte, het er verder bij te laten ... Het modus-vivendi-voorstel van 1916 kan niet los ge-

™. A. van der Flier G.J.Zn., Onbeteekenend? Het voorstel van de meerderheid der Commissie in zake de 
samenstelling van de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk nader toegelicht en aanbevolen aan de 
Classicale vergaderingen (Utrecht 1913). Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 400 n. 3. 
280. Zie daarvoor: O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 495 n. 2. Cf. O. Noordmans, 'Rondom 'geest en hoofd
zaak", in V.W. dl. 1, p. 513. 
M1. Th.L. Haitjema, ibid., p. 75. 
M2. B.A.M. Luttikhuis, ibid., p. 139. 
m. H.S. 1900, Bijl. B., p. 262. 
^4. Zie voor Noordmans' visie op Cannegieters theologische en kerkelijke positie: par. 2.2.4. en 7.3.2.3. 
285. H.S. 1915, p. 160. 
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zien worden van de rol die Visscher in de geschiedenis van de Gereformeerde Bond ge
speeld heeft, meteen al in de oprichtingsvergadering van deze bond 'tot vrijmaking der 
Kerken' op 18 april 1906286. Toen pleitte hij in een referaat met de veelzeggende titel 
'God en mijn recht'287, in aansluiting aan wat Arno Nesciri (een anonymus dus) daar
over had gezegd288, voor een politieke oplossing van de kerkelijke problematiek. Velen 
verklaarden zich evenwel tegen deze oproep om via legale weg tot een nieuwe kerkfor-
matie te komen. Met het oog op deze afwijzing van separatistische tendensen werden 
de statuten van de bond in 1909 gewijzigd. Het woord 'vrijmaking' moest vervallen, 
alsook het meervoud 'Kerken'; men zou zich voortaan concentreren op de verbreiding 
van de gereformeerde beginselen. Daarbij werd duidelijk uitgesproken, dat men het 
herstel van de Nederlandse Hervormde Kerk beoogde. In dit verband moet de naam 
van Visschers tegenspeler M. van Grieken289 genoemd worden. In de loop der jaren 
verslechterde de verhouding tussen Visscher en de bond; zeker toen in 1916 bleek, dat 
hij allerminst van gedachten veranderd was290: niet alleen de synode, maar ook het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond wees de modus-vivendi-gedachte radicaal 
af91. 

In 1918 kwam het hoofdbestuur van de V.V.H, met een op het Utrechtse mo-
dus-vivendi-voorstel lijkend concept-Reglement op het vormen van filiaalgemeenten, 
waarin op bescherming van de rechten van de minderheden wordt aangedrongen. Al 
eerder, in 1907, had het Centraal-Comité van Vrijzinnige Hervormden in Nederland, 
de voorloper van het hoofdbestuur van de V.V.H.,voor verdeling van grotere gemeenten 
'in zoovele kiesdistricten als er predikantsplaatsen zijn' gepleit; in de hoop, daarmee 
'bijna al de voordelen' te verkrijgen 'die van een verdeeling in parochiën zouden te 
wachten zijn'292. Tevergeefs: het voorstel werd afgewezen. Dat geldt eveneens voor en
kele latere plannen tot vorming van 'bijgemeenten' en 'buurtgemeenten' van dezelfde 
strekking293. Alsook voor een uit 1923 daterend idee van het Convent van Gereformeer
de Kerkeraden294, waarin volgens de synodale commissie van rapport als doelstelling 
geformuleerd was: '(...) het institueeren eener nieuwe Kerk, genaamd Nederduitsche 
Gereformeerde Kerken. Deze Kerk zal alleen door stoffelijke banden aan de Hervormde 
Kerk verbonden zijn, maar geestelijk van haar gescheiden blijven en naar haar principe 

M<l. Zie daarvoor: J. van der Graaf, Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde 
Bond, 1906-1951 (Kampen 1978), p. 9-14. 
287. H. Visscher, God en mijn recht. (Referaat gehouden op de eerste algemeene vergadering van den 
Gereformeerden Bond) (Utrecht 1906). 
" A r n o Nesciri, Wat nu? Een Advies voor de Politiek der Christelijke Partijen (Wageningen 1905). 
m. Zie voor de kerkelijke positie van Van Grieken: M. van Grieken, De Ned. Herv. Kerk in haar tegen-
woordigen toestand (Utrecht 1908', 19092), Over de leervrijheid in de Nederl. Hervormde (Geref.) Kerk. 
Een artikelenreeks waarin gehandeld wordt over de bestuurs-organisatie en de belijdenis (Delft 1916) en 
Een honderdjarige, over het honderdjarig bestaan van de synodale organisatie (Maassluis 1916). 
290. Zie daarvoor: H. Visscher, Tijd rijpt. Gemeente Gods of reglementaire Kerk. Een woord naar aanleiding 
van den modus vivendi (Utrecht 1916). Cf. R. Bartiema, 'Dr H. Visscher en zijn strijd om de kerk', in 
Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiën opgedragen aan Prof. Dr J. Severijn, ter gelegenheid van 
zijn zilveren ambtsjubileum op 19 October 1956 (Kampen 1956), p. 175-180, en B.J. Wiegeraad, Hugo 
Visscher 1864-1947. 'Een calvinist op eigen houtje ' (Leiden 1991), p. 79v. en 234-237. 
2,1. Zie daarvoor: B.J. Wiegeraad, ibid., p. 242-244. 
292. HS. 1907, p. 491. 
2»3. B.A.M. Luttikhuis, ibid., p. 150. 
294. Zie voor het Convent van Gereformeerde Kerkeraden: B.J. Wiegeraad, ibid., p. 81v. en 238v. 
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veel meer tegenover dan naast haar staan.'295 Na de 'actie' van het Convent van Gerefor
meerde Kerkeraden publiceerde het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond het ge
schrift Ons kerkelijk standpunt296, waarin het een klassiek-gereformeerd geluid liet horen 
en aldus rekenschap aflegde van zijn positie binnen het geheel van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Ook in vrijzinnige kring was men in het algemeen niet op afschei
ding uit. Wel stelt Beversluis onder het hoofd 'De strijd om de vrije volkskerk', dat de 
gang van zaken rondom het modus-vivendi-voorste] daar steun opleverde voor de nogal 
eens gepropageerde gedachte van 'boedelscheiding', 'een uitéénscheuren van de Ne
derlandse Hervormde Kerk in verschillende richtingskerken, een denkbeeld, dat in ge
reformeerde kringen bijval vond'297. Daarbij benadrukt de historicus van de vrijzinnig-
hervormde beweging, dat Niemeyer zeer beslist stelling genomen heeft tegen deze 
gedachte, terwijl het vrijzinnige concept-Reglement op het vormen van filiaalgemeenten 
hoofdzakelijk zijn werk was. Hoe dat ook zij: net zo min als in het modus-vivendi-
voorstel van Visscher c.s. is daarin van werkelijke reorganisatie sprake. Inmiddels leek 
de gedachte daaraan evenwel ook elders in de kerk, niet in het minst bij de Confes
sionele Vereniging, op de achtergrond te zijn gedrongen ... 

5.1.3. De verscherping van de proponentsformule en de kwestie 'geest-en-hoofdzaak' 

Wij herinneren hier aan de in de inleiding van deze paragraaf aangehaalde uitspraak 
van Haitjema, dat de aandacht van degenen die zich bezwaard voelden over de koers 
die de kerk voer '(...) meer gericht was op het belijdenis-vraagstuk dan op het eigen
lijke kerkrechtelijke probleem, dat met het Kon. Besluit van 7 Januari 1816 was ge
schapen.' In zijn boek De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming 
gaat hij uitvoerig op deze kwestie in298. In de negentiende eeuw spitste de discussie 
zich toe op de interpretatie van de formulering 'overeenkomstig Gods Woord' in de 
proponentsbelofte uit 1816: 'Wij, ondergetekenden, (...) verklaren, dat wij de leer, wel
ke overeenkomstig Gods Heilig Woord, in de aangenomen formulieren van eenigheid 
der Nederlands Hervormde Kerk is vervat, ter goeder trouw aannemen en hartelijk ge-
looven (,..)'299 De woorden 'overeenkomstig Gods Heilig Woord' gaven aanleiding tot 
tweeërlei interpretatie: 'overeenkomstig' kon uitgelegd worden in de zin van quia (om
dat) en in de betekenis van quatenus (voorzover als). De aanhangers van de beide te
genstrijdige uitleggingen stonden scherp tegenover elkaar. Verschillende personen en 
groeperingen zonden protesten naar de synode. Het bekendste is dat van 'de zeven 
Haagsche Heeren', onder wie Groen van Prinsterer. Hij pleitte voor wat de 'juridische' 
weg tot kerkherstel genoemd zou worden; daartegenover stond de 'medische' metho
de, waaraan de naam van I. da Costa verbonden is. De synode onthield zich van een 
nadere verklaring van de ondertekeningsformule. Wel werd in 1888 een nieuwe aange
nomen. Daarin wordt gesproken over 'beginselen' en 'karakter' van de Nederlandse 

295. HS. 1923, p. 293. 
29*. Ons kerkelijk standpunt. Uitgegeven door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (Maassluis 
1924). 
2". K.A. Beversluis, ibid., p. 77. 
2»8. Th.L. Haitjema, ibid., p. 104-112. 
2W. Th.L. Haitjema, ibid., p. 105. 
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Hervormde Kerk, waarmee de dubbelzinnigheid geenszins verholpen was ... 

Ook aan het begin van de twintigste eeuw stond de belijdeniskwestie vaak op de synodale 
agenda. Zo werd in 1906 een door de president van de synode uitgebracht rapport over 
de leertucht behandeld, alsmede een door G.J. Vos ingediend voorstel tot revisie van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. In dat jaar beweert synodelid G.J. Weyland: 'Achter 
alles zit en dwingt, de leertucht.'300 Naar aanleiding daarvan roept Lingbeek uit: 'Leer-
vrijheid was het Palladium, dat de Synode tot geen prijs wilde afstaan!'301 Wij gaan op 
deze zaak nader in, waarbij wij bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkelingen 
binnen het verband van de Confessionele Vereniging. Dat doen wij voornamelijk aan 
de hand van de jaarverslagen van de vereniging. 

Op instigatie van het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging werd in 
1909 door elf classicale vergaderingen een voorstel bij de synode ingediend, waarin 
voor uitbreiding van de bevoegdheden van de classicale vergaderingen gepleit wordt, 
namelijk: '(...) het behandelen van de leerstellige zijde der geschillen, welke door of uit 
een Kerkeraad in het ressort aan de Classicale vergadering zijn bekend gemaakt, als
mede van de leerstellige zijde der aanklachten, welke bij het Classicaal Bestuur zijn in
gekomen. Hierbij wordt onderzocht, in welke verhouding de aanhangig geworden leerin
gen staan tot de leer der belijdenisgeschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk en 
de uitspraken der Heilige Schrift (...)'302 Lingbeek benadrukt, dat het niet om leertucht 
in de betekenis van kerkelijke straf ging, 'wel in de zin van een broederlijke bespreking 
en beoordeling van iemands leeringen'303. Het pleidooi van de classicale vergaderingen 
werd door de synode niet gehonoreerd. In een in mei 1910 gehouden openbare ver
gadering van de Confessionele Vereniging sprak Kromsigt over 'Het herstel van de 
rechten der Classicale Vergaderingen', Lingbeek over 'Hoe moet, na reorganisatie, de 
reformatie der Kerk plaats vinden'304. 

In januari 1911 werd een buitengewone vergadering van het hoofdbestuur van 
de Confessionele Vereniging voornamelijk gewijd aan de bespreking van 'de wijziging 
van de zoogenaamde proponentsformule' en van 'het herstel van de rechten der Classicale 
Vergaderingen'305. Over de gang van zaken in de ledenvergadering van 30 mei 1911 
wordt vermeld: '(...) de vergadering oordeelde in meerderheid, dat men de kwestie van 
de proponentsformule nog moest laten rusten.'306 Dat gebeurde niet ter zake van de 
tweede kwestie. Weer richtte de vereniging een oproep tot de classicale vergaderingen, 
waarvan vele zich opnieuw tot de synode wendden. Echter: zonder resultaat... 

Wij hebben in de vorige subparagraaf al geschreven over de verslechterde ver
houding tussen het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging en de synode in 
1912, nadat de voorstellen tot reorganisatie weer verworpen waren. Dat verhinderde 

M0. HS. 1906, p. 157. 
*". CA. Lingbeek, ibid., p. 92. 
302. H.S. 1909, p. 331. 
30J. C.A. Lingbeek, ibid.. p. 96. 
M4. Verslag van de Openbare vergadering belegd door het Hoofdbestuur der Confessioneele Vereeniging op 
Woensdag 25 mei 1910 (z.p. z.j.), p. 12. 
30!. Verslag van de Confessioneele Vereeniging over het jaar 1911 (Leiden 1912), p. 7. 
3M. Ibid., p. 23. 
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het bestuur niét om de zaak ook in 1913 aanhangig te maken. Op zijn initiatief vroegen 
vijf classicale vergaderingen om herstel van de rechten der classicale vergaderingen. 
Maar in de brief van het bestuur werd eerst gepleit voor verscherping van de propo
nentsformule! Ook de leiding van de Gereformeerde Bond had daar op aangedrongen. 
Maar de synode besloot de verzoeken voor kennisgeving aan te nemen ... 

De op 23 januari 1914 gehouden buitengewone algemene ledenvergadering van 
de Confessionele Vereniging werd hoofdzakelijk besteed aan bespreking van het onder
werp 'Evenredige vertegenwoordiging', waartegen de aanwezigen in het algemeen 
duidelijke bedenkingen koesterden. In de discussie merkt Kromsigt op: 'De tactiek van 
onze tegenstanders is ons af te matten, opdat wij eindelijk het roepen om rechtsherstel 
door reorganisatie opgeven maar wij moeten ons daartoe niet laten verleiden.'307 Be
langwekkend is ook wat de voorzitter, J. Schokking, beweert: 'De practische strijd 
concentreert zich, naar het schijnt, langzamerhand om art. 11 Algem. Regiem. Sommi
gen willen dit art. eenvoudig schrappen. Wij hebben ook ons bezwaar tegen dat art., 
maar juist omdat het belijdend karakter der Kerk daarin niet duidelijk genoeg uitkomt.'308 

Men besloot evenwel niet tot 'actie' over te gaan. 

Anderen ontketenden wel een actie. De Amsterdamse predikant H.AJ. Lütge 
diende in 1914 bij de synode een verzoek tot wijziging van de proponentsformule in. 
Het werd door 63 predikanten, onder wie de confessionele leidsmannen J.P. Eringa309 

en Kromsigt, ondersteund. Talrijke adhesiebetuigingen en vergelijkbare verzoeken kwa
men bij de synode binnen; overigens: ook protesten. Hoe dat alles ook zij: het verzoek 
van Lütge c.s. werd niet gehonoreerd. Maar de indieners vroegen niet alleen om wijzi
ging van de proponentsformule. Zij stonden ook een verandering in artikel 39 van het 
Reglement op het godsdienstonderwijs voor, waarop de Gereformeerde Bond al in 1913 
had aangedrongen. Lütge en de zijnen wilden de woorden 'althans wat betreft de geest 
en de hoofdzaak van de daarin vervatte belijdenis, verklaring en belofte' in de eerste 
alinea vervallen hebben. Nadat een door de synode voorlopig aangenomen wijziging 
in 1915 ook nog door de meerderheid van de classicale vergaderingen was aangenomen, 
besloot de synode in datzelfde jaar met de kleinst mogelijke meerderheid, de 'schrap
ping' niet door te voeren310. Beversluis schrijft, dat de aanvankelijke schrapping van de 
geest-en-hoofdzaakclausule in vrijzinnige kring veel onrust veroorzaakte: 'Dit is een 
onverhoedse aanval op de positie van de vrijzinnigen in de Kerk.'3". Maar ook elders 
in de kerk was men beducht voor de geest van confessionalisme, die men achter het 
wijzigingsvoorstel bespeurde3'2. 

307. Verslag van de Confessioneele Vereeniging over het jaar 1914 (Leiden 1915), p. 28. 
**. lbid.,p. 13. 
•"". Zie voor het contact tussen Noordmans en Eringa: par. 2.2.7. 
310. Zie voor een uitgebreider verslag van de behandeling van het voorstel van Lütge c.s.: O. Noordmans, 
V.W. dl. l ,p . 514 n. 1. 
3". K.A. Beversluis, ibid., p. 74. Cf. W. Meindersma, Geest en hoofdzaak. Naar aanleiding van de voor
gestelde verscherping van artikel 39 Reglement op het Godsdienstonderwijs in de Ned. herv. Kerk (Zalt-
Bommel z.j.) en Is Jezus alleen Gods Zoon ? Naar aanleiding der 'Geest- en Hoofdzaak-kwestie ', door een 
belangstellend candidaat (Utrecht 1915). 
312. Zie daarvoor bijv.: M. Beversluis, De Schrapping dergeest-en-hoofdzaak-clausule in Art. 39 Reglement 
op het godsdienstonderwijs (z.p. 1915) en G.A. Wumkes, Dienst der verzoening. Vervolg op het Sneeker 
adres aan de synode (Sneek 1915). Zie verder: par. 5.2.2.3. 
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5.2. NOORDMANS EN DE REORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE 
HERVORMDE KERK 

Inleiding 

Op 6 november 1913 hield Noordmans het referaat 'De reorganisatiebeweging in de 
Hervormde Kerk'313. Hij deed dat op de classicale en diaconale conferentie314 te Leeu
warden315. 

Noordmans behandelde de reorganisatiekwestie in tamelijk algemene zin. Uit 
het verslag van de vergadering316 blijkt dan ook, dat enkele aanwezigen de inleiding 
maar weinig concreet hadden gevonden. Een van hen had gezegd: 'Wij weten nu nog 
niet wat de inleider precies wil.' En: 'Den voorzitter is 't ook niet duidelijk, wat de in
leider precies wil, al meent spreker begrepen te hebben, dat deze niet wil aansturen op 
belijdenisdwang.' Over Noordmans' reactie op de gemaakte opmerkingen schrijft de 
verslaggever: 'Een zekere stemming wekken in deze is ook sprekers doel geweest, op
dat niet steeds bij voorstellen, die in een bepaalde richting gaan, zuivere partijstemmingen 
zich voordoen.' Zelf had Noordmans in de inleiding van zijn lezing de veronderstelling 
uitgesproken, dat de gedachten over het onderwerp nogal uiteen zouden lopen. Dat had 
hem er niet van weerhouden, aan het slot te zeggen, dat de vergadering wel in de lijn 
van wat hij zich bij reorganisatie voorstelde, lag. In dit verband kan gewezen worden 
op een opmerking van Noordmans in de bijdrage 'Ons kerkelijk leven', onderdeel van 
de polemiek naar aanleiding van 'De grootst gemene deler' : 'Wanneer op de wijze van 
onze diaconale conferenties ook ons credo weer tot arbeidsprogram kon worden (...) 
dan zou ons kerkelijk leven binnen korte tijd in vuur en vlam staan.'317 

De aanduidingen 'belijdenisdwang' en 'partijstemmingen' herinneren aan de 
reeds meer dan eens aangehaalde these van Haitjema over de verhouding tussen 'het 
belijdenis-vraagstuk' en 'het eigenlijke kerkrechtelijke probleem'. Wij hebben de span
ning tussen die twee aspecten in paragraaf 5.1. nader toegelicht. In de inleiding van die 
paragraaf hebben wij al gezegd, dat dezelfde problematiek aan de orde komt in wat 
Noordmans over de reorganisatiebeweging heeft gepubliceerd. Wij denken dan niet 
alleen aan het zojuist genoemde referaat, maar ook aan de meeste van zijn artikelen in 
het Hervormd Zondagsblad?™. In deze paragraaf zullen wij zien, dat bij Noordmans 
uiteindelijk twee zaken in het geding waren. Bij 'het eigenlijke kerkrechtelijke pro
bleem' was het hem ten diepste om de protestantse katholiciteit te doen, bij 'het belij
denis-vraagstuk' ging het hem in wezen om de solidariteit in de kerk. Wij zullen tevens 
ontdekken, dat Noordmans' gedachten over katholiciteit en solidariteit alles te maken 
hebben met zijn visie op het specifieke karakter van de Nederlandse Hervormde Kerk 
als volkskerk; en: dat daarin een apostolair motief aan de dag treedt. 

3. O. Noordmans, 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk', in V.W. dl. 1, p. 389-402. 
4. Zie voorde diaconale conferenties: O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 474 n. 22. 
5. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 400 n. 1. 
6. 'Classicale en Diaconale Conferentie', in Leeuwarder Courant, 6 november 1913. 
1. O. Noordmans, 'Ons kerkelijk leven', in V.W. dl. 1, p. 472. 
8. De in het Hervormd Zondagsblad verschenen artikelen van Noordmans zijn opgenomen in O. Noord

mans, V.W. dl. l ,p . 403-523. 
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Wij beginnen met een bespreking van Noordmans' lezing over de reorganisa
tiebeweging: de hoofdgedachten die wij daarin ontmoeten, keren veelal terug in de 
andere bijdragen. Vervolgens staan wij stil bij wat Noordmans in het Hervormd Zondags
blad naar aanleiding van de ontwikkelingen op het kerkelijke erf geschreven heeft. 
Daarna komen de katholiciteit en de solidariteit als belangrijke thema's in Noordmans' 
'ecclesiologie' expliciet aan de orde. Tenslotte besteden wij aandacht aan zijn aposto-
laire motivatie, in verband met zijn pleidooi voor de volkskerkgedachte. 

5.2.1. 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk' 

In zijn referaat behandelt Noordmans het vraagstuk van de reorganisatie aan de hand 
van tien stellingen. Van een ordelijk betoog is desondanks geen sprake. Wij proberen 
Noordmans' overwegingen samen te vatten. Dat doen wij door een 'dwarsdoorsnede' 
van de lezing te geven, in drie punten. Die corresponderen met de aspecten katholiciteit, 
solidariteit en apostolaat in Noordmans' denken over de kerk. 

5.2.1.1. 'De rechte kerkelijke beweging is naar elkaar toe.'m 

Na de inleiding gaat Noordmans verder met een kort historisch overzicht van de reor
ganisatiebeweging. Daarin merkt hij 1886 als hèt keerpunt in de geschiedenis aan. Op 
pregnante wijze stelt hij: 'Vóór 1886 (...) ging 't om de leer. Na 1886 gaat 't om de 
waarheid.'320 De spreker verduidelijkt zijn opvatting door op te merken, dat vóór 1886 
veel van toepassing van de leertucht werd verwacht: daardoor zouden de uiterste afwij
kingen afgesneden kunnen worden. Nadat in 1886 gebleken was, dat felle partijstrijd 
tot afscheiding leidde, begon het inzicht te rijpen, dat de inrichting van de kerk als zo
danig medeschuldig aan de wantoestanden moest zijn. Noordmans' eerste stelling heeft 
betrekking op die bestaande inrichting. De spreker poneert, dat ze het partijwezen in de 
hand werkt. Dat heeft .zijns inziens alles te maken met het gegeven dat de kerkelijke 
organisatie is afgekeken van de burgerlijke rechtsorde: 'Ze wil evenals de burgerlijke 
overheid naar Timotheüs zorgen dat wij een stil en gerust leven leiden (1 Tim. 2: 2).' 
Met behulp van allerlei reglementaire bepalingen wordt het 'samenleven' van kerkelijk 
verschillende groeperingen mogelijk gemaakt; op die manier worden ze uit elkaar ge
houden. Noordmans is evenwel van mening, dat een louter administratief kerkelijk 
verband in de twintigste eeuw geen bestaansrecht meer heeft: 'Onze meer sociale tijd 
zal wel niet weer nog eens honderd jaar overdoen, wat de meer individuele negen
tiende eeuw zich liet welgevallen op kerkelijk gebied. Er wordt weer meer gevraagd 
naar de kerk en wat we er aan hebben.'321 Met het oog daarop wijst de spreker op het 
groeiende kerkelijke besef aan moderne zijde. Aan de andere kant signaleert hij een 
Kuyperiaanse neiging bij de Gereformeerde Bond: 'Oplossing der kerk naar de partij
en. IJverig wordt propaganda gemaakt voor deze gedachte. Langs politieke weg wenst 
men dit doel te bereiken.' Gelet op de werkelijkheid, ligt deze oplossing voor de hand, 
aldus Noordmans. Want: 'Waarom zouden zeer verschillende geesten die niet samen 

3". O. Noordmans, 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk', p. 391. 
™. O. Noordmans, ibid., p. 390. 
321. O. Noordmans, ibid., p. 392. 
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kunnen werken tot elkanders last en verdriet in eenzelfde bestuursverband gehouden 
moeten worden?' Maar de 'oplossing' van afsplitsing staat haaks op wat de spreker met 
reorganisatie bedoelt. Hij gelooft in een heilige, algemene, christelijke kerk, de ge
meenschap der heiligen. In dat licht stelt hij de retorische vragen: 'Hebben wij het op te 
geven uit een geheel te leven? Hebben wij de Korinthenbrief te lezen: Christus is voort
aan gedeeld (1 Kor. 1: 13)?'122 

In verband met het streven naar reorganisatie van de Nederlandse Hervormde 
Kerk noemt Noordmans allereerst de naam van Hoedemaker. Onmiddellijk daarna valt 
die van Gunning, waarbij de spreker tussen de regels door naar diens brochure Om 's 
Heeren Heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk verwijst. Vervolgens somt 
hij het reorganisatieverzoek van 1901 en de voorstellen van Slotemaker de Bruine en 
Blanson Henkemans en van Kromsigt en Van der Flier op. Hij voegt daar aan toe: 'Niet 
altijd was beginsel en motief precies hetzelfde, maar gemeenschappelijk aan alle voor
stellen was toch de begeerte om een andere toestand voor te bereiden.'123 Het behoeft 
geen betoog, dat Noordmans in zijn visie op de kerk het meest door Gunning beïnvloed 
is. Van deze leermeester zegt hij: 'Zijn naar gemeenschap dorstende ziel leed onder het 
gebrek aan gemeenschap. Hij noemde het: onze zonde. Deze zonde is evenals alle zon
de een ontbindende macht.'124 Hier is onmiskenbaar sprake van een verwijzing naar 
Gunnings geschrift Onze zonde. De spreker ziet Gunnings hunkering naar de gemeen
schap in het licht van diens bestrijding van zijn eigen individualisme: het was hem 
uiteindelijk om de kerk als geheel te doen. Met grote waardering spreekt Noordmans 
over wat hij 'een mystiek-katholiek sentiment' in de uitingen van Gunning noemt125. 

5.2.1:2. 'De belijdenis heeft een dienend karakter.'™ 
Bij de bespreking van de tweede stelling van zijn referaat zegt Noordmans, dat noch de 
zuiver juridische noch de zuiver medische methode van oefening van leertucht het 
gewenste resultaat opgeleverd hebben. Hij stelt: 'In de juridische weg heeft zelfs de 
aderlating der Doleantie slechts een tijdelijke ontspanning teweeggebracht. (...) Recht 
en vrijheid staan weer scherper en schever tegenover elkaar dan ooit.'127 Met betrek
king tot de medische weg merkt de spreker op, dat van de beoogde 'vreedzame door
dringing' nauwelijks sprake geweest is. Aan zowel orthodoxe als moderne zijde be
staan evangelisaties, waar de patstelling tussen de beide richtingen blijft: tot een op
lossing of een crisis komt het nooit. 

In de vijfde stelling verwoordt Noordmans zijn overtuiging met betrekking tot 
de leertucht naar artikel 11 van het Algemeen Reglement nog scherper: hij noemt die 
dan zelfs 'ongeestelijk' en 'onkerkelijk'. Volgens hem ziet men de kerk zo te zeer als 
'een soort rekenmachine (...) waardoor men bij goede inrichting de waarheid eruit kan 
malen'128. Aan het slot van zijn lezing zegt de spreker, dat de waarheid meer uit de ar-

322. O. Noordmans, ibid., p. 398. 
323. O. Noordmans, ibid., p. 390. 
3". O. Noordmans, ibid., p. 391. 
325. O. Noordmans, ibid., p. 397. 
326. O. Noordmans, ibid., p. 398. 
327. O. Noordmans, ibid., p. 392. 
328. O. Noordmans, ibid., p. 396. 
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beid moet opkomen. Hij bestrijdt daarbij allerminst, dat de waarheid uit Gods Woord 
gekend wordt. 'Maar dat Woord moet eerst in de akker vallen, opkomen, vruchten dra
gen. De waarheid leest men op uit het leven.'129 In dat verband wraakt Noordmans nog
maals de 'oplossing' van het separatisme: 'Het separatisme, de Afscheiding, wanhoopt 
aan de tucht, ofschoon het er de mond vol van heeft. (...) Allereerst moet men leren op 
het geheel te letten.'110 

Al verwacht Noordmans geen reorganisatie van de kerk door oefening van leer-
tucht, hij wil de belijdenis allerminst afschaffen. In navolging van Gunning noemt hij 
belijden zelfs 'het eerste voornaamste wat de kerk doet'111. En, zegt hij: 'Waarom zou
den wij, die de kerk als onze moeder112 hebben te beschouwen, in haar beginselloos-
heid moeten verlangen? Zullen wij in haar een neutraal lichaam moeten zien waarin 
wij met onze overtuigingen te koop lopen? Dat kerkbegrip kan nooit onze liefde op
wekken of ons warm maken. Zonder belijdenis geen organisatie, geen doel, geen een
heid.'111 Duidelijk is, dat de belijdenis voor Noordmans een dienend karakter heeft. 
Met zijn gevleugelde woord uit 1938: 'De belijdenis is geen stok om te slaan, maar een 
staf om te gaan.'114 

5.2.1.3. 'De kerk als zodanig heeft een roeping.'™ 
Het doel van reorganisatie in Noordmans' optiek komt onder meer tot uitdrukking in 
wat hij naar aanleiding van de zevende stelling ('De kerk als zodanig heeft een roe
ping.') zegt. Wanneer hij die zin in de bespreking van de stelling herhaalt, verduidelijkt 
hij: 'Niet alleen gij en ik.' Daarmee kant hij zich dus tegen individualistische tenden
sen, waarbij hij zich weer op Gunning beroept. Dat het individualisme bestreden wordt, 
is evenwel niet het enige doel van reorganisatie. De negende stelling luidt: 'Reorga
nisatie moet haar beslag krijgen in verband met kerkelijke arbeid.' De spreker licht he
laas niet toe, wat die kerkelijke arbeid precies dient te zijn. Wel is duidelijk, dat die een 
diaconale inslag moet frebben: het werk moet in verband staan met 'het menselijke, de 
maatschappij en haar noden'-"6. Van die noden zegt Noordmans, dat ze naar lichaam en 
ziel groot zijn. Daarom zijn charismata nodig om te helpen: met het oog op de dienst
baarheid aan de samenleving moeten de gaven en krachten in de kerk georganiseerd 
worden. De charismata kunnen dan ook beter tot hun recht komen; allereerst in de 
ambten, vervolgens daarbuiten. 

In verband met het vraagstuk van de reorganisatie van de kerk noemt Noord
mans meer dan eens Calvijn als degene die zich daarvoor ingezet heeft. Hij citeert 
daarbij uit diens Institutie de uitspraak '(...) dat onze botheid en onvatbaarheid en waan
wijsheid van ons verstand uiterlijke middelen noodzakelijk maken.'117 Anders verwoord: 

-,2'. O. Noordmans, ibid., p. 400. 
330. O. Noordmans, ibid., p. 397. 
331. O. Noordmans, ibid., p. 398. 
332. Cf. J.D.Th. Wassenaar, 'Dr. O. Noordmans over de kerk als moeder', in Ecclesia 86 (1995) nr. 1, p. 5v., 
en nr. 2, p. 13-15. 
333. O. Noordmans, ibid., p. 399. 
334. O. Noordmans, Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, in VW. dl. 5, p. 458. 
335. O. Noordmans, 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk', p. 397. 
336. O. Noordmans, ibid., p. 395. 
337. J. Calvijn, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 394. 
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Calvijn heeft het geestelijk individualisme overwonnen door de noodzaak van een ker
kelijk verband in te zien en door daarvoor te zorgen. De spreker verwijt Luther, dat hij 
in de kerkelijke organisatie als zodanig nauwelijks geïnteresseerd was: 'Luther was 
tevreden wanneer het Woord Gods gepredikt kon worden en de sacramenten bediend.'338 

De vierde stelling van Noordmans' lezing luidt: 'Toch acht ik dat op hervormd 
(gereformeerd) terrein aan de oplossing vandit vraagstuk 't best kan worden gewerkt.' 
Die opmerking is naar alle waarschijnlijkheid gericht aan het adres van de gescheiden 
kerken. Noordmans laat als zijn mening doorschemeren, dat zij de profetische gedach
ten van Calvijn hebben 'afgekort' door de Dordtse kerkorde in te voeren. Van slaafse 
navolging van calvinistische lijnen verwacht hij zelf weinig heil. Overigens: die aan
pak verwijt hij ook Hoedemaker, omdat die naar zijn inzicht '(...) te zeer dweept met 
een historische kerkorde.'33'' De tijden zijn veranderd! 'Calvijn kon nog aan een kerk-
staat denken. (...) Wij staan er geheel anders voor. De kans om te heersen is klein. Er 
blijft echter iets anders over. Het dienen, waartoe Christus gekomen is.' Aan het slot 
van zijn referaat zegt Noordmans: 'Werd onze kerk zo gereorganiseerd, dan kregen we 
geen doublet van de Gereformeerde Kerken. We hebben een eigen idee te verwerkelij
ken.' Deze uitspraak correspondeert met wat de spreker aan het begin van zijn lezing 
gezegd had; na het bon mot dat het sinds 1886 niet om de leer maar om de waarheid zou 
gaan: 'Hierin ligt tegenover de gescheiden kerken een wijd program dat ons hervorm
den alle bestaansrecht geeft.'340 

5.2.2. Noordmans in de richtingenstrijd 

In de vorige subparagraaf hebben wij stilgestaan bij Noordmans' ecclesiologische 'be
ginselen' ten aanzien van de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 
deze subparagraaf besteden wij aandacht aan zijn positie in de richtingenstrijd van zijn 
dagen. 

In de inleiding van 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk' beweert 
de spreker, dat hij geen pessimist ten opzichte van richtingsverschillen is. Hij licht die 
uitspraak als volgt toe: 'Ik weet wel, dat er absolute tegenstellingen in de wereld zijn, 
maar ik meen toch dat personen uiterst zelden absoluut tegenover elkaar staan. In de 
waarheid ligt verdelende, maar ook niet minder verenigende macht.' Noordmans' positie
ve verwachting met betrekking tot toenadering tussen de richtingen komt vooral tot 
uitdrukking in de artikelen 'De grootst gemene deler'341 en 'Een grote vergadering'342. 
Bij de bespreking van de polemieken die naar aanleiding van deze bijdragen ontston
den, zal blijken, dat Noordmans beide malen op grote belangstelling voor 'het belijde
nis-vraagstuk' en op geringe interesse voor 'het eigenlijke kerkrechtelijke probleem' 
stuitte. De patstelling tussen de twee 'kerkpolitieke' aandachtsvelden komt in de loop 
der jaren steeds scherper aan het licht, ten laatste rondom de geest-en-hoofdzaakkwestie. 

338. O. Noordmans, ibid.. p. 393. 
" ' . O. Noordmans, ibid., p. 395. 
^0. O. Noordmans, ibid., p. 390. 
M1. O. Noordmans, 'De grootst gemene deler', in V.W. dl. 1, p. 444-446. 
M2. O. Noordmans, 'Een grote vergadering', in V.W. dl. 1, p. 475-477. 
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5.2.2.1. 'De grootst gemene deler' 
In 'De grootst gemene deler' sluit Noordmans zich aan bij het 'verlangen (...) naar 
toenadering tussen de centrale groepen in onze kerk' zoals Kromsigt dat in navolging 
van W.J. Aalders343 geuit had144. Aalders leek zelf dè man te zijn om '(...) een zodanige 
formulering te zoeken, die als grootst gemene deler zou kunnen dienen.' E. Emmen 
schrijft over hem: 'Men kan A. een herv. orthodox theoloog noemen in brede zin op 
kritische distantie van kerkelijke richting of partij. In dit opzicht was hij irenisch, sterk 
geworteld in het geref. protestantisme.'345 Kromsigt had Aalders uitgenodigd om voor 
'een onbekrompen en ondubbelzinnige weergave van de hoofdwaarheden van ons chris
telijk geloof' te zorgen. In dit verband merken wij op, dat de kwalificatie 'onbekrompen 
en ondubbelzinnig' een confessionele connotatie heeft346. De woorden waren uit de 
pen van Groen van Prinsterer gevloeid, toen hij het adres van de zeven Haagse heren 
had opgesteld. De uitdrukking functioneerde tot 1893 in de kring van de Confessionele 
Vereniging en tot 1946 in die van de Nederlandse Hervormde Predikantenvereniging. 

Noordmans voelt veel voor Kromsigts gedachte. Sterker nog: die lijkt hem 'uit
nemend' en 'voor verwezenlijking niet onvatbaar'. Hij verduidelijkt: 'Naar rechts en 
links zou dan door zulk een aaneengesloten middengroep krachtiger houding kunnen 
worden aangenomen dan thans, door verbrokkeling mogelijk is.' Aan enkele afleveringen 
van Noordmans van de polemiek is meer helderheid over zijn 'ideaal' te ontlenen. In 
'De weg tot reorganisatie' noemt hij als 'voorwerk', dat men elkaar moet leren ver
staan347. Hij citeert daarbij een passage uit Van der Fliers brochure Onbeteekenend?, 
die hij aan Kromsigt toeschrijft. Feit is wel, dat Kromsigt met de inhoud ingestemd 
had348. In het geschrift profileert de auteur zich welhaast als een ethisch theoloog: 'Een 
zekere 'ruimte' van grenzen wordt door allen, of zo goed als allen, gewenst en als recht
matig erkend in verband met religieuze karakter der heilswaarheid.'349 Hij maakt zelfs 
gewag van het 'ethische karakter der geloofswaarheid'. In 'Niet inconsequent!' bena
drukt Noordmans tegenover zijn opponent Bakker, dat hij met concentratie van de 
middengroepen allerminst kerkelijke actie in de reglementaire zin van het woord be
doelt350. Hij licht daarbij nog eens toe, wat hem wèl voor ogen stond, toen hij zijn in
stemming met het idee van Kromsigt betuigde: 'Mij zweefde daarbij niet zozeer een 
uitgewerkt formulier voor de geest als wel een 'Verständigung' op de hoofdpunten. 
Persoonlijk zou ik al heel blij zijn wanneer dit op twee punten geschiedde: 1 e. dient de 
invloed van het gemeenschappelijke moderne bewustzijn op onze dogmatiek erkend te 
worden (...) 2e. moet onze kerkelijke politiek duidelijk laten blijken dat we ervan door
drongen zijn dat in de kerk alles niet in de eerste plaats historisch georiënteerd ligt, 

34i. Zie voor Noordmans' visie op Aalders' theologische positie: par. 8.3.5. 
344. O. Noordmans, 'De grootst gemene deler', p. 444. 
345. E. Emmen, 'Aalders, Willem Jan', in B.L.G.N.P. dl. 1, p. 24. 
346. Zie daarvoor: W.F. Dankbaar, Onbekrompen en ondubbelzinnig. Herdenkingsrede ter gelegenheid van 
hel honderdjarig bestaan van de Nederlandse Hervormde Predikantenvereniging, uitgesproken op 1 mei 
1962 in de Domkerk te Utrecht ('s-Gravenhage 1962), p. 7-11. 
3". O. Noordmans, 'De weg tot reorganisatie', in V.W. dl. 1, p. 460-462. 
348. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 400 n. 3. 
349. P.J. Kromsigt, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 461 v. 
35°. O. Noordmans, 'Niet inconsequent!', in V.W. dl. 1, p. 465-467. 



224 

maar profetisch gericht staat.'351 Met betrekking tot het eerste punt wijst Noordmans 
nogmaals op wat 'Kromsigt' in Onbeteekenend? had geschreven. 

Dat Noordmans zich in 'De grootst gemene deler' in positieve zin over het idee 
van Kromsigt uitlaat, kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen in confessio
nele kring. Noordmans constateert, dat de reorganisatiebeweging daar ebbende is. Af
matting, ongeduld of nog iets anders zou daarvan de oorzaak kunnen zijn. Hoe dat ook 
zij: 'De oude, een tijdlang verlaten methode om langs reglementaire weg onder de be
staande organisatie de geesten met formules te dwingen zonder hen ruimte te geven 
zich te verdedigen komt weer in ere.' De scribent spreekt in dat verband over de gang 
van zaken ten aanzien van de beide belangrijkste agendapunten op de ledenvergade
ring van de Confessionele Vereniging: de proponentsformule en het parochiestelsel. 
Als voorzitter had Schokking tegen de 'reactionaire geest' zoals die ter vergadering 
heerste, moeten oproeien. Noordmans verklaart die geest uit vrees voor de modernen; 
tevens zou invloed van het partijstandpunt van de Gereformeerde Bond afbreuk gedaan 
kunnen hebben aan de bredere tendensen in de vereniging. Van een juridische benade
ring van het kerkelijke vraagstuk verwacht hij zelf in ieder geval weinig heil. Voor zijn 
standpunt zoekt hij om te beginnensteun bij D. Chantepie de la Saussaye352, die zich al 
in 1860 tegenover C.A.F. Schwartz over het isolement van de orthodoxen had uitgela
ten. Vervolgens noemt hij de namen van Gunning en Hoedemaker als leidslieden die de 
kerkelijke kwestie niet eenvoudig juridisch hadden opgevat. Hij stelt: 'Met een syl
logisme hield men de zaak niet voor afgedaan. Wetenschap, afval, sociale ellende, mo
dernisme nam men in z'n kerkelijke vraagstelling en gedragslijn op/3" 

Niet alleen wat in confessionele kring gebeurde, speelt bij Noordmans' opstel
ling een rol. Hij acht toenadering van de middengroepen in de kerk ook noodzakelijk 
met het oog op de gang van zaken bij de ethischen. Hij signaleert namelijk het ver
schijnsel dat zij zich inzake de reorganisatie van de kerk tot de modernen aangetrokken 
voelen354. Hij merkt op: 'Toch is het denkbaar dat bij een bepaalde kerkelijke politiek 
en bij terugkeer van de methode der formule de ethischen zich gaan herinneren dat ze 
een zekere vrijzinnigheid in zich ronddragen en van al te knellende dogmatische ban
den even weinig gediend zijn als de modernen.' Het woord 'toch' heeft betrekking op 
Noordmans' visie dat er materieel, inhoudelijk, van geestverwantschap tussen ethischen 
en modernen nauwelijks sprake is: 'In de geschiedenis der negentiende eeuw staat de 
naam van Chantepie de la Saussaye Sr. tegenover die van Scholten.'355 Formele over
eenkomst tussen ethischen en modernen zou daarom een onnatuurlijke toestand zijn. 

Het is niet moeilijk, de elementen 'De rechte kerkelijke beweging is naar elkaar toe.' en 
'De belijdenis heeft een dienend karakter.' zoals die in Noordmans' referaat over de 
reorganisatiebeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk naar voren komen, in 'De 
grootst gemene deler' en in Noordmans' bijdragen aan de polemiek te ontwaren. De 

35'. O. Noordmans, ibid., p. 465v. 
352. Zie voor Noordmans' visie op Chantepie de la Saussayes theologische positie: par. 8.1.4.1. 
353. O. Noordmans, ibid., p. 445. 
™. Cf. A.J.A. Vermeer, De ethischen en de partij-strijd in de Ned. Herv. Kerk ('s-Gravenhage 1913) en J. 
Lindeboom, ibid., p. 96. 
3SS. O. Noordmans, ibid., p. 444. 
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problematiek van de verhouding tussen het reorganisatiestreven en de bemoeienis met 
het belijdenisvraagstuk domineert de verschillende artikelen. 

Minder gemakkelijk is het om het aspect van 'de roeping van de kerk' als thema 
expliciet te benoemen, al biedt de hierboven geciteerde zin over 'wetenschap, afval, 
sociale ellende, modernisme' een zeker aanknopingspunt. Wij geven enkele aandui
dingen die in dezelfde richting wijzen, door. Noordmans besluit 'De grootst gemene 
deler' met: 'Onderde scharen^6 bevindt zich de Heer. Het rumoer, het lijden en de ket
terijen die rondom Hem openbaar worden, hinderen Hem minder dan velen ons willen 
doen geloven. Ook in kerkelijke vragen geldt het: wat dunkt u van de Christus?' Uit 
Groot Enzerinks 'Naschrift'1" bij 'De grootst gemene deler' blijkt, dat de confessio
nele voorman die vraag als een leerstellige opvatte. In zijn 'Antwoord aan Ds. Groot 
Enzerink' verduidelijkt Noordmans, dat hij die als een praktische bedoeld had: 'Wat 
dunkt u van de Christus op het stuk van kerkelijke politiek?'358 In dat verband wijst hij 
op 'de grote priesterlijke lijn door de gehele Schrift' en vraagt hij: 'Hebben Jesaja 53 
en 1 Kor. 13359 dan alleen betekenis voor de enkele mens en niet voor de kerk in haar 
geheel?' In 'Ons kerkelijk leven', de slotaflevering van de pennenstrijd, schrijft Noord
mans, nadat hij op sarcastische wijze over degenen die in de 'tredmolen' van 'attesten
kwesties, proponentsformule, modern-orthodox' lopen, gesproken heeft: 'Toch zou er 
een opgewekt kerkelijk leven kunnen zijn als het losgemaakt werd uit het duffe schema 
waarin het thans verloopt. Ook de kerkelijke strijd zou geheel anders gevoerd worden. 
Het zou om de vragen zelf en om de arbeid zelf kunnen gaan.' 

Het heeft weinig zin, de discussie die zich naar aanleiding van 'De grootst gemene de
ler' tussen Noordmans, Groot Enzerink en Bakker ontspon, gedetailleerd weer te ge
ven. Wij beperken ons tot de hoofdzaak. Het verschil van inzicht spitst zich toe op 'de 
methode der formule', die door Noordmans hartgrondig verfoeid werd. Hij had de uit
drukking al in zijn artikel 'Het manifest voor de Nederlandse Hervormde Kerk' (1913) 
gebezigd360. In 'De weg tot reorganisatie' geeft hij een 'definitie': 'Met de 'methode 
der formule' bedoel ik het pogen om onder de bestaande organisatie langs reglementai
re weg een zuivering in de kerk te bewerkstelligen.'361 

In zijn 'Naschrift' bestrijdt Groot Enzerink, dat de Confessionele Vereniging de 
weg van Gunning en Hoedemaker verlaten zou hebben. Hij stelt, dat in de door Noord
mans genoemde ledenvergadering van de vereniging niet alleen een voorstel tot wij
ziging van de proponentsformule aan de orde geweest was362. Er was ook voorgesteld 
om een verzoek tot herstel van de rechten van de classicale vergadering in te dienen. 

356. Cf. J.D.Th. Wassenaar, 'Dr. O. Noordmans over 'Kerk en schare'. Terugblik en vooruitzicht', in Kerk en 
Theologie 48(1997) nr. 2, p. 113-124, A. Noordegraaf, Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn 
in een {postmoderne samenleving (Zoetermeer 1998), p. 102v., en C. Graafland, Gedachten over het ambt 
(Zoetermeer 1999), p. 148v. 
357. J.W. Groot Enzerink, 'Naschrift', in O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 447v. 
358. O. Noordmans, 'Antwoord aan ds. Groot Enzerink', in V.W. dl. 1, p. 450. 
359. Noordmans verwijst ook in 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk', p. 399, naar 1 Kor. 13. 
Met het oog op het dienende karakter van de belijdenis zegt hij: 'De recht gefundeerde christenen zijn naar 
1 Kor. 13 een steun, geen schrik voor anderen.' 
3m. O. Noordmans, 'Het manifest voorde Nederlandse Hervormde Kerk', in V.W. dl. 1, p. 441. 
341. O. Noordmans, 'De weg tot reorganisatie', p. 461. 
M1. Cf. Verslag van de Confessioneele Vereeniging over het jaar 1913 (Leiden 1914), p. 6v. 
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Bovendien had een overweldigende meerderheid van de aanwezigen zich tegen parochie
vorming uitgesproken : men wilde eerst reorganisatie. Groot Enzerink roept uit: 'Neen ! 
De Confessioneele Vereeniging heeft ook nu wel degelijk vastgehouden aan de leuze 
van Hoedemaker: reformatie door reorganisatie!'3" Maar dan vervolgt hij: 'De wijzi
ging der proponentsformule kan daar betrekkelijk buitenom gaan.' Noordmans merkt 
in zijn 'Antwoord aan Ds. Groot Enzerink' ten aanzien van de kwesties van de propo
nentsformule en de reorganisatie op: 'De vraag is maar wat op de voorgrond staat.'364 

En: 'Wenst men de brede methode te volgen dan kan men daar tussendoor als voor tijd
verdrijf niet de proponentsformule gaan verscherpen. Dat maakt de indruk die een volk 
ontvangt wanneer onder de vredesonderhandelingen spelenderwijs gemobiliseerd wordt. 
Deze beide dingen sluiten elkaar beslist uit.' Noordmans betoogt in dat verband verder, 
dat de juridische opvatting met betrekking tot kerkherstel naar de Doleantie wijst. Met 
het oog daarop beweert hij: 'Wij allen leven naar de medische opvattingen van De la 
Saussaye.'365 Noordmans' woorden hebben niet geholpen. De laatste zin van de 'Reac
tie van J.W. Groot Enzerink' luidt: 'Daarom als één man erop aangedrongen dat de 
proponentsformule gewijzigd worde en zo de wacht betrokken worde bij de deur die 
toegang geeft tot de bediening des Woords en der Sacramenten.' 

De discussie tussen Noordmans en Bakker gaat vooral over de methode der for
mule als zodanig. Bakker erkent in het artikel 'De methode der formule', dat elke 
formule zijn gebrek heeft en dat er zelfs zoiets bestaat als 'de zonde der formule'366. 
Toch acht hij een formule nodig. Hij constateert, dat Noordmans daar ook naar vraagt. 
Maar hij is van mening, dat die niet gezocht behoeft te worden: naar artikel 11 van het 
Algemeen Reglement geldt 'de oude' nog. Bakker roept Noordmans dan ook op terug 
te keren naar 1816, '(...) waar de kerk de draad verloor.' Overigens: Groot Enzerink 
had in zijn 'Naschrift' ook gezegd: 'Wij moeten dus beginnen met de historische leer 
der kerk die daar nog ongewijzigd ligt.'367 Naar aanleiding van Bakkers oproep ant
woordt Noordmans in de aflevering 'Juridisch': Tn 1913 worden we uitgenodigd te 
beginnen bij 1816. We worden uitgenodigd ons zelf met onze dogmatiek, met de wijze 
waarop we de vragen stellen, met onze voorlopige oplossingen, met onze tijdvragen 
een volle eeuw te antedateren.'368 Noordmans acht zoiets op juridisch terrein nog wel 
mogelijk, maar op zedelijk en geestelijk gebied niet: "In rechten' ligt alles historisch 
georiënteerd. De wet geldt. De letter beslist, ook al laat men ook hier de geest niet 
geheel buiten rekening. In de kerk staat alles profetisch gericht. Ook al is hier de letter 
niet zonder betekenis. Toch is het de Geest, die in alle waarheid leidt.'369 Een en ander 
betekent wederom allerminst, dat Noordmans de historische belijdenis zou minachten 
of van geen formule zou willen weten. In zijn 'Antwoord aan Ds. Groot Enzerink' 

M3. J.W. Groot Enzerink, ibid., p. 447. 
**. O. Noordmans, 'Antwoord aan ds. Groot Enzerink', p. 449. 
365. O. Noordmans, ibid., p. 450. 
M6. H. Bakker, 'De methode der formule', in O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 451. - In Nu ik veertig jaar 
dominee ben ..., p. 104v., schrijft Bakker over de Koudumer kerkenraad, dat die de kerk eerde 'als het 
lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is.' Hij vervolgt: 'Daarom hadden ze de belijdenis der vaderen 
ook lief. Ze hingen niet aan den term of de formule. Ze wisten heel goed dat de waarheid zich heeft te 
kleden in het gewaad van den tijd.' 
*". J.W. Groot Enzerink, ibid., p. 448. 
**. O. Noordmans, 'Juridisch', in V.W. dl. 1, p. 454. 
M '. O. Noordmans, ibid., p. 455. 
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schrijft hij: 'Overigens ben ik een groot vriend van de drie formulieren en zou deze 
kostelijke stukken niet gaarne voor een of andere vage formule ruilen. (...) Waar we 
tegen op komen, dat is het volmaakt dode in de manier waarop vaak de geesten gekeurd 
worden.'370 

5.2.2.2. 'Een grote vergadering' 
In de slotaflevering van de polemiek die 'De grootst gemene deler' ontlokte, schrijft 
Noordmans, dat de kwestie van de proponentsformule inmiddels minder actueel is: 
gezien de verwerping van de voorstellen dienaangaande in de synode. Met het oog 
daarop spreekt hij de wens uit, dat de kerkelijke politiek voorlopig wat op de ach
tergrond zal blijven en dat er meer kerkelijke bezinning zal plaatsvinden. Die wens 
ging evenwel niet in vervulling ... Dat blijkt uit de verwikkelingen rondom 'de grote 
vergadering', een bijeenkomst die op initiatief van de synodale commissie op 16 april 
1914 in Den Haag gehouden werd"1, 's Ochtends spraken J.J. Bleeker, P. de Buck, 
Jac. Eringa, Van Grieken, Niemeyer en AJ.A. Vermeer, over welk gezelschap Noord
mans in 'Een grote vergadering' zegt: 'waarmee ongeveer de gehele staalkaart van ons 
kerkelijk leven is vertegenwoordigd'"2. Het onderwerp van de inleidingen was: 'Is het 
wenselijk wijziging te brengen in de belofte, bij de toelating tot de Evangeliebedie
ning, of bij de bevoegdheid om te staan naar de post van godsdienstonderwijzer, door 
de geëxamineerde af te leggen, en in de vragen, die bij de bevestiging aan de lidmaten 
ter beantwoording worden voorgesteld?' Nadat 's middags over de voordrachten ge
discussieerd was, werden 's avonds lezingen gehouden over de vraag: 'Wat kan de Ne
derlandse Hervormde Kerk doen om het Evangelie te brengen aan diegenen harer le
den, die van godsdienst en kerk vervreemd zijn?' Noordmans merkt met betrekking tot 
de beide gespreksonderwerpen op: 'De eerste is beslissend voor de toekomst van onze 
kerk, de tweede voor de toekomst van ons volk. De eerste vraag wil aan de orde stellen 
wie in onze kerk mogen leren en belijden; de tweede hoe de kerk de schare zal bereiken 
die de wet niet weet.'"1 

In zijn bijdrage over de Haagse vergadering noemt Noordmans het synodale 
experiment 'een verblijdend teken'"4. In dit verband kan gewezen worden op wat tij
dens de bijeenkomst van de Friese Predikantenvereniging op 9 maart 1914 ter sprake 
kwam. Een van de aanwezigen bleek 'zeer optimistisch' te zijn met betrekking tot de 
grote vergadering. In de notulen staat: 'Hij wil, dat we de a.s. vergadering in Den Haag 
zullen bezien met het optimisme des geloofs. Als God er eens met Zijnen Geest in 
blies, dan kon er een rijke zegen uit voortkomen.' De notulen vervolgen: 'Noordmans 
betuigt zijn hartelijke instemming met hetgeen daarstraks door Oskam werd in het 
midden gebracht. Ook hij legt er nadruk op, dat we te vragen hebben naar wat God 
door middel van deze vergadering kan doen.' 

In de aanstaande bijeenkomst ziet Noordmans een parallel met de diaconale 
conferenties, die hij (op vergelijkbare wijze als in 'Ons kerkelijk leven') 'zeer belang-

37°. O. Noordmans, 'Antwoord aan ds. Groot Enzerink', p. 450. 
" ' . O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 488 n. 2. 
372. O. Noordmans, 'Een grote vergadering', p. 476. 
373. O. Noordmans, ibid., p. 475v. 
374. O. Noordmans, ibid., p. 475. 
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rijk' noemt. De grote vergadering trekt wel meer belangstelling dan de diaconale bij
eenkomsten. Noordmans stelt: 'Zeker! praktisch kerkelijk werk is van de grootste be
tekenis. (...) Maar aan al deze arbeid ontbreekt de nodige opgewektheid wanneer men 
het Koninkrijk der hemelen niet ziet nabij komen.' In 'Een grote vergadering' en in 
Noordmans' bijdragen aan de naar aanleiding daarvan ontstane pennenstrijd is deze 
'eschatologische' benadering opvallend. In 'De grootst gemene deler' en zijn bijdragen 
aan de polemiek daarover had Noordmans alleen in de laatste aflevering zijdelings ge
sproken over Augustinus' Civitas Dei, tegenover 'de kleine kerkelijke burgerstaat waarin 
onze gedachten vaak rondmalen'375. Een en ander betekent allerminst, dat Noordmans 
in 'Een grote vergadering' geen oog zou hebben voor wat hij 'de vragen des tijds' 
noemt376. Die moeten zijns inziens juist aan de orde komen. Niet alleen in de bijeen
komst zelf; er zou een vervolg dienen te komen: bijvoorbeeld door de benoeming van 
een voortzettingscomité à la de Edinburghse zendingsconferentie. Daarmee veroor
deelt Noordmans de opzet van de bijeenkomst als zodanig niet. Wel stelt hij, dat alles 
zal afhangen van de geest die ter vergadering heerst: 'Het is niet te verwachten dat 
richtingen die een geschiedenis van tientallen jaren achter zich hebben op één dag el
kaar zouden vinden. (...) Wanneer op deze vergadering het partijwezen hoogtij gaat 
vieren en partijwind gaat uitrazen, dan zal de herinnering misschien een uiterst pijnlij
ke blijven.'377 

Noordmans benadrukt, dat hij artikel 11 van het Algemeen Reglement niet als 
punt van vereniging wil zien. Hij zegt: 'In de toon van het Evangelie moet het vereni-
gingspunt vóór ons liggen.' Hij wijst daarbij 'inquisitie-achtige verscherping van een 
onderzoek dat de kerk gehouden is in te stellen' van de hand. Wanneer de meerderheid 
van de kerk dat zou wensen, dan zou het antwoord op de tweede vraag die op de grote 
vergadering besproken zou worden, moeten luiden, dat de Nederlandse Hervormde 
Kerk 'niets' kan doen '(...) om het Evangelie te brengen aan diegenen harer leden die 
van godsdienst en kerk vervreemd zijn.' Noordmans voegt daaraan toe: 'Terwijl in 
onze dagen allerlei tekenen er op wijzen dat de harten zich weer gaan keren naar het 
opkomende geestelijk getij, zou het een blijk zijn van het domste en meest ongeestelij
ke kerkelijk overleg om juist nu de deuren van de kerk te grendelen.' Terzijde: op ver
gelijkbare wijze maakt Noordmans in de aflevering 'Een persoonlijk feit' gewag van 
'onze gistende tijd', nadat hij eerder in het artikel geschreven heeft: 'Aan de meer mys
tieke, religieuze personen, in wie het zuurdeeg van het koninkrijk Gods voor onze tijd 
gistende is, zal het zwijgen worden opgelegd.'378 

Over de polemiek die naar aanleiding van 'Een grote vergadering' ontstond, kunnen 
wij betrekkelijk kort zijn. Na de pennenstrijd over 'De grootst gemene deler' bevat die 
weinig nieuwe gezichtspunten: ook de discussie rondom de Haagse vergadering wordt 
beheerst door het belijdenisvraagstuk. 

37-\ O. Noordmans, 'Ons kerkelijk leven', p. 471. 
3™. O. Noordmans, 'Een grote vergadering', p. 476. 
3". O. Noordmans, ibid., p. 477. 
378. O. Noordmans, 'Een persoonlijk feit', resp. p. 487 en 486. 
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In zijn reactie ' 16 april' gaat Groot Enzerink vooral in op Noordmans' uitspraak 
dat het verenigingspunt niet in het verleden gezocht moet worden: 'Niet bij art. 11 
moeten we elkaar ontmoeten.'379 Groot Enzerink roept uit: 'Dat dit een moderne, vrij
zinnige zegt, dat kan men zich voorstellen omdat deze mensen eigenlijk op revolutionaire 
bodem staan wat 't kerkelijk leven betreft. Doch dat deze bewering komt van een or
thodox voorganger is mij een absoluut onoplosbaar raadsel.'380 Vervolgens confronteert 
de confessionele voorman zijn collega met wat hij zelf ter zake van de belijdenis had 
geschreven: 'De oude stukken van onze kerk moeten blijven liggen. Aan de fundamen
ten moet men niet raken.' Groot Enzerink citeert evenwel niet, wat Noordmans daar 
aan toegevoegd had: 'Daarop mag echter niet anders dan een vrije en franke toestem
ming worden gevraagd. Geen inquisitie-achtige verscherping van een onderzoek dat 
de kerk gehouden is in te stellen.' Groot Enzerink zoekt voor zijn pleidooi om op hand
having van de belijdenis aan te dringen, steun bij de 'ethisch-orthodoxe' hofprediker 
J.H. Gerretsen en bij Kromsigt, waarna hij schrijft: "t Gaat op 16 april om de vraag of 
onze kerk kerk zal zijn of een soort maatschappij tot nut van 't algemeen. Wij kunnen 
en wij mogen niet langer alles bijeenhouden: leugen en waarheid; hen die Christus en 
zijn plaatsbekledend lijden erkennen als hun Heiland èn hen die daarvan niet willen 
weten.'381 Met het oog daarop stelt de scribent op pregnante wijze: 'De wacht moet bij 
de kansel betrokken.' 

In de aflevering 'Repliek' zet Noordmans het verschil van inzicht nog eens op 
'eschatologische' scherpte: 'De grote zaak waar het om gaat is deze: of men zich op de 
Wet moet bekeren of op het koninkrijk Gods. De Wet ligt achter ons; het koninkrijk 
Gods voor ons. Jezus riep: bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij geko
men. Dit geldt ook voor onze kerk. Wij zien daarvan iets gebeuren in onze dagen buiten 
de kerk om. Juridisch gekibbel over art. 11 moet ophouden ons werkprogram te zijn in 
de kerk. Dat maakt alle vragen zo kleinen ongeestelijk.'182 

In hetzelfde nummer van het Hervormd Zondagsblad ah waarin zijn 'Repliek' 
verscheen, publiceerde Noordmans de aflevering 'Kerk of genootschap'383. In die pen
nenvrucht staat het reorganisatiestreven centraal. De scribent begint met de opmerking 
dat de kerk haar eigen karakter moet bewaren. Vervolgens noemt hij de geestelijke 
eenheid als een van de meest op de voorgrond tredende karaktertrekken van de kerk: 
'Ze is een lichaam waarvan de leden bij elkaar behoren en elkander nodig hebben. Elke 
poging om van de kerk te maken een genootschap waarin met gelijk recht allerlei gees
ten aan kansel of platform geholpen zouden moeten worden om wat nieuws te zeggen, 
moet dan ook met kracht afgewezen worden. De kerk is geen Areopagus.'384 Met het 
oog daarop verklaart Noordmans zich tegenstander van 'evenredige vertegenwoor
diging', zoals hij zich in 'De grootst gemene deler'al impliciet in negatieve zin over het 
parochiestelsel had uitgelaten. Zijn overweging is, dat de eenheid van de kerk daardoor 
prijsgegeven wordt: 'Het zou zijn de oplossing der kerk in de kerk.' Hij signaleert in dit 

37'. O. Noordmans, geciteerd naar J.W. Groot Enzerink, '16 april', in O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 479. 
3S0. J.W. Groot Enzerink, ibid., p. 479. 
3". J.W. Groot Enzerink, ibid., p. 481. 
382. O. Noordmans, 'Repliek', in V.W. dl. l p . 482. 
383. O. Noordmans, 'Kerk of genootschap', in V.W. dl. 1, p. 483v. 
3M. O. Noordmans, ibid., p. 483. 
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verband, dat de beide kerkelijke uitersten elkaar hier zouden kunnen raken en zouden 
kunnen gaan samenwerken: wanneer de middengroepen in de kerk zich zouden laten 
verlokken tot 'sommige krasse maatregelen'. Wij hebben in subparagraaf 5.1.2. ge
zien, dat inderdaad zowel aan vrijzinnige als aan Gereformeerde Bondszijde aan (vari
anten van) evenredige vertegenwoordiging gedacht werd. Noordmans heeft duidelijk 
voorkeur voor het 'meerderheidssysteem', omdat de gedachte van de eenheid daaraan 
ten grondslag ligt. Hij idealiseert dat model echter niet385. Hij stelt: 'Kerkrechtelijke 
overwinningen zijn dikwijls nederlagen. (...) Het is geen echte overwinning wanneer 
de meerderheid kerkrechtelijk haar wil doorzet386, het is een werelds machtsmiddel387.' 
In dat kader komt het belijdenisvraagstuk verderop in de bijdrage aan de orde. Noord
mans zegt daarover: "De wacht bij de kansel betrekken', zo roept men luid de laatste 
tijd.'388 Hij voegt daar aan toe, dat dat door een 'soldatentype en niet een van de fijnere 
mensensoorten' gebeurt, zodat de wacht het karakter van een machtsmiddel krijgt. Hij 
is van mening, dat dit middel in de kerk, die volgens hem (al draagt ze 'een gemengd 
karakter') de meest geestelijke gemeenschap op aarde is, met voorzichtigheid gehan
teerd moet worden. 

In de aflevering 'Dupliek'38' reageert Groot Enzerink allereerst op wat Noord
mans over de geestelijke eenheid als een van de karaktertrekken van de kerk had ge
zegd. Hij vreest, dat zijn collega weer 'zo iets zwevends' bedoelt. En hij betoogt, dat 
die eenheid haar uitdrukking gevonden heeft in de belijdenis van de kerk. Voor het 
overige gaat het stuk over het betrekken van de wacht bij de kansel en over het soldaten-
type dat zoiets doet. Begrijpelijkerwijs had Groot Enzerink deze kwalificatie als een 
aanval op zijn persoon opgevat. In 'Een persoonlijk feit' legt Noordmans uit, dat hij dat 
zo niet bedoeld had. Ook inhoudelijk gaat hij nog op de problematiek in, maar in dit 
opzicht biedt de bijdrage niets nieuws. In de 'Reactie van J.W. Groot Enzerink' neemt 
Noordmans' collega zijn weerwoord op de 'aanval' terug en spreekt hij zijn leedwezen 
over het gebeurde uit. 

Wij hebben ter inleiding op de bespreking van 'Een grote vergadering' en de 
polemiek die naar aanleiding daarvan ontstond, opgemerkt, dat de pennenstrijd be
heerst wordt door het belijdenisvraagstuk. Daardoor komt de reorganisatiekwestie slechts 
zijdelings aan de orde. Terugblikkend constateren wij, dat de tweede vraag die op de 

385. Cf. O. Noordmans, 'Gunning en de kerk', in V W. dl. 3, p. 365, en 'Beginselen van kerkorde', in V. W. dl. 
5,p. 181. 
3S'. Bakker had in 'Aan Ds. Noordmans', in O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 463, de termen 'in de hoek 
stemmen', 'platstemmen' en 'wegstemmen' gebezigd. In 'Niet inconsequent!', p. 465, reageerde Noord
mans daar als volgt op: 'Inderdaad, dan zou het lood om oud ijzer zijn, of men het ene dan wel het andere 
middel gebruikte.'Bakker komt in 'Idealisme en werkelijkheid', in O. Noordmans, V.W. dl. l ,p. 468, weer 
op het meerderheidssysteem terug. Hij betoogt, dat '(...) het stelsel van de volstrekte meerderheid op dit 
ogenblik het beginsel uitmaakt in onze kerk. De meerderheid beslist krachtens ons reglement of het mo
derne beginsel dan wel het orthodoxe leidende gedachte in de kerkelijke besluiten en handelingen wezen 
zal. Daarover idealiseert ds. Noordmans gladweg heen. De meerderheid plus één in onze kerk is haar 
ellende; die graaft haar graf.' 
387. Noordmans had al in 'Niet inconsequent!', p. 467, de term 'machtsmiddel' gebruikt: 'Voor mij is ver
scherping van de proponentsformule een juridisch machtsmiddel, een mijn onderde Hervormde Kerk. Met 
echte tucht heeft dat middel m.i. niets te maken.' 
388. O. Noordmans, 'Kerk of genootschap', p. 484. 
389. J.W. Groot Enzerink, 'Dupliek', in O. Noordmans, V.W. dl. 1., p. 485. 
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grote of Haagse behandeld zou worden ('Wat kan de Nederlandse Hervormde Kerk 
doen om het Evangelie te brengen aan diegenen harer leden, die van godsdienst en 
kerk vervreemd zijn?' Of, in Noordmans' bewoordingen: '(...) hoe de kerk de schare 
zal bereiken die de wet niet weet.') net als in de polemiek naar aanleiding van 'De 
grootst gemene deler' niet aan bod geweest is ... Zo is het element van 'De kerk als 
zodanig heeft een roeping.' uit 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk' op
nieuw 'ondergesneeuwd' ... Zoals Noordmans in 'Een grote vergadering' al vroeg: 
'Zijn er in onze dagen geen stemmen waarnaar ieder luisteren wil? Geen arbeid waar
aan ieder wil meedoen?'190 

In het artikel 'Een nabetrachting' blikt Noordmans terug op de Haagse vergadering, die 
hij 'een kerkcongres van ongewone talrijkheid' met 'het karakter van een volksverga
dering' noemt; waarna hij opmerkt: 'Èn gegeven dit karakter heeft de vergadering aan 
het hele land een voorbeeld gegeven van rustige beslistheid.'391 De scribent beseft, dat 
het moeilijk is, meteen de betekenis van wat in Den Haag (en bij andere gelegenheden) 
gesproken is, in te schatten. Vooralsnog is hij dus wel tevreden gestemd over '(...) een 
vergadering waarop niemand het gewonnen heeft. Waar geest tegen geest voor het 
godsdienstig-zedelijk oordeel moest worden gewogen.'™2 Noordmans noemt dat 'de 
kerkelijke weg', 'het beproeven der geesten'. 

Vervolgens sluit Noordmans zich aan bij de uitspraak 'Het Woord zal het doen.' 
van Luther, die Kromsigt in een artikel had aangehaald. Met het oog daarop had de 
confessionele voorman gezegd: 'En daarmee houden wij het ook.' Hij had daar aan 
toegevoegd: 'Vooral in verwarde, abnormale tijden zij er eerst niets anders dan het ge
tuigenis des Woords. En daarom was het zoo goed, dat in deze eerste, zeer groote ver
gadering van ambtsdragers der Kerk nu eens geen besluiten genomen konden worden, 
dat er niets anders kon zijn dan het getuigenis des Woords.'393 Wij zijn van mening, dat 
Noordmans in zijn interpretatie van Kromsigts gebruik van de 'leus' van Luther verder 
gaat dan wat zijn collega in strikte zin had beweerd; wanneer hij van de opvatting van 
Kromsigt zegt: '(...) dan legt hij daarmee de nadruk op die zijde van de geestelijke 
strijd waar de formulierdwang gemeden blijft.' Noordmans benadrukt in dat verband 
nog: 'Want laten we niet vergeten, wat gemakkelijk kan, dat het ging over de verscher
ping van de proponentsformule. Welnu, die kwestie is geheel in de schaduw gesteld 
door de grote vraag, wie zich wettig op het Woord Gods kan beroepen' 

Het is duidelijk, dat Noordmans zich verblijdt over de gang van zaken op de bij
eenkomst: 'Gelukkig sloeg als geheel genomen op deze vergadering het materiële, het 
Woord Gods in z'n ruimste zin genomen, dwars door de formele kwestie, de formulier
kwestie heen.' De vraag kan opkomen, of de positieve indruk van de samenkomst alge
meen was. Zelf maakt Noordmans gewag van tevredenheid enerzijds en ontevreden
heid anderzijds. Hij wijt dat niet aan het feit dat de verscherping van de proponentsfor
mule was opgeschoven. Integendeel zelfs. Hij stelt: 'Maar wel is er een proeve gele-

390. O. Noordmans, 'Een grote vergadering', p. 477. 
3". O. Noordmans, 'Een nabetrachting', in VW. dl. 1, p. 490. 
392. O. Noordmans, ibid., p. 491. 
393. P.J. Kromsigt, 'Getolereerd, niet gelegitimeerd', in De Gereformeerde Kerk, 30 april 1914. 
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verd van de steun die de belijdenis van alle eeuwen aan een persoonlijk getuigenis 
geeft. Gevoeld is dat ons volk nog prijs stelt op de onvergankelijke waarden die in onze 
belijdenis worden geformuleerd.'394 Noordmans vindt echter, dat Kromsigt in zijn 'ver-
gaderingvergoding' te ver gaat, wanneer hij uitroept, dat de modernen met stomheid 
geslagen zouden zijn. Wel vindt hij, dat zij een kwade dag gehad hebben. Wij wijzen in 
dit verband op het grote verschil in beoordeling van de bijeenkomst door de rechtzin
nige scribenten Kromsigt en Noordmans enerzijds en de vrijzinnige kerkhistorici J. 
Lindeboom en Beversluis anderzijds. Uit het artikel van Kromsigt citeren wij nog, '(•••) 
dat de positie der modernen als modernen in onze kerken niet is versterkt, maar veeleer 
verzwakt. Men hoopte (...), dat men als modernen als gelijkgerechtigd met de orthodoxen 
zou zijn erkend. Dit bleek niet het geval. (...) Vooral kwam dit uit in de repliek van Dr. 
Niemeyer.' Kromsigt vervolgt: 'Deze sprak zijne gewaarwordingen openhartig uit. Hij 
was ter vergadering gekomen met de stellige gedachte: 'Wij, modernen, hebben recht 
in de Ned. Herv. Kerk.' Dit was voor hem van zelf sprekend. Daarom had hij ook in zijn 
referaat niet getracht dit 'recht' nog eens te bewijzen. Hij was ervan uitgegaan. Doch 
nu bemerkte hij op de vergadering, dat dit recht blijkbaar niet zoo vast stond, als hij had 
gedacht. Integendeel, het was herhaaldelijk geweest, alsof de modernen eigenlijk de 
'gedaagden' waren ter vergadering.' Daarentegen schrijft Lindeboom met het oog op 
de zes woordvoerders voor de verschillende 'partijen' : '(...) onder hen was Niemeyer's 
optreden een groot succes.'1"5 En Beversluis beweert: 'De rechtzinnige pers trachtte de 
suggestie te wekken, alsof de samenkomst een groot succes betekende voor de ortho
doxie. Dr Niemeyer constateert echter: 'Ons vertrouwen op de toekomst der vrijzinnige 
beginselen in de Kerk is door de conferentie in geenen deele geschokt, maar wel eeni-
germate versterkt.' '396 

Enkele weken nadat 'Een nabetrachting' was uitgekomen, verscheen Noordmans' arti
kel 'Een geheimzinnige macht'197, dat geheel anders getoonzet is. De bijdrage gaat 
over de voorstellen met het oog op de classicale vergaderingen waarover wij in sub
paragraaf 5.1.3. hebben geschreven. Noordmans vermeldt, dat die betrekking hebben 
op zowel de reorganisatie als de verscherping van de proponentsformule. Ten aanzien 
van de tweede doelstelling merkt hij op, dat ze 'de vrucht' van de Haagse vergadering 
heet te zijn; verderop spreekt hij zelfs over 'exploitatie' van de vergadering398. 

Noordmans betoogt, dat in confessionele kring steeds gezegd was, dat kerkelij
ke besprekingen een groot deel van het kerkelijke euvel zouden kunnen wegnemen. 
Welnu: de eerste synodale conferentie had inmiddels plaatsgevonden. Noordmans 
schrijft dienaangaande: 'Wel geen wettelijke kerkelijke vergadering in reglementaire 
zin, maar toch iets wat geaccepteerd is als een gelegenheid tot samenspreking.' Maar: 
'Nauwelijks hebben we de eerste schijn en schaduw gehad van een 'Synode Nationaal', 
of de kloof wordt als ondempbaar uitgeroepen.'399 In dat verband schrijft Noordmans' 

394. O. Noordmans, ibid., p. 492. 
395. J. Lindeboom, ibid., p. 96. 
3". K.A. Beversluis, ibid., p. 72v. 
3". O. Noordmans, 'Een geheimzinnige macht', in V.W dl 1 p 493-495 
"*• ° ; , N , 0 0 r d m a n ^ ««*. P- 493. - In het artikel 'De schrapping', in V.W. dl. 1, p. 515, schrijft Noordmans 
over het misbruik, dat van de Haagse vergadering is gemaakt'. 
3". O. Noordmans, 'Een geheimzinnige macht', p. 494. 
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over 'het ongeduld van sommige reorganisatiemannen'. Impliciet veroordeelt hij nu 
ook de opstelling van Kromsigt, die had meegewerkt aan de totstandkoming van het 
adres-Lütge. De confessionele leidsman had met het oog op de Haagse vergadering 
wel over 'de verbroedering die een kerkelijke vergadering brengt' gesproken, maar 
Noordmans merkt op: 'Ons was beloofd dat kerkelijke vergaderingen in onderschei
ding van gewone vergaderingen tegenstanders zouden verbroederen.' Duidelijk is, dat 
de grote vergadering naar Noordmans' mening misbruikt is om verscherping van de 
proponentsformule te kunnen doorzetten; en: dat de reorganisatiegedachte daardoor 
nauwelijks aandacht meer krijgt. Noordmans vindt bovendien, dat de modernen op 
deze manier in de kaart gespeeld worden: 'De modernen zullen het zichzelf te wijten 
hebben wanneer zij straks misschien de prikkels van een formule in hun zijde zullen 
voelen. Zij hebben in partijconservatisme een volkomen gewettigde roep om een 
behoorlijke organisatie van onze kerk steeds tegen te gaan.' 

De alleszins gerechtvaardigde vraag, of Noordmans zich verkeken heeft op de 
verborgen krachten die in Den Haag aanwezig waren, moet onzes inziens bevestigend 
beantwoord worden. Althans: als wij mogen afgaan op het verslag van de bijeenkomst 
in De He rauf®':''Maar wel schuilt, naar het ons voorkomt, de betekenis dezer Haagse 
samenkomst in twee dingen. Vooreerst hierin, dat uit deze vergadering in zo sterke 
mate bleek, hoe de belijdeniskwestie weer met alle kracht op de voorgrond treedt. Het 
mag na de Doleantie een tijdlang geschenen hebben, alsof door uitbanning en uitdrij
ving van de meest besliste Calvinistische elementen de belijdeniskwestie nu voor goed 
gedood en begraven was, maar nauwelijks een kwart eeuw later staat ze uit haar graf 
weer op, beheerst ze weer heel de kerkelijke toestand en is ze opnieuw het middelpunt 
van aller gedachten geworden. (...) En niet minder zijn we in de tweede plaats dankbaar 
voor deze vergadering, omdat daardoor aan onze gereformeerde broeders in de Her
vormde kerk de gelegenheid is geschonken, zo kloek en beslist getuigenis af te leggen 
van hun geloof. Het verschil, dat anders nog wel eens tussen de confessionelen en de 
voorstanders van de Gereformeerde Bond tot haken en ogen aanleiding geeft, viel hier 
weg. Saam staande tegenover modernen en ethischen, werd de diepere eenheid van 
beginsel weer gevoeld.'401 Opgemerkt moet worden, dat Noordmans zelf vermeldt, dat 
in De Heraut al in het jaar daarvoor op wijziging van de strategie van de Confessionele 
Vereniging gewezen was: 'De Confessionele Vereniging heeft toen breder leiding op
zij gezet met tamelijk grote hardhandigheid en heeft het zog gekozen van de Gerefor
meerde Bond.'402 Noordmans besluit zijn artikel dan ook met: 'Waar is de geheimzin
nige macht te zoeken, die er schot in bracht? De vraag is beantwoord wanneer men 
weet te zeggen wie achter de Gereformeerde Bond staat.' 

400. De Heraut werd in 1850 opgericht door C.A.F. Schwartz. Vanaf 1871 was Kuyper hoofdredacteur en 
had het blad als ondertitel voor vrije Kerk en vrije School in het vrije Nederland, wat in 1887 vervangen 
werd door van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
40'. De Heraut, geciteerd naar J. van der Graaf, ibid., p. 28 en 30. 
Wl. O. Noordmans, ibid., p. 493. Cf. O. Noordmans, 'Solidariteit in de kerk', in V.W. dl. 1, 509v. 
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In 'Een geheimzinnige macht' had Noordmans geschreven: 'In wijde kring staat thans 
de belangstelling voor reorganisatie op het vriespunt. De ijver voor verscherping van 
de proponentsformule op het kookpunt.'40* In het artikel 'Tweeërlei actie'404 (1914) 
werkt Noordmans de verhouding tussen de beide aandachtsvelden nader uit. De cen
trale vraag is daarbij, of de twee acties niet kunnen samengaan: 'Arbeiden aan een 
reorganisatie van onze kerk en tegelijktijdig zich inspannen voor een strengere keur der 
geesten.'405 Noordmans vindt, dat dat niet kan. In dit verband herinneren wij aan zijn 
uitspraak over 'mobiliseren tijdens vredesonderhandelingen' in 'Antwoord aan Ds. Groot 
Enzerink'. In één geval is combinatie van de beide doelstellingen volgens de auteur 
wel mogelijk: 'En wel dan, wanneer het doel vooraf geheel en duidelijk vaststaat.' Hij 
legt uit: 'Reorganisatie moet dan dienen om de macht in handen te krijgen tot wering 
van afwijkende gevoelens en een verscherpte keur der geesten heeft ten doel kerkelijk 
samenleven gemakkelijk te maken door de moeilijkheden af te snijden.' Wie deze op
lossing van de problematiek beoogt, vindt zijn ideaal naar Noordmans' mening verwe
zenlijkt in de Gereformeerde Kerken, waar de kerkorde van Dordrecht als regel en de 
drie formulieren als akkoord van kerkgemeenschap fungeren ... Hij stelt vervolgens: 
'Onze kerk krioelt van onbewust-dolerenden, wier kerkelijke idealen al lang in con
crete vorm bestaan in de Gereformeerde Kerken.'406 

Noordmans vindt, dat de kerkorde van Dordrecht en de drie formulieren niet 
het einde van Gods wegen zijn. Het gaat hem om de toekomst, namelijk: 'Wanneer 
men leert zien dat de bede 'Uw Koninkrijk kome' oprechter gebeden kan worden in de 
Hervormde Kerk dan in de Gereformeerde Kerken.' Voor de reorganisatie van de kerk 
betekent dat, dat men niet precies vooruit kan zeggen, waar men zal komen. De toe
komst van de kerk moet uiteindelijk aan Gods leiding overgelaten worden. De scribent 
gebruikt voor de reorganisatiebeweging het beeld van 'een toebereiden van de akker'. 
Dat noemt hij 'voorbereidend werk', 'een zoeken van de vormen, waarin kerkelijk 
leven en kerkelijke arbeid in onze dagen het best kunnen gedijen'. Met andere woor
den: 'Reorganisatie bedoelt een orgaan te scheppen voor de geestesgaven van onze da
gen, opdat die tot hun recht zullen komen en anderen tot zegen zijn. Eerst in verband 
daarmee en daarmee parallel zou een geestelijk brede, gezonde kerkelijke tucht gebo
ren kunnen worden.' 

In 'Tweeërlei actie', een bijdrage die meer beschouwend is dan dat zij direct 
'naar aanleiding van' geschreven is, komt dus naast de reorganisatiekwestie en het be
lijdenisvraagstuk het derde element uit 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde 
Kerk' ('De kerk als zodanig heeft een roeping.') zijdelings naar voren. Noordmans 
weet, wat hij wil. Hij rekent zich tot die voorstanders van reorganisatie van wie hij 
zegt: 'Zij leggen er nadruk op dat men rekening moet houden met de moeilijke crisis 
die het geestelijk, godsdienstig en kerkelijk leven doormaakt, vooral sedert het midden 
der negentiende eeuw. Zij menen hoopvolle tekenen te kunnen aanwijzen die de ver
wachting wettigen dat het ergste geleden is en durven soms de hoop koesteren dat we 

m}. O. Noordmans. 'Een geheimzinnige macht', p. 493. 
"o". O. Noordmans, Tweeërlei actie', in V.W. dl. 1, p. 497-499. 
40S. O. Noordmans, ibid., p. 497. 

O. Noordmans, ibid., p. 498. 406 
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een godsdienstig reveil tegemoet gaan.'407 Maar: meer dan ooit moet Noordmans tegen 
de stroom oproeien ... 

5.2.2.3. 'Rondom 'geest en hoofdzaak"m 

In subparagraaf 5.1.3. hebben wij aandacht besteed aan de geest-en-hoofdzaakkwestie. 
Daar hebben wij geschreven, dat het synodale voorstel om de omstreden clausule te 
schrappen zowel in vrijzinnige kring als elders in de kerk veel onrust veroorzaakte. 
Hier gaan wij nader in op een andere gebeurtenis die nogal wat opzien baarde: de 
rechtzinnige Wumkes had samen met zijn vrijzinnige collega's De Graaf en Horreüs de 
Haas het zogenaamde Sneker adres409 ondertekend. Horreüs de Haas had zich reeds in 
zijn brochure De Belijdenisquaestie in de Ned. Herv. Kerk*'0 duidelijk tegen voorschriften 
met betrekking tot de belijdenisvragen uitgesproken. Dat had hij na de Haagse verga
dering gedaan. Hij schrijft daarover: 'Het schijnt (...) dat na deze conferentie de rech
terzijde vaster dan ooit besloten is om de kerk voor hare confessie te veroveren en het 
vrijzinnig element uit de kerk te bannen.'41 ' Hoe verschillend de drie Sneker predikan
ten ook waren, de onderlinge verhoudingen waren goed. Horreüs de Haas vermeldt 
dienaangaande: 'Dr. G.A. Wumkes, een bekend predikant van de rechterzijde, die mij 
deze dagen gelukwenste, had reeds vroeger over de goede verstandhouding van Dr. de 
Graaf, van hem en mij geschreven als over een zeldzame plant van harmonie, die in het 
kerkelijk leven had gebloeid en die te danken was geweest niet aan dogmatische over
heersing, die 'de dood in de pot' brengt, maar aan 'hoger oecumenisch denken', en hij 
voegde er nu bij hoe iemand hem gevraagd had of hij 'de Haas zou willen missen uit de 
kerk' en hoe hij geantwoord had: 'Volstrekt niet; ik ben bang voor een leertucht die het 
mes zet in het leven; als het knijpt gaan we nog voor elkaar door het vuur'. Dat er in 
onze oude kerk nog ruimte is voor zulk een samenleven, daarvoor ben ik dankbaar 

C)'412 

In het door Wumkes opgestelde adres schrijft de kerkenraad van de hervormde 
gemeente Sneek onder meer, '(...) dat de Synode door haar voorstel om in artikel 39 
van het reglement op het godsdienstonderwijs de woorden 'in geest en hoofdzaak' te 
laten vervallen, gevaar van scheuring in de kerk veroorzaakt niet minder dreigend dan 
in 1834 en 1886 (...)' Wumkes' actie veroorzaakte in Sneek veel tumult413. Hij voelde 
zich dan ook genoodzaakt verantwoording van zijn handelwijze af te leggen. Dat deed 
hij in de brochure Dienst der verzoening. Vervolg op het Sneeker adres. Daarin vertelt 
hij, dat een drietal overwegingen hem tot zijn beslissing had gebracht. Wij citeren de 
eerste: 'Als men mij vraagt: Waarom staat gij in de actie voor schrapping van 'geest en 
hoofdzaak' niet aan de zijde der meerderheid, dan is mijn eerste antwoord: Het geloof 
in de verzoenende macht van den Gekruiste verbiedt mij langs reglementairen weg 
heerschappij te voeren over de gewetens van anderen en hen daardoor af te stoten.'414 

•"". O. Noordmans, ibid., p. 497. 
40S. O. Noordmans, 'Rondom 'geesten hoofdzaak", in V.W. dl. 1, p. 511-514. 
409. Zie voor de tekst van het Sneker adres: G.A. Wumkes, Nei sawntich jier, s. 173. 
4I°. G. Horreüs de Haas, De Belijdenisquaestie in de Ned. Herv. Kerk (Baarn 1914). 
"". G. Horreüs de Haas, ibid., p. 33. 
"2. G. Horreüs de Haas, geciteerd naar M. Albarda, Wat baat het de mens ... Over het leven en denken van 
Dr. G. Horreüs de Haas (Assen 1977), p. 200. 
4'3. Zie daarvoor: G.A. Wumkes, ibid., s. 175v. 
4'4. G.A. Wumkes, Dienst der verzoening, p. 7v. 
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Van belang lijkt ons evenwel niet alleen Wumkes' motivatie om het adres te onderteke
nen. Wij wijzen ook op zijn beoordeling van de kerkelijke situatie: die bevestigt Noord-
mans' inschatting daarvan. Wumkes betoogt namelijk: 'De confessionelen zijn onge
duldig geworden. Hun reorganisatie-voorstellen hadden geen succes en nu moet het 
maar eens geprobeerd langs een ander spoor. (...) Inderdaad hebben de confessionelen 
zich laten verlokken door het drijven van den Gereformeerden bond en staat de wissel 
feitelijk op het spoor dat uitloopt op scheiding. Als men tegenwoordig kerkelijke bla
den leest is 't alsof de dagen van 1886 zijn teruggekeerd. De tijd van gelovig afwachten, 
waarop in haar eerste jaren De Gereformeerde Kerk altijd aandrong415, is voorbij. (...) 
Het schijnt op een scheuring aan te moeten gaan. Als de ethische hulptroepen daarme
de nu maar niet hun eigen doodvonnis teekenen.'416 Bij zijn veroordeling van kerkelijke 
partijschap wijst Wumkes ook nog op de toenadering tussen vrijzinnigen en rechtzinni-
gen, waarvan zijns inziens sprake is. Hij schrijft daarover onder meer: 'Er zijn malconten
ten onderde modernen, die de zonde beschouwen als opstand tegen God, die gelooven 
in wonderen en gebedsverhooring, die God willen kennen door de openbaring in Chris
tus.'417 

In het artikel 'Rondom 'geest en hoofdzaak" citeert Noordmans uitvoerig uit 
Dienst der verzoening. Vervolgens neemt hij een ingezonden stuk van De Hartog, waarin 
deze zijn instemming met Wumkes' visie betuigd had418, vrijwel volledig over. De Hartog 
had onder meer geschreven: 'Waar juist in onze dagen alom verdieping van geestelijke 
belangstelling is op te merken, waarde lucht als vol zit van poging om te leren verstaan 
datgene waaraan men vroeger schouderophalend voorbij ging, terwijl dus God bezig is 
een tijd te bereiden waarin men, ook inzake 'orthodox' en 'modern' principiëler voe
ling met elkaar zou kunnen zoeken en vinden, daar gaat men, zowaar, weer trachten 
met formulering, met macht bereiken, hetgeen alleen door de kracht van Geest en Woord 
geschieden kan!'419 Noordmans gelooft niet, dat de orthodoxie in de nabije toekomst 
nog naar dergelijke stemmen zal luisteren: 'De boog die van de Gereformeerde Bond 
rechts tot de Hervormde Broederschap links loopt, omvat de grote meerderheid der 
orthodoxen. Die boog werd onder leiding van dr. Kromsigt gespannen tot het afschie
ten van de bekende kerkelijke pijl waarover het thans gaat.'420 Toch geeft Noordmans 
de hoop nog niet op. Hij beluistert in de uitingen van Wumkes en De Hartog 'de komst 
van een anders gestemde orthodoxie'. Hij voegt daar aan toe: 'Daarvan zal het afhan
gen of onze kerk ook voor de toekomst ons volk ten zegen zal zijn.' Want uiteindelijk 
gaat het Noordmans om 'heel het volk' ! 

41S. Cf. O. Noordmans, 'Een pessimistische verwachting', in V.W. dl. 1, p. 434, 'Het eschatologisch karakter 
van kerkelijke tucht', in V.W. dl. 5, p. 83, 'Boekbespreking van G.Ph. Scheers, Philippus Jacobus Hoede
maker' , in V.W. dl. 5, p. 516, 'Legendenvorming', in V.W. dl. 5, p. 553, en 'Instituut en volk', in V.W. dl. 5, 
p. 620. Zie verder: par. 5.2.5. 
•"«. G.A. Wumkes, ibid., p. 18v. 
A". G.A. Wumkes, ibid., p. 20. 
4,s. Cf. G.A. Wumkes, Nei sawntich jier, s. 177. 
"". A.H. de Hartog, geciteerd naar O. Noordmans, 'Rondom 'geesten hoofdzaak', p. 512. 
4M. O. Noordmans, ibid., p. 513. 
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In het artikel 'De schrapping'421 en de afleveringen 'Is er een kerkhistorische crisis?'422 

en 'Kerkelijke theorie en praktijk'421 (1915) gaat Noordmans in op de reikwijdte van 
de voorgestelde schrapping van de geest-en-hoofdzaakclausule. Hij doet dat door drie 
verschillende standpunten dienaangaande te bespreken, die van Schokking, Kromsigt 
en Slotemaker de Bruine. De positie van Schokking noemt hij de reglementaire, die 
van Kromsigt de kerkhistorische en die van Slotemaker de Bruine de kerkrechtelijke. 

Even daarvoor had Noordmans ook al over Schokkings positie geschreven, in 
'Solidariteit in de kerk' (1915); naar aanleiding van de door hem zo gewraakte ontwik
kelingen in confessionele kring had hij opgemerkt: 'Wanneer dan ook mr. Schokking 
in De Gereformeerde Kerk onder aanhaling van De Waarheidsvriend41i betoogt, dat het 
bij de gaande gemaakte kerkelijke beweging niet gaat 'over een in het algemeen in te 
nemen standpunt ten opzichte van de belijdenis', dan kan dit slechts voor geïsoleerde 
personen toegegeven worden. Voor de Kerk in haar geheel is het zeker niet waar, al 
heeft De Waarheidsvriend misschien goede reden om het ons te doen geloven.'425 In 
'De schrapping', 'Is er een kerkhistorische crisis?' en 'Kerkelijke theorie en praktijk' 
gaat Noordmans op twee andere artikelen van Schokking in. Daarin betoogt de confes
sionele voorman, dat de voorgestelde wijziging geen principiële betekenis toegekend 
moet worden. Naar zijn mening dient ze niet beschouwd te worden als een duidelijke 
aanwijzing in de richting van de gewenste reorganisatie; ze behoort slechts beoordeeld 
te worden in het licht van het misbruik van de woorden 'geest-en-hoofdzaak'. Voor 
Schokking is schrapping dus niets meer dan een betrekkelijk eenvoudige daad van 
rechtsherstel; met Noordmans' woorden: 'een kerkelijke politiemaatregel'426. In zijn 
reactie op Schokkings benadering stelt Noordmans: 'Wanneer de tolerantie van het 
modernisme aanleiding geeft tot uitspattingen van leervrijheid die opspraak verwekken 
en ergernissen brengen waardoor de gewetens worden gekwetst en de eenheid der kerk 
bedreigd, zou het overweging kunnen verdienen te vragen in hoeverre het noodzakelijk 
is de teugels aan te halen. De schrapping ware dan een noodmaatregel, contre-coeur 
genomen.'427 Maar volgens Noordmans ligt de zaak niet zo simpel. De schrapping is 
onderdeel van een 'tweeling-voorstel': het andere is de verscherping van de propo
nentsformule. Daardoor is duidelijk, dat het bij schrapping (althans: naar de mening 
van de gemobiliseerde orthodoxie) niet om een defensieve, maar om een offensieve 
handeling gaat. Het behoeft geen betoog, dat Noordmans er weinig voor voelt om aan 
die aanval mee te doen ... 

Kromsigt had over de onderhavige problematiek een brochure gepubliceerd, 
De Geest en Hoofdzaak-kwestieA2i. Op de titelpagina daarvan had hij een uitspraak van 
Gunning laten drukken: 'Daarom moeten wij allereerst onze hervormde kerk als Kerk 

421. O. Noordmans, 'De schrapping', in V.W. dl. 1, p. 515-517. 
422. O. Noordmans, 'Is er een kerkhistorische crisis?', in V.W. dl. 1, p. 517-519. 
423. O. Noordmans, 'Kerkelijke theorie en praktijk', in V.W. dl. 1, p. 520-523. 
04. De Waarheidsvriend, opgericht in 1909, was (en is nog steeds) het officiële orgaan van de Gerefor
meerde Bond tot Verbreiding en Verdediging van de Waarheid in de Nederlandse Hervormde Kerk. 
425. O. Noordmans, 'Solidariteit in de kerk', p. 510. 
426. O. Noordmans, 'De schrapping', p. 515. 
427. O. Noordmans, ibid., p. 516. 
428. P.J. Kromsigt, De Geest en Hoofdzaak-kwestie. Rede in het Nutsgebouw te Amsterdam gehouden den 
5en Mei 1915 (Sneek 1915). 
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den Heere Jezus als den Christus naar de heilige Schriften doen belijden.' In dat licht 
wil Kromsigt de reorganisatie van de kerk zien. Nadat allerlei pogingen in de gewenste 
richting mislukt waren, was volgens hem op 16 april 1914 (de dag waarop de Haagse 
vergadering gehouden werd) een wending ten goede gekomen. Kromsigt stelt: 'Van 
dien tijd toch af dateert het herwonnen zelfbewustzijn, het besef van kracht en van roe
ping en de onderlinge samenbinding van de groote, orthodoxe groep in onze Kerk.'429 

Hij onderkent daarin duidelijk 'de bijzondere leiding van Gods voorzienigheid'430. Hij 
bestrijdt overigens, dat het hem erom te doen zou zijn, de modernen door een regle
mentaire bepaling uit de kerk te drijven. Bij schrapping van de clausule bevat de formu
le zijns inziens niets anders dan de hoofdzaak van het christelijk geloof. Van vaststel
ling daarvan verwacht hij 'eene inderdaad ethische werking op den duur op de gewe
tens der modernen, niet om uit te drijven, maar om te winnen'431. De auteur haast zich 
te verklaren, dat hij de beweging voor reorganisatie niet wil laten rusten. Maar de volg
orde is duidelijk: 'Het is allereerst noodig, dat de Kerk duidelijk zegge: 'wèl Christus' 
in plaats van 'ieders meening over Christus'. Doch indien deze hoofdzaak nu voor 
goed vaststaat, moet de kwestie der reorganisatie met vernieuwde kracht aan de orde 
gesteld worden (...)'432 Op de laatste bladzijde stelt de confessionele leidsman: 'Wij 
moeten nu eindelijk komen tot de kloeke daad. De tijden zijn rijp geworden, meer dan 
rijp.' Noordmans wraakt Kromsigts manier van spreken over de goddelijke voorzie
nigheid. Hij is veeleer van mening, '(...) dat we hier te doen hebben met een partijma
noeuvre, met een tactisch optreden.'433 Hij vindt desondanks niet, dat er sprake is van 
een kerkhistorische crisis. Hij signaleert namelijk een zekere kentering in confessio
nele kring. Daarbij verwijst hij onder meer naar de jaarvergadering van de Confessio
nele Vereniging: 'De toon die de jaarvergadering der confessionelen liet horen, was 
aanmerkelijk kalmer dan de beide laatste jaren.' Volgens Noordmans' inschatting zijn 
de confessionelen gaan inzien, dat de beweging waaraan zij deelnamen, tot scheiding 
zou leiden. Hij merkt op: 'Dit alles heeft onder hen toch zekere ongerustheden wakker 
geroepen, die de laatste tijd tot uiting beginnen te komen. Het is te hopen dat deze 
ongerustheid bezinning zal worden en hen zal doen afzien van een beweging die tot 
splitsing der kerk moet leiden.'434 Noordmans stelt, dat Kromsigt zelf ook erkend zou 
hebben, dat men had deelgenomen aan 'een luthers uitstapje'™. Feit is, dat Kromsigt 
in De Geest en Hoofdzaak-kwestie schrijft: 'En daarom, het allernoodzakelijkste stelle 
men nu vast, maar dan - dan werpe men zich ook weer onverwijld op de beweging voor 
reorganisatie. Wij willen deze lijn, door Dr. Hoedemaker eens zoo zuiver aangegeven, 
geenszins verlaten. Wij blijven ons daarop voortbewegen, wetende dat dàt alleen de 
zuiver-gereformeerde (in tegenstelling met de Lutherse), de zuiver-kerkelijke, de zui
ver-schriftuurlijke lijn is, waarbij ook de zielen, met name de zwakken en dolenden, de 
'lammeren' van de kudde van Christus, zooveel mogelijk ontzien en behouden worden, 

'. P.J. Kromsigt, ibid., p. 7. 
°. P.J. Kromsigt, ibid.,p. 8. 
'. P.J. Kromsigt, ibid.,p. 14. 
2. P.J. Kromsigt, ibid.,p. 19. 
3. O. Noordmans, i s er een kerkhistorische crisis?', p. 518. 
". O. Noordmans, ibid., p. 519. 
5. Cf. O. Noordmans, 'Twee kerkelijke richtingen', in VW. dl. 3, p. 379. 
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waarbij alleen'het ideaal ongerept blijft: 'heel de Kerk en heel het volk' !'436 Overigens: 
een jaar later spreekt Kromsigt zich in de brochure Een honderdjarig protest1 duide
lijker) tegen isolering en vooropstelling van het belijdenisvraagstuk uit. Het gaat hem 
voor alles om de reorganisatie van de kerk. Daarbij citeert hij van Hoedemaker: 'Con
fessioneel zijn zij in onze Kerk, die hare belijdenis vasthouden, en haar, al naar de 
wijze waarop zij haar opvatten, meestal met een beroep op Art. 11 Alg. Regiem., zoe
ken te handhaven. Met de Kerkorde, waaronder wij leven, hebben zij, althans tot op 
zekere hoogte, vrede. Gereformeerd zijn zij, die Gods Woord niet alleen houden voor 
den eenigen 'regel van ons geloof en onzen wandel', maar die den eisch stellen, dat 
alles in de Kerk, dus ook in de regeering der Kerk, in de wetenschap, de staatkunde en 
iedereen anderen levenskring naar dit Woord ga.'438 Noordmans spreekt tenslotte de 
hoop uit, dat de crisis, die hij een 'kunstmatige' noemt, haar hoogtepunt gehad heeft. 

Slotemaker de Bruine had zijn mening aangaande het geest-en-hoofdzaak vraag
stuk kenbaar gemaakt in de Nederlandsche Kerkbodem. In zijn bijdrage stelt hij, dat de 
stemming over het synodale voorstel (als gevolg van de wijze waarop de vrijzinnigen 
het bestrijden) een beslissing over het karakter van de kerk impliceert: 'Onze kerk de 
kweekster van godsdienstig leven. Of onze kerk de verkondigster van den Christus 
Gods.' Vervolgens gaat de scribent in op bezwaren die van ethische zijde tegen de 
schrapping van de geest-en-hoofdzaakclausule waren ingebracht. Tenslotte zet hij de 
zaak nog eens op scherp: 'Altoos opnieuw blijkt met groote duidelijkheid, dat de stem
ming niet zal gaan over de kwestie, of eenige vragen al dan niet letterlijk gesteld moe
ten worden; maar over de kwestie, of men het vrijzinnig karakter der kerk daadwerke
lijk en practisch handhaven wil, ook al verwerpt men het theoretisch.' Slotemaker de 
Bruines positie is duidelijk: 'geest-en-hoofdzaak' moet geschrapt worden. Met de woor
den van Horreüs de Haas: 'Een man als Dr. Slotemaker de Bruine, die in sommige 
kringen den naam van zekere vrijzinnigheid te verliezen heeft, zal zich verheugen over 
maatregelen die de vrijzinnigen zullen doen verdwijnen (...y440 Noordmans lijkt zich te 
verbazen over de houding van Slotemaker de Bruine, die hij een 'ethisch-polemische' 
noemt441. Verbazing is evenwel niet het enige. Er is bij Noordmans ook sprake van ver
ontrusting vanwege het logisch radicalisme van zijn collega. Hij vraagt: 'Is er van de 
kerkelijke praktijk der negentiende eeuw niets anders en beters te zeggen dan dat het te 
doen is geweest om met woorden rechtzinnig, met daden vrijzinnig te zijn?' Deze ver
eenvoudiging acht Noordmans een uiting van gevaarlijke dialectiek. Hij vermoedt, dat 
de opstelling van zijn collega alles te maken heeft met het gegeven dat hij in de grote 
stad werkzaam is442:'Misschien kan in onze grote steden het modernisme als cultuur-
macht, wanneer het opzettelijk zich daartoe opmaakt, de kerk van haar karakter be-

4M. P.J. Kromsigt, ibid., p. 20. 
437. P.J. Kromsigt, Een honderdjarig protest, of: de juridische, ethische en ethisch-juridische weg totkerk-
herstel (Amsterdam 1916). 
43S. Ph.J. Hoedemaker, geciteerd naar P.J. Kromsigt, ibid., p. 24. 
43'. J.R. Slotemaker de Bruine, 'Het karakter der stemming', in Nederlandsche Kerkbode, 15 mei 1915. Cf. 
J.R. Slotemaker de Bruine, Het Recht der Vrijzinnigen in de N.H. Kerk. Pro: Dr. B.D. Eerdmans. Contra: 
Dr. J. Slotemaker de Bruine (Baarn 1907). 
440. G. Horreüs de Haas, ibid., p. 37. 
*". O. Noordmans, 'Kerkelijke theorie en praktijk', p. 520. 
442. Van 1907 tot 1916 was Slotemaker de Bruine predikant in Utrecht. 
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roven. Dan zou het geboden zijn tegenweer te bieden en middelen te beramen om dit te 
verhinderen. Ook machtsmiddelen waarbuiten de kerk het op deze wereld niet geheel 
kan stellen.'443 Volgens Noordmans dreigt dit gevaar niet op het platteland, althans niet 
in die mate: 'Hier is het machtsmiddel ontijdig en schadelijk.' 

In 'Is er een kerkhistorische crisis?' geeft Noordmans zelf als terugblik: 'Vroeger is in 
dit blad wel eens gewezen op de wenselijkheid van een toenadering tussen de midden
groepen in onze kerk.'444 Daarbij moet hij gedacht hebben aan het pleidooi dat hij in 
'De grootst gemene deler' had gevoerd. Hij vervolgt: 'De beide laatste jaren hebben 
ons echter een geheel andere toenadering in de kerk laten zien. Een toenadering tussen 
'confessionelen' en 'gereformeerden' (Gereformeerde Bond).' Wij hebben geconsta
teerd, dat Noordmans meer dan eens zijn bezorgdheid over deze ontwikkeling uitge
sproken heeft. Hij vreesde elke vorm van partijschap en elke uiting van confessiona-
lisme. Toch kan niet gezegd worden, dat hij de moed verloren heeft: hij weigerde te 
spreken van een kerkhistorische crisis. In dit verband moeten wij er wel op wijzen, dat 
toen nog niet duidelijk was, wat de zes Utrechtse professoren precies voor ogen stond. 
In 'Is er een kerkhistorische crisis?' noemt Noordmans hun adres wel, maar hij kan 
zich daarover verder niet uitlaten: 'Wat dit Utrechtse adres betekent, weet niemand.' 
Wel durven wij te stellen, dat het modus-vivendi-voorstel hem zeer teleurgesteld moet 
hebben. Wij leiden dat vooral af uit zijn opmerkingen met betrekking tot de optie van 
de evenredige vertegenwoordiging zoals die in 'Kerk of genootschap' ter sprake komt. 

5.2.3. Katholiciteit4^ 

Wij hebben in de subparagrafen 5.2.1. en 5.2.2. meer dan eens geconstateerd, dat het 
Noordmans in zijn verlangen naar reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk 
te doen was om de eenheid binnen het verband van die kerk. Hij leed onder de ver
deeldheid in hervormde kring en hij hoopte op toenadering tussen de verschillende 
richtingen. Maar uiteindelijk ging het hem om meer dan alleen de eenheid in zijn 'eigen' 
kerk. Wat hem ten diepste voor ogen stond, was zoiets als 'protestantse katholiciteit'. 
Dat die ecclesiologische notie voor hem zeer belangrijk was, blijkt in het bijzonder uit 
het gelijknamige artikel446 (1912). Overigens: in hetzelfde jaar schreef hij in de medita
tie 'De Wijzen uit het oosten' : 'Wij rekenen gaarne. Van de bewoners der aarde trekken 
we eerst de heidenen af. Daarna de joden en mohammedanen. Wij houden de christe
nen over. We gaan echter verder. Grieks-katholieken en rooms-katholieken staan vrij
wel buiten onze gezichtskring. Wij houden de protestanten over. Van menige tak van 
het protestantisme voelen we ons vervreemd. Onze geestelijke familie is klein. Wij heb
ben niet vele geloofsgenoten.'447 

In 'Protestantse katholiciteit' schrijft Noordmans: 'Wij protestanten lopen ge-

443. O. Noordmans, ibid., p. 522. 
444. O. Noordmans, 'Is er een kerkhistorische crisis?', p. 518. 
^5. Zie voor de geschiedenis van het begrip 'katholiciteit': H. Berkhof, De katholiciteit der kerk (Nijkerk 
1962), p. 9-21. 
446. O. Noordmans, 'Protestantse katholiciteit', in V.W. dl. 1, p. 413-417. 
447. O. Noordmans, 'De Wijzen uit het oosten', in V.W. dl. 8, p. 61 . Cf. G.J. Paul, ibid., p. 24. 
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vaar te vergeten dat we belijden te geloven: een katholieke kerk.,m Hij licht die stelling 
als volgt toe. In de negentiende eeuw lijkt protestant-zijn te betekenen, dat iedereen 
moet protesteren tegen zijn naaste; dan neemt wat Noordmans 'het sektewezen' noemt, 
een hoge vlucht. In een groter verband, waarin men niet meteen zijn zin krijgt, voelen 
velen zich niet meer thuis: het succes waarnaar men verlangt, vindt men sneller in de 
kleine kring. Maar, waarschuwt Noordmans: 'Het terrein waarop Christus ons geplaatst 
heeft, heeft niets benauwds. (...) Voor ieder huisgezin, voor iedere kring, voor iedere 
kerk, voor ieder land is nodig een open deur naar buiten. Contact met de wijde wijde 
wereld.'449 Noordmans heeft dus uiteindelijk het wereldtoneel op het oog. Volgens hem 
zal de openheid naar de wereld bijdragen tot de noodzakelijke verruiming van hart en 
verstand. Want: waar men de kring eigenmachtig beperkt, daar gaat de strijd vaak over 
bijzaken en beuzelingen. Allerlei kwesties die in kleine kring gewichtig lijken, zullen 
op wereldniveau onbetekenend blijken te zijn. 

Noordmans schreef 'Protestantse katholiciteit' in de dagen van John Motts ver
blijf in Nederland450. Mott was toen voor hem geen onbekende: in 1910 had hij de zen
deling, die hij tot 'de charismatisch begaafden' rekende451, horen vertellen over zijn 
werk in China452. In het optreden van Mott begroette hij een van de meest hoopvolle 
verschijnselen van zijn tijd: Mott was voor hem de man in wie de waarheid van de 
evangelische eenheid vlees en bloed geworden was453. Noordmans stelt: 'Zijn invloed 
werkt op elk terrein verenigend. Is het niet een wonder dat de gehele christelijke stude
rende jongelingschap over de gehele wereld verbonden is454? Dat alle zendingscorpo
raties beginnen zich met elkaar in verbinding te stellen455?'456 Zoals Noordmans in 'De 
reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk' opmerkt: 'De zending bijv. is uitgewas
sen tot een wereldorganisatie die de gehele aardbodem omspant en waarin mannen als 
Mott en anderen met geniale hand leiding geven.'457 

Merkwaardig vindt Noordmans, wat Mott over de noodzaak van de zending 
voor de kerk zelf beweerd had: 'Zending is zelfs nodig uit zelfbehoud, al mag dit na
tuurlijk niet het motief zijn. Mott meent dat anders 't christendom zelf gevaar gaat 
lopen. De wereld is één lichaam geworden.'458 Als voorbeeld daarvan noemt de scribent, 
dat China en Japan inmiddels een geestelijke gemeenschap beginnen te vormen met de 

44S. O. Noordmans, 'Protestantse katholiciteit', p. 413. 
449. O. Noordmans, ibid., resp. p. 413 en 416. 
4a>. Zie daarvoor: C. Howard Hopkins, John R. Mott. 1865-1955. A Biography (Grand Rapids 1979), p. 
382-384. 
451. O. Noordmans, 'De kerk als zendingsprobleem', in V.W. dl. 5, p. 266. 
452. O. Noordmans, ibid., p. 259v. 
453. O. Noordmans, 'Een grote vergadering', p. 475. 
454. Waarschijnlijk heeft Noordmans de Y.M.C.A. en de Y.W.C.A., die resp. in 1855 en in 1893 werden 
opgericht, op het oog. 
455. In 1913 besloten de Samenwerkende Zendingscorporaties een gemeenschappelijk directoraat op te zet
ten. - In de notulen van de kerkenraadsvergadering van de hervormde gemeente Idsegahuizen-Piaam van 
29 juni 1906 staat: 'Thans wordt nog behandeld een adres dat is ingekomen van een commissie van Friese 
predikanten, Wagenaar c.s., om adhesie te betuigen aan een adres dat door deze commissie is gericht tot de 
Synode, ten einde het daarheen te leiden, dat de zending in kerkelijke banen worde gevoerd. Na enige 
bespreking wordt besloten de gevraagde adhesie aan dit voorstel te betuigen.' Cf. O. Noordmans, 'Ons ker
kelijk leven', p. 472. 
456. O. Noordmans, 'Protestantse katholiciteit', p. 414. 
457. O. Noordmans, 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk', p. 395. 
4Sli. O. Noordmans, 'Protestantse katholiciteit', p. 415. 
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christelijke cultuurlanden. Later zal Noordmans Mott dan ook verbinden met het be
grip 'gemeenschap'459. 

Tenslotte: in een brief van 31 december 1945 aan P. Scholten460 lijkt Noordmans 
enige afstand te nemen van Motts doelstelling om de wereld binnen zijn generatie te 
kerstenen. Hij is van mening, dat de kerk geen (politieke) beweging mag worden461; hij 
vindt: 'De kerk in haar geheel kan zich bijv. geen 5 jarenplan veroorloven. Mott stelde 
±1911 het parool op: christianisering van de wereld binnen deze generatie. God heeft 
daarop geantwoord met het jaar of de jaren 1939-1945, de ruwste openbaring van hei
dendom, die de wereld gekend heeft. Als ik daarom van een politieke beweging spreek, 
bedoel ik in de eerste plaats kerkelijke politiek.'462 

Het behoeft geen betoog, dat Noordmans zich met zijn pleidooi voor de belijdenis van 
de katholiciteit impliciet tegen de praktijken van de gescheiden kerken richt. Men kan 
zich evenwel afvragen, of zijn beoordeling geheel billijk is. In ieder geval is ze genera
liserend. Wij wijzen in dit verband op de oratie 'De Katholiciteit van Christendom en 
Kerk'463 van H. Bavinck464 uit 1888. Daarin wijst de jonge hoogleraar elke vorm van 
sektarisme en 'kerkisme' af; ja: hij slaat akkoorden aan die wij in onze dagen 'oecu
menisch' zouden noemen465. Nu beseffen wij terdege, dat Noordmans eerder iemand 
als A. Kuyper466 op het oog gehad zal hebben. Dat moet zeker het geval geweest zijn, 
toen hij schreef: 'Ik betwijfel zeer of we er goed aan zouden doen de Twaalf artikelen 
in die zin te herzien dat we in plaats van een heilige, algemene christelijke kerk gingen 
belijden een heilige, pluriforme, christelijke kerk.'467 Kuyper had namelijk een pluri-
formiteitstheorie ontwikkeld468. Het belangrijkste beginsel daarvan is, dat de kerk zich 
niet anders dan iedere andere gemeenschap volgens algemeen-menselijke wetten moet 
ontwikkelen. Ze kan niet in een geestelijke eenheid boven het natuurlijke leven blijven 
zweven; ze heeft zich aan te passen aan de algemeen-geldende levensverhoudingen. 
Natuurlijk is de kerk ooit wel begonnen in volstrekte eenheid, maar ze is ook onder
worpen aan de wet van de ontwikkeling, die op elk levensterrein de regel van strijd en 
splitsing stelt. Overigens: bij iemand als Visscher zijn soortgelijke denkbeelden te vin-

4S*. O. Noordmans, 'Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde', p. 456v. 
46°. Brief 756 (O. Noordmans aan P. Scholten, 31 december 1945). - Zie voorde verhouding tussen Noord
mans en Scholten: W. Balke, 'Oepke Noordmans en Paul Scholten', in Heel het Woord en heel de Kerk. 
Schetsen uit de geschiedenis van de vaderlandse kerk (Kampen 1992), p. 171-184. 
441. Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 520-557, J. Bruin, Kerkvernieuwing. Een praktisch-ecclesiologisch 
onderzoek naar de betekenis van 'Gemeenteopbouw ' voor de Nederlandse Hervormde Kerk (Zoetermeer 
1992), p. 79 en 87, J.W. Kirpestein, Gemeenteopbouw in een post-christelijke tijd (Leiden 1995), p. 27v., 
en A. Noordegraaf, ibid., p. 101-103. 
4". Cf. O. Noordmans, 'Kerk of beweging', in V.W. dl. 5, p. 523. 
463. H. Bavinck, De Katholiciteit van Christendom en Kerk. Ingeleid door Drs. G. Puchinger (Kampen 
1968). 
4M. Zie voor Noordmans' visie op Bavincks theologische positie: par. 9.3.4. 
465. Cf. G. Puchinger, 'Bavinck over de katholiciteit', in Theologische persoonlijkheden (Kampen 1973), p. 
69-74, en R.H. Bremmer, In gesprek met oudere en nieuwere theologen (Kampen 1991), p. 93-97. 
466. Zie voor Noordmans' visie op Kuypers theologische positie: par. 9.3.3. 
467. O. Noordmans, 'Protestantse katholiciteit', p. 413. 
468. Zie daarvoor: P.A. van Leeuwen, Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper (Franeker 1946), 
p. 208-216. Cf. J.M. Vlijm, Samen erfgenamen - kiezen èn delen. Een plurale gemeente? (Kampen 1981) 
en J.M. Vlijm (red.), Geloofsmanieren. Studies over pluraliteit in de kerk (Kampen 1981 ). (In deze publicaties 
leggen gereformeerden rekenschap af van het verschijnsel van de pluraliteit in hun kerken.) 
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den met name in zijn God en mijn rechf69. Daarentegen werd de pluriformiteitsgedachte 
in confessionele kring meestal veroordeeld. Op de ledenvergadering van de Confessio
nele Vereniging van 1911 hield J.W. Verschoor een referaat over het onderwerp met de 
veelzeggende titel 'Pluriformiteit of verscheuring der Kerk'470. Maar niet alleen het 
Kuyperianisme krijgt er van Noordmans van langs, wanneer hij zich sterk maakt voor 
de gedachte van de protestantse katholiciteit. Ook 'Rome' krijgt het zwaar te verduren. 
Om te beginnen hebben de rooms-katholieken de protestanten het woord 'katholiek' 
ontroofd. Belangrijker is, dat Noordmans stelt: 'Tegenover de Roomse Kerk heeft de 
wereld nodig een katholieke kerk. Niet een flauwe navolging van de ijzeren organisatie 
van Rome, maar een levende, spontane eenheid, die gewekt wordt door een bezielende 
werkzaamheid.'471 

Noordmans noemt Gunning niet. Het zal evenwel duidelijk zijn, dat hij in zijn denken 
over de protestantse katholiciteit beïnvloed is door deze leermeester472. Dat blijkt vooral 
uit lezing en artikel over 'Gunning en de kerk'4" (respectievelijk 1929 en 1929-1930). 
Daarin schaart Noordmans zich van harte aan de zijde van degenen die de 'confessio
nele wending' van Gunning met dankbaarheid memoreren. 

Hier vermelden wij, dat de problematiek van de kerkelijke pluriformiteit ook in 
'Gunning en de kerk' aan de orde komt. Wij citeren: 'Kerkgeschiedenis is op zichzelf 
nog geen afval van de Heer en kerkelijke toestanden, vol menselijke feilen, houden de 
Geest niet ver van de gemeente. - De zonde der gemeente is echter dat die toestanden 
worden vastgelegd en gewettigd: de partijschappen als vanzelfsprekend worden opge
vat en de pluriformiteit der kerk als een ideaal wordt omhoog gehouden. Gunning ver
maant dat wij, om op de rechte wijze in de kerk te zijn, hebben op te klimmen tot Hem, 
die haar Hoofd is, Jezus Christus. - Dan komt tegenover de pluriformiteit der kerk de 
Una Sancta naar voren.'474 In dit verband wijzen wij op een brief van Gunning aan 
Hoedemaker van 22 april 1897, waarin de ethische vader schrijft: 'Ik blijf van harte en 
zal blijven in de Hervormde kerk, in welke 's Heeren bestel mij heeft doen geboren 
worden en mij Hem heeft doen vinden. Maar ik doe dit, omdat ik 's Heeren historische 
leidingen erken,die evenwel de zonde niet uitsluiten, de zonde der pluriformiteit.'47 

Het ging Gunning om de katholiciteit van de kerk. Haitjema spreekt zelfs over een 
'oecumenisch motief' in zijn werk476. Welnu: dat motief komt nog sterker tot uitdruk
king in 'Protestantse katholiciteit' van Noordmans. Daaruit blijkt, dat de idee van de 
katholiciteit van de kerk allerminst beperkt blijft tot de notie van 'de onzichtbare kerk'. 
Zij heeft ook betrekking op de kerk zoals zij zich op het toneel van de wereld manifesteert. 

«». Cf. BJ.Wiegeraad, i'Wd.,p. 228-231. 
m. Verslag van de Confessioneele Vereeniging over het jaar 1911 (Leiden 1912), p. 23. 
"'. O. Noordmans, ibid., p. 414. 
472 Zie voor Gunning als Noordmans'leermeester: par. 2.2.1. 
«" O Noordmans. 'Gunning en de kerk', in KW dl. 3, resp. p. 353-367 en 368-372. Zie voor een bespre
king van de pennenvruchten: A. van der Kooi, ibid., p. 135-137. Cf. Frans Haarsmau Geest en kerk. Een 
pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van Dr. O. Noordmans (Utrecht/Baarn 1967), p. 164. 
m. O. Noordmans, ibid., p. 357. . . . . . 
«5 Brief J H Gunning ir. aan Ph.J. Hoedemaker, 2 april 1897, opgenomen m J.H. Gunning J H.Zn., ifitó. 
dl.' 3, p. 1027. Cf. J.H. Semmelink, ibid., p. 264, en J.D.Th. Wassenaar, 'Het Babel der pluriformiteit, in 
Woord & Dienst 45 (1996) nr. 20, p. 5v. 
476. Th.L. Haitjema, ibid., p. 319. 
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5.2.4. Solidariteit 

Naast katholiciteit gold solidariteit voor Noordmans als een belangrijk kenmerk van 
de kerk. Beter kunnen wij zeggen, dat katholiciteit en solidariteit voor hem onlosmake
lijk met elkaar verbonden waren. Dat blijkt in het bijzonder uit de artikelenreeks 'Soli
dariteit in de kerk'477. 

In de eerste bijdrage van de serie benadrukt Noordmans: 'Eenheid der kerk, niet 
alleen in administratieve zin, zodat een reglementenbundel voor allen geldt; eenheid 
der kerk, niet alleen in kerkrechtelijke zin, zodat allen aan dezelfde norm gebonden 
zijn, maar ook éénheid in zedelijke zin. Solidariteit :m Bij die solidariteit gaat het om 
de vraag, '(...) of ik mij innerlijk verenigd voel met de schare, met het volk in z'n ge
heel of niet.'479 De scribent spreekt ook wel over 'profetische solidariteit'. Voor hem 
staat die tegenover (afscheiding en zuivering. 

Het behoeft geen betoog, dat Noordmans zich bij zijn pleidooi voor solidariteit 
in de kerk vooral tegen de separatistische neigingen zoals die in de 1886 tot een uitbar
sting gekomen waren, keert. Zo wraakt hij de volgende uitspraak van Kuyper: 'Be
hoorde in de dagen der vervolging slechts één tiende van de bevolking tot de gerefor
meerde religie, nu kwamen er plotseling nog vijf andere tienden bij en die vijf andere 
tienden hebben onze kerk verdorven.'480 Volgens Kuyper is de situatie in 1834 en 1886 
verbeterd, '(...) terwijl omgekeerd in de gemengde hoop die onder de organisatie voort
leeft, de oude ellende in elk opzicht bestendigd blijft.' In deze woorden mist Noord
mans elk gevoel van solidariteit. Maar hij richt zich niet alleen tot de dolerenden van 
1886. Hij merkt op: 'Veel sneller dan men zich had kunnen denken gaat de mogelijkheid 
van een nieuwe scheiding zich vertonen.' De vermelding dat 'Solidariteit in de kerk' uit 
1915 dateert, moet in dit verband genoeg zeggen. Zoals reeds eerder ter sprake geko
men is, wil Noordmans zelf terug naar de inzet van na de Doleantie; toen de stilzwij
gende afspraak om het kerkelijke vraagstuk niet meer langs de weg van afscheiding te 
zoeken, tot stand kwam. Hij besluit de eerste bijdrage van de artikelenreeks met de 
oproep: 'Laat men zich nog tijdig herinneren en zich terugtrekken op het beginsel van 
ons kerkelijk leven van na 1886, zoals het door de besten onder ons werd verstaan: het 
solidariteitsbeginsel.' 

Noordmans acht het solidariteitsbeginsel in overeenstemming met de brede prak
tijk van het gereformeerde kerkelijke leven der vaderen: zijns inziens lag dat beginsel 
daaraan ten grondslag en stond het daarin op de voorgrond. Volgens Noordmans erkent 
Kuyper dat zelf met zoveel woorden: wanneer hij stelt, dat de kerkelijke situatie ook 
vóór 1816 niet aan zijn wens voldeed. Anders gezegd: de organisatie heeft niet alle 
schuld; ze heeft alleen verhinderd, dat een vruchtbare oplossing gevonden kon wor
den. Hoe dat alles ook zij: in Noordmans' volkskerkelijke visie behoeft de Nederland
se Hervormde Kerk niet uiteen te vallen. Hij vindt: '(...) in onze kerk leeft (...) genoeg 
solidariteitsgevoel om zo ongeveer het volk er in te kunnen houden.'481 Noordmans 

"7 . O. Noordmans, 'Solidariteit in de kerk', in V.W. dl. 1, p. 503-510 
™. O. Noordmans, ibid., p. 503. 
479. O. Noordmans, ibid., p. 504. 
m. A. Kuyper, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 505. Zie verder- par 6 1 1 
*' . O. Noordmans, ibid., p. 507. 
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vraagt zich daarbij wel af, of de kerk de solidariteitsgedachte zelfstandig in praktijk 
kan brengen; hij bedoelt: zonder de materiële steun van de overheid zoals daarvan 
vroeger sprake was en zonder de stevigheid van het conservatisme van de synode waar
van de dagen geteld lijken ... Zijn bange vraag is: Wat zal er gebeuren, wanneer vrije 
werking van ontbindende factoren plaatsvindt? 

Noordmans beroept zich bij zijn pleidooi voor het solidariteitsbeginsel op Hoedemaker. 
Aan het begin van de eerste aflevering van de artikelenserie citeert hij (nogal vrij) uit 
De Roeping der Gereformeerden in de Hervormde Kerk4*2 en De nood ons opgelegdm. 

Noordmans verwijst allereerst naar een gebeurtenis waarover Hoedemaker in 
het eerstgenoemde geschrift als volgt vertelt: 'Een correspondentie uit Heeg meldde op 
smalende toon, dat 'eene wilde vermenging van Ethischen, onverschilligen en Moder
nen zich in deze Silo's kapel tegenover de Kerke Christi te dezer plaatse had gesteld en 
nu door een onwettig Bestuur in de gestalte eener schijnkerk stond te worden ge
bracht.' '4K4 Ter plaatsbepaling gaan wij nader in op de context van het citaat. In de bro
chure legt Hoedemaker rekenschap af van zijn positie ten opzichte van de Doleantie. 
Hij noemt de dolerenden met zoveel woorden scheurmakers en stelt, '(...) dat hunne 
beweging geen reformatorisch, veeleer een sektarisch en separatistisch karakter bezit.' 
Hij acht deze praktijk in strijd met zowel de Heilige Schrift als de belijdenis van 'de 
Gereformeerde Kerk'. Maar over de setting van de uitspraak over de 'wilde vermenging 
van Ethischen, onverschilligen en Modernen' is meer te zeggen. In de zin die aan de 
kwalificatie voorafgaat, zegt Hoedemaker: 'Laat mij u mogen zeggen wat mij terug
bracht van een aanvankelijk besluit, mij aan den arbeid voor en in onze Kerk onder de 
gegeven omstandigheden te onttrekken.' Wat op het citaat volgt, is: 'Dat werd gezegd 
van bondelingen, gedoopte leden der Gereformeerde Kerk, die volgens Gereformeerd 
kerkrecht niet naar den onderwerpelijken maatstaf van deze of genen beoordelaar, maar 
naar den voorwerpelijken maatstaf der belijdenis moeten worden beoordeeld, zoolang 
zij niet in den geordenden weg van de tucht buiten de gemeenschap der Kerk, hetzij in 
engeren, hetzij in ruimeren zin zijn gesloten. Voor hunne rechten sta ik hier en kom ik 
thans op.' Over solidariteit gesproken! 

In de tweede plaats noemt Noordmans Hoedemakers bekende uitspraak over 
'Jan Rap en z'n maat'. Hoedemaker was de volgende gedachte 'in een Blad van de uit-
getredenen', 'en wel in haar meest sprekenden, zelfgenoegzamen, onschriftuurlijken, 
hatelijken vorm', onder ogen gekomen: 'De Kerk was van leven en kracht beroofd. Die 
en die hadden niets te beteekenen. In één woord 'Jan Rap en zijn maat' waren in de 
Kerk, die men verliet, overgebleven.'485 Hoedemaker gaat als volgt verder: 'Dat brak de 
strik. Toen heeft God mij den nood opgelegd.(...) Van toen af was de zaak der Kerk 
voor mij Gods zaak, en er sprak eene stem in mijn hart: 'Nu zal God toonen dat Hij de 

482. Ph.J. Hoedemaker, De roeping der Gereformeerden in de Hervormde Kerk. Naar aanleiding van de 
'Nabetrachting op de kerkelijke krisis door Dr. Ph.S. van Ronkel ' (Amsterdam 1888). 

483. Ph.J. Hoedemaker, De nood ons opgelegd. Leerrede uitgesproken op 16 februari 1908 in de Westerkerk 
te Amsterdam, ter herdenking zijner 40-jarige evangeliebediening (Amsterdam 1908). 
484. Ph.J. Hoedemaker, De roeping der Gereformeerden in de Hervormde Kerk, p. 7. 
485. Ph.J. Hoedemaker, De nood ons opgelegd, p. 14. 
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dingen, die niet zijn, gebruikt om te niet te doen de dingen die zijn', en ik antwoordde: 
'God lof! Van nu aan behoor ik bij Jan Rap en zijn maat'.' Nogmaals: over solidariteit 
gesproken! Wij wijzen in dit verband op het feit dat Noordmans in het artikel 'Legen-
denvorming' (1950) behalve aan Kuypers uitspraak over Jan Rap en zijn maat aan een 
niet minder bekend woord van Hoedemaker refereert: 'Wij zijn samen ziek geworden, 
wij moeten ook weer samen gezond worden.'486 

Noordmans beroept zich voor zijn visie niet alleen op Hoedemaker. Hij roept ook Cal-
vijn als getuige op. Hij beseft, dat dat enige toelichting vergt, omdat Calvijn bijna al
tijd met oefening van tucht en zelden met verdraagzaamheid in verband gebracht wordt. 
Hij wijt dat aan 'het werk van de latere historieschrijver of volksmenner'487. 

In navolging van Calvijn stelt Noordmans in de eerste plaats, dat de vraag naar 
de vorm van het kerkelijk leven niet allesoverheersend mag zijn: het gaat daarbij niet 
om het wezen, maar om het welwezen van de kerk. Op pregnante wijze verwoordt hij 
dat gezichtspunt als volgt: 'Het gaat er in de grond om of Christus gepredikt wordt, niet 
of Hij door allen gepredikt wordt.'488 Hij maant in dat verband tot terughoudendheid in 
het oordeel over anderen. Voor de persoonlijke verzekerdheid geldt wel de absolute 
maatstaf van het geloof, met betrekking tot de beoordeling van andermans woord en 
werk past bescheidenheid. In de tweede plaats waarschuwt Noordmans voor overspan
nen oefening van tucht: 'De keur der geesten waartoe ons gereformeerde leven de 
voorwaarde in zich heeft en waartoe het verplicht, is vaak een overspannen, ziekelijk 
verschijnsel geworden.' Samenvattend zegt hij van Calvijns kerkopvatting: 'Hij gaf 
ons met een zeldzaam zuivere, juiste en bijbelse greep, voor ons zelf een goddelijk, 
voor anderen een menselijk oordeel in handen.'489 Helaas geeft hij niet aan, op welke 
teksten van de Reformator hij zich baseert490. 

Wij merken tenslotte op, dat de solidariteitsgedachte in de geschiedenis van de Neder
landse Hervormde Kerk steeds een belangrijke rol gespeeld heeft. Wij denken daarbij 
in het bijzonder aan het herderlijk schrijven Christen-zijn in de Nederlandse samen
leving491 uit 1955. Wel moet vermeld worden, dat daarin vooral de solidariteit van de 
kerk met de wereld benadrukt wordt, meer dan de solidariteit binnen het verband van 
de kerk. WH. Velema heeft de (hervormde) solidariteitsconceptie sterk bekritiseerd 
vanuit de invalshoek van de verhouding tussen solidariteit en antithese4 „492 

486. Ph.J. Hoedemaker, geciteerd naar O. Noordmans, 'Legendenvorming', p. 553. 
487. O. Noordmans, 'Solidariteit in de kerk', p. 508. 
488. O. Noordmans, ibid., p. 509. 
48'. O. Noordmans, ibid., p. 510. 
4,°. Cf. J. Plomp, De kerkelijke tucht bij Calvijn (Kampen 1969). 
4,1. Christen-zijn in de Nederlandse samenleving, opgenomen in Documenten Nederlandse Hervormde 
Kerk. Verklaringen, kanselafkondigingen, boodschappen, herderlijke brieven en rapporten, uitgevaardigd 
door of namens de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren 1945-1955 ('s-Gra-
venhage z.j.), p. 414-468, vooral 445-447. 
492. Zie daarvoor: W.H. Velema, Solidariteit en antithese. Een theologische peiling (Kampen 1978), p. 17-
20. Cf. C. Augustijn, 'Kuyper en de antithese', in C. Augustijn en J. Vree, Abraham Kuyper: vast en 
veranderlijk. De ontwikkeling van zijn denken (Zoetermeer 1998), p. 165-182. 
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5.2.5. Apostolaat 

In de vorige subparagraaf hebben wij gezien, dat solidariteit voor Noordmans een we
zenlijk kenmerk van de kerk was. Nog duidelijker dan in 'Solidariteit in de kerk' komt 
in de artikelen 'Een pessimistische verwachting'491 (1913) en 'Het manifest voor de 
Nederlandse Hervormde Kerk'494 tot uitdrukking, dat hij daarbij vooral aan het volks-
kerkelijke karakter van de Nederlandse Hervormde Kerk dacht; opnieuw: in onder
scheiding van en in tegenstelling tot de gang van zaken in de gescheiden kerken, alsook 
van en tot separatistische tendensen in zijn eigen kerk. In de genoemde bijdragen blijkt 
het apostolaire motief in relatie tot de specifieke taak van de Nederlandse Hervormde 
Kerk te domineren. Zo komt het aspect 'De kerk als zodanig heeft een roeping.' zoals 
dat in 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk' naar voren gekomen is, terug. 
Vaak genoeg, zo hebben wij geconstateerd, kwam dat element nauwelijks ter sprake: 
de belangstelling voor het belijdenisvraagstuk overheerste de aandacht voor de reorgani
satiekwestie op zodanige wijze, dat Noordmans door die problematiek volkomen in 
beslag genomen werd en zich over het uiteindelijke doel van de kerkelijke arbeid zel
den expliciet uitliet. 

In 'Een pessimistische verwachting' gaat Noordmans in op wat Gerretsen in 
een kerkelijk blad had opgemerkt: 'Ik verwacht dat onze kerk als kerk van de mannen 
van de Gereformeerde Bond zal blijven voortbestaan. Onze kerk zal een gereformeerde 
belijdeniskerk worden en aldus als een c naast de andere Gereformeerde Kerken a en 
b495 voortbestaan. Het verschil in kerkopvatting zal tegenover de principiële leerstellige 
eenheid verdwijnen.'496 Gerretsen had voorspeld, dat de volkskerkgedachte, die hij het 
grote verschilpunt tussen afgescheidenen en dolerenden enerzijds en de Nederlandse 
Hervormde Kerk anderzijds achtte, onder invloed van de Gereformeerde Bond terrein 
zou gaan verliezen. Hij had dienaangaande geschreven: 'Dr. Kuyper, die in 1886 een 
kerkrechtelijke nederlaag leed, heeft wezenlijk in onze kerk getriomfeerd.' 

In zijn reactie op wat Gerretsen geschreven had, spreekt Noordmans als zijn 
overtuiging uit, dat de Nederlandse Hervormde Kerk als 'c' naast andere Gereformeerde 
Kerken 'a' en 'b' geen bestaansreden heeft, want: 'In de christelijke kerk komen geen 
aparte formaties te pas wanneer ze niet voor alles geboden zijn.' Hij gaat daarbij uitvoerig 
in op de verhouding tussen 'verschil in kerkopvatting' en 'leerstellige eenheid' zoals 
daarover door Gerretsen gesproken was. Hij bestrijdt de leerstellige eenheid met de 
gescheidenen. Hij wil wel toegeven, dat er overeenkomst is in eerbied voor de belijde
nisgeschriften van de kerk: 'Wij hebben allebei even grote instemming met de houding 
door onze vaderen tegenover de geestelijke machten van hun tijd aangenomen (...)'497 

4". O. Noordmans, 'Een pessimistische verwachting', in V.W. dl. I, p. 433-435. 
494. O. Noordmans, 'Het manifest voorde Nederlandse Hervormde Kerk', in V.W. dl. 1, p. 440-443. 
49!. Met 'a' en 'b' werd na de vereniging van 1892 onderscheid gemaakt tussen de Gereformeerde Kerken 
die resp. uit de Afscheiding en uit de Doleantie waren ontstaan. Zie verder: H.B. Weijland, 'A en B'. Een 
onderzoek naar de geografische gemeente als bijdrage in het beraad over een oecumenisch beleid (Kam
pen 1984). 
4*\ J.H. Gerretsen, geciteerd naar O. Noordmans, 'Een pessimistische verwachting', p. 433. Cf. C.F.J. 
Antonides, Het geluid van een sterke stem. Dr. Jan Hendrik Gerretsen 1867-1923 (Gorinchem 1997), p. 32 
en 51. 
4". O. Noordmans, ibid., p. 434. 
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Maar hij vindt, dat de houding ten opzichte van de geestelijke machten van zijn eigen 
dagen verschillend is: 'Over kerk, staat, wetenschap, onderwijs, doop, tucht en belij
denis denken we niet gelijk.' Dat heeft zijns inziens consequenties voor de kerkrechte
lijke gedragslijn. Tegenover Gerretsen stelt hij, dat daarin niet alleen een praktische 
kwestie aan de orde is. Die gedragslijn heeft alles te maken met de opvatting van Gods 
Woord. Daarbij wijst hij weer terug naar de tijd vlak na de Doleantie; hij stelt: 'Dr. Van 
Ronkel heeft indertijd in de eerste jaargangen van De Gereformeerde Kerk een geheel 
andere toon uit Gods Woord laten horen dan wat er in gescheiden kringen uit gehaald 
werd.' A. van der Ploeg meldt daarover: 'Van Ronkels bijdragen aan Hoedemakers 
blad bestonden uit wekelijkse rubrieken, gedichten, recensies en reacties op gebeurte
nissen en publikaties op het kerkelijk erf of op onderwijsgebied. Eén van de wekelijkse 
rubrieken droeg de titel 'Van de Kerk'. In deze rubriek, die een meditatief karakter had, 
kwam bijna altijd zijn negatieve kijk op de Doleantie en ook wel op de Afscheiding tot 
uiting. (...) Niet altijd was hij afkeurend bezig, maar zijn liefde tot de Hervormde Kerk 
bracht hem ertoe weinig waardering te tonen voor de motieven van afgescheidenen en 
dolerenden. De Hervormde Kerk noemde hij 'de vaderlandsche Kerk, die door den 
Heere geplant is, omtuind en bewaard tot op deze dag toe'. Ook in dichtvorm gaf hij 
uiting aan zijn liefde voor de Hervormde Kerk.'498 

Voor Noordmans is de belangrijkste vraag, welke houding de Nederlandse chris
ten in de twintigste eeuw zal aannemen ten opzicht van 'de schare, die de wet niet weet' 
(Johannes 7: 49); hij vindt: 'Daarbij staat eenvoudig alles op het spel: én de toekomst 
van onze kerk én de toekomst van ons volk én allermeest de loop van Gods Woord.' 

Het tweede artikel heeft betrekking op een door Slotemaker de Bruine en Van der Flier 
opgesteld conceptmanifest499. Aanleiding was de dreigende wijziging van grondwets
artikel 171, waardoor de van staatswege verzorgde financiële ondersteuning van de on
derscheiden godsdienstige gezindheden op de tocht zou komen te staan500. Zou de 
overheidssteun haar ontvallen, dan zou het de Nederlandse Hervormde Kerk niet moge
lijk zijn te voldoen aan haar roeping om de schare met het evangelie te bereiken, aldus 
de initiatiefnemers. Inmiddels had de regering haar voornemen om het artikel ongewij
zigd te laten, kenbaar gemaakt. Daarmee waren de problemen evenwel niet opgelost. 
Nog steeds beschimpten periodieken, waaronder De Standaard50', de Nederlandse Her
vormde Kerk. Naar aanleiding van de verwikkelingen benadrukken Slotemaker de 
Bruine en Van der Flier, dat zij overtuigd zijn van het goed recht van bestaan voor ker
ken met een scherp omlijnde en streng gehandhaafde belijdenis. Maar daarnaast vin
den zij, dat er een grote taak is weggelegd voor een volkskerk als de Nederlandse Her
vormde Kerk. Als middel tot evangelisatie dient zij het welzijn, het heil van het volk. 
Het conceptmanifest werd in een op 16 mei 1913 gehouden vergadering aangenomen502. 

™. A. van der Ploeg, Philippus S. van Ronkel (1829-1890) (Leiden 1990), p. 93. 
4". Cf. J.R. Slotemaker de Bruine, De Hervormde Kerken de politiek (Utrecht 1913). 
500. Cf. J.Th. de Visser, Kerk en Staat dl. 3 (Leiden 1927), p. 500-510. 
" ' . De Standaard was het antirevolutionaire dagblad voor Nederland. Het blad werd in 1872 opgericht door 
Kuyper, die tot 1920 hoofdredacteur was. 
™2. 'Om de Ned. Herv. Kerk', in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 mei 1913. 
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Dat gebeurde ha een discussie over het antwoord op de vraag of een politieke clausule 
moest worden opgenomen. Op aandrang van Van der Flier werd daar van afgezien. 
Overigens: Noordmans was het in dezen eens met Van der Flier: 'Zo bleef de toon 
zuiver.'503 

In zijn commentaar vertelt Noordmans, dat de bijeenkomst ter bespreking van 
het conceptmanifest niet druk bezocht was geweest. Dat had volgens hem niet alleen te 
maken met het gegeven dat het iets nieuws betrof. Het stond ook in verband met de 
richtingenstrijd: 'De modernen vertrouwen de zaak niet en zijn matig vertegenwoordigd 
geweest. Van confessionele zijde is de deelneming der modernen een hinderpaal. Van 
de zijde van de Gereformeerde Bond was men er natuurlijk niet, omdat men het tegenge
stelde wenst van wat het manifest beoogt.'504 Verder gaat Noordmans in op het streven 
van Slotemaker de Bruine en Van der Flier als zodanig. Volgens hem is hun vraag, of de 
Nederlandse Hervormde Kerk zal blijven bestaan. Hij benadrukt daarbij, dat het de op
stellers van het ontwerpmanifest niet om de kerk in leerstellige zin maar om de kerk als 
een instrument te doen is. Zij zien de kerk als een werktuig om het volk te bereiken: 'Ze 
willen niet dat hun arbeidsveld hun worde ontnomen, dwz. ook die scharen van ontwik
kelden en onontwikkelden die zich nauwelijks hun behoren tot de kerk bewust zijn. En 
zij wensen in kwaliteit de toegang tot die kringen te behouden.'505 Noordmans stelt: 
'Als propagandavergadering voor een kerkbegrip, waarbij een toekomst voor onze kerk 
kan zijn weggelegd, heeft de vergadering in Utrecht ongetwijfeld betekenis gehad.'506 

Hij denkt dan aan de dreiging van een nieuwe kerkelijke crisis, waarbij links en rechts 
elkaar zouden kunnen vinden in de 'oplossing' van kerkelijke boedelscheiding in de 
vorm van evenredige vertegenwoordiging of iets van dien aard. Hij denkt dan ook aan 
de tendens in confessionele kring om het kerkbegrip eenzijdig dogmatisch te bena
deren. Noordmans vindt: 'Slagen we er niet in met ons kerkbegrip een zekere evolutie 
door te maken, dan zal de Hervormde Kerk opgelost worden. Ze zal dan breken onder 
aanwending van een te leerstellig kerkbegrip.' 

Wij stellen vast, dat Noordmans' denken over de Nederlandse Hervormde Kerk 
als volkskerk alles te maken heeft met de '(kerk)politieke' ontwikkelingen in zijn eigen 
dagen. In 'Iets over volkskerk' benadert de spreker het begrip 'volkskerk' op een meer 
beschouwende wijze. Dan komt ook de visie van Slotemaker de Bruine weer aan de 
orde. Wij bespreken de lezing in het volgende hoofdstuk. 

Boven deze subparagraaf schreven wij de aanduiding 'Apostolaat' als typering. Eigen
lijk is dat begrip pas na de tweede wereldoorlog in zwang gekomen507; volgens A.A. 
van Ruler sinds H. Kraemer, hoewel hij er op wijst, dat voordien B.M. Schuurman en 
Noordmans het woord in specifieke zin gebruikt hebben508. Wij hebben in deze sub-

503. O. Noordmans, 'Het manifest voor de Nederlandse Hervormde Kerk', p. 442. 
5M. O. Noordmans, ibid., p. 440. 
50-\ O. Noordmans, ibid., p. 441. 
!M. O. Noordmans, ibid., p. 442. 
5<". J.A.B. Jongeneel, 'De Nederlandse apostolaatstheologie: haar geschiedenis en vitaliteit', in Kerk en 
Theologie 49 (1998) nr. 2, p. 95v. 
508. A.A. van Ruler, 'Theologie van het apostolaat', in Verwachting en voltooiing. Een bundel theologische 
opstellen en voordrachten (Nijkerk 1978), p. 120. Cf. J.A.B. Jongeneel, ibid., p. 95, en K. Blei, Een spre
kende kerk in een mondige wereld (Kampen 1998). 
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paragraaf gezien, dat laatstgenoemde al in 1913, toen hij 'Een pessimistische verwach
ting' en 'Het manifest voorde Nederlandse Hervormde Kerk' publiceerde, de apostolaire 
functie van de kerk onderkend en gepropageerd heeft. 


