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VI. Noordmans over de volkskerk 

6.1. 'IETS OVER VOLKSKERK' 

Inleiding 

In subparagraaf 4.2.1. hebben wij gemeld, dat Noordmans op 10 februari 1913 'Iets 
over volkskerk' te berde gebracht heeft in de kring van de Friese Predikantenvereniging. 
In deze paragraaf bespreken wij de lezing. Tevens staan wij stil bij enkele artikelen uit 
het Hervormd Zondagsblad die betrekking hebben op de problematiek die Noord
mans in Tets over volkskerk' aansnijdt. 

6.1.1. Noordmans over de volkskerk 

Noordmans' opvattingen aangaande de volkskerk zijn in drie punten samen te vatten. 

1. 'Tegenover volkskerk staat gezuiverde kerk (...)'509 

Noordmans merkt op, dat men zich met de volkskerkgedachte op hervormd terrein 
bevindt. Hij stelt: 'Voor dr. Kuyper en de zijnen heeft het woord volkskerk een hatelij
ke klank. Minachting komt er over hen wanneer ze het horen noemen. Voor hen heeft 
het de betekenis van 'gemengde hoop', 'Jan Rap en z'n maat', 'wilde vermenging van 
ethischen en modernen'.' De herkomst van deze kwalificaties hebben wij in subparagraaf 
5.2.4. besproken. 'Nieuw' is, dat Noordmans een passage uit Kuypers E voto Dordra-
ceno aanhaalt, waarin de leidsman van de Gereformeerde Kerken de volkskerk 'een 
kerk, die er op aangelegd is om alle inwoners van een plaats te omvatten' noemt510. 
Daarvan zegt Kuyper: ,'Een volkskerk strekt, om elke scheiding tussen de kinderen des 
Heren en de wereld tegen te gaan, geloof en ongeloof dooreen te mengen, en de trouw 
aan onze Heiland tot iets bijkomstigs te verlagen. Wie de Here verloochent, is ook wel
kom, mits hij de volkskerk maar steunt.' Noordmans citeert ook nog uit een in De 
Standaard verschenen artikel, waarin de Nederlandse Hervormde Kerk onder meer 
met 'een 97-jarige bejaarde kranke' vergeleken was511. Zijn conclusie is, dat men in ge
reformeerde kring van de volkskerk niets moet hebben. 

Noordmans stelt vervolgens, dat men de term 'volkskerk' in oude dogmatieken 
niet aantreft. Dat roept de vraag op, waar het woord vandaan komt. De spreker somt 
drie mogelijkheden op. Om te beginnen zou het begrip 'volkskerk' een theorie die de 
sinds 1816 bestaande toestand in de Nederlandse Hervormde Kerk moet rechtvaar
digen, kunnen zijn. In dat geval zou het 'een synodale leuze' zijn. 'Volkskerk' zou ook 
uitdrukking kunnen geven aan het ruime standpunt dat de gereformeerde vaderen met 
betrekking tot de sacramenten hadden ingenomen. Dan zou er sprake zijn van 'een 

. O. Noordmans, 'Iets over volkskerk', p. 381. 

. A. Kuyper, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 379. 

. De Standaard, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 380. 



252 

gereformeerde leuze'. Als laatste mogelijkheid noemt Noordmans, dat het woord (na 
1886) als tegenbeeld van de door Kuyper geïmporteerde vrije kerkgedachte beschouwd 
moet worden. Dan zou het om 'een hervormde keuze' gaan. De spreker meent, dat van 
alle drie iets waar zal zijn. Zelf uit hij duidelijke reserve ten aanzien van de volkskerk 
in de zin van staatskerk en landskerk, waarop wij in subparagraaf 6.1.2. nader zullen 
ingaan. Voor Noordmans staat de volkskerk tegenover de gezuiverde kerk Zijns in
ziens is de tegenstelling dan ook pas na 1886 in volle scherpte opgekomen, tegenover 
de gescheiden kerken. 

H.J. Langman heeft een dissertatie aan 'Kuyper en de volkskerk' gewijd512 Hij 
onderscheidt twee perioden, van 1860 tot ongeveer 1890 en van ongeveer 1890 tot 
1905. Volgens Langman is Kuypers bezinning in de tweede periode rustiger en dieper 
dan in de eerste, maar hij wil niet van een breuk spreken. E voto Dordraceno is het 
eerste werk uit de tweede periode, terwijl de bestrijding van de volkskerkgedachte in 
De Gemeene Gratie*" tot een afgerond systeem geworden is. In het 'samenvattend-cri-
tisch gedeelte' stelt Langman met betrekking tot de tweede periode: 'Als we nu nagaan 
wat Kuyper onder volkskerk verstaat, dan valt het ons op, dat hij ze vooral beziet in be
trekking tot de doop. (...) de volkskerk is massa-kerk, ze doopt alles wat haar voor de 
voet komt; en: ze is een nabootsing van de volkskerk van Israël, een 'joods insluipsel' 
dus! En: 'Als Kuyper het heeft over de doopspractijk van de volkskerk, die alle kin
deren, die op het terrein der kerk geboren zijn, wil dopen, om de kerk in de onderschei
den landen dat nationaal karakter te geven, dat de kerk eertijds in Israël droeg dan zegt 
hij, dat het kenmerk, waardoor het volk des Heren en de wereld onderscheiden zijn 
niet kan gelegen zijn in vleselijke afstamming of in het behoren tot ëen dusgenaamde 
gedoopte natie.'515 Wij zullen in subparagraaf 6.1.2. zien, dat Noordmans net als Kuy
per bezwaren had tegen al te grote nadruk op het nationale karakter van de kerk en op 
een uitdrukking als 'gedoopte natie'. De controverse met Kuyper had veeleer te maken 
met de visie op de zuiverheid van de kerk. 

'Het gemengde karakter behoort tot 't wezen der kerk. 516 

Deze uitspraak neemt Noordmans over uit Het christelijk leven van P.D. Chantepie de 
la Saussaye, die hij daarbij 'de dogmatische scepticus' noemt. In 'De reorganisatie
beweging in de Hervormde Kerk' zal hij het citaat herhalen517. 

In de eerste paragraaf van het hoofdstuk over de kerk in Het christelijk leven 
stet Chantepie de la Saussaye om te beginnen, dat de oorspronkelijke christelijke voor
stelling aangaande de kerk beheerst wordt door de idee van geestelijke levenseenheid 
Vervolgens merkt hij op, dat de kerk op aarde gevestigd is. Dat heeft tot gevolg, dat zij 

l^y^anS™n< «»Weende volkskerk. Eendogmatisch-ecclesiologische studie (Kampen 1950) Cf J 
psSngeannrvre

een S ^ ( T ^ ™ ' " ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
»". A Kuyper, De Gemeene Gratie (Amsterdam/Pretoria 1902-1904) 
• . H.J. Langman, ibid., p. 151 v. 
5'5. H.J. Langman, ibid., p. 153. 

' " ' J j D
M

C h a n t e P i e d e l a Saussaye, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p 383 
. U. Noordmans, De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk', p. 393.' 
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haar zuiver geestelijke karakter niet kan bewaren: 'Zij is in haar uitingen, in haar vor
men, haar verschijning, haar organisatie aardsch, dus weer gemengd.'518 Maar het ver
schil met andere vormen van gemeenschap (zoals de familie en de staat) is, dat haar 
uitgangspunt niet in het natuurlijke, maar in het geestelijke gelegen is. In de tweede 
paragraaf benadrukt de auteur, dat de kerk als geestelijke gemeenschap en de kerk in 
haar uitwendige verschijning niet van elkaar gescheiden mogen worden: ze behoren 
weliswaar tot twee sferen, maar die hangen innig samen. In dat verband beweert hij, 
dat de eenheid bij 'Rome' in het gedrang gekomen is: het geestelijke karakter van de 
kerk heeft schade opgelopen. Als tegengestelde dwaling noemt hij die van de sekte: die 
offert het universele aan het geestelijke op. Tenslotte citeren wij: 'Het gemengd ka
rakter behoort nu eenmaal tot het wezen der kerk. Zij wil geen gemeenschap van be
keerden alleen, zooals het meerendeel der secten. Zij wil haar opvoedend werk niet 
verliezen, dat juist in dit gemengd karakter ligt. Hier en nu reeds zuivere toestanden 
maken kweekt huichelarij.'519 

Noordmans heeft Chantepie de la Saussayes uitspraak over het gemengde karak
ter van de kerk in congeniale zin geïnterpreteerd. De door hem gebezigde uitdrukkin
gen 'zuivere leer', 'een geheel der uitverkorenen' en 'een afgerond geestelijk bezit der 
kerk' (waarvan hij zegt, dat Chantepie de la Saussaye dat alles 'ficties' noemt) zijn wel
iswaar niet letterlijk in Het christelijk leven terug te vinden, maar ze komen wel over
een met de strekking van het daarin gevoerde betoog. Met het oog daarop wijzen wij op 
een passage in de lezing 'De bakermat van de christelijke kerk' ( 1902 of later), waarin 
Noordmans de gedachte van de antithese afwijst: 'Heiden en christen, het is de grote 
tegenstelling in de wereld. (...) Of men echter tegenwoordig de scheidingslijn goed 
trekt? Ge kunt die lijn verschillend trekken. Ge kunt die overlangs trekken, de mensen 
in twee groepen verdelen, of ge kunt die overdwars trekken, zodat die lijn door alle 
mensen heenloopt. Zou men misschien tegenwoordig ook te veel die eerste lijn trekken 
en een deel van ons vplk voor paganisten, heidenen verklaren? Spookt niet in ieder 
christen de heiden? Wat zegt de Schrift van de natuurlijke mens?'520 

Aan het citaat van Chantepie de la Saussaye over het gemengde karakter van de 
kerk voegt Noordmans tussen twee haakjes toe: '(...) dat is minder ongereformeerd 
dan 't lijkt.' Hij is namelijk van mening, dat de benadering die hij voorstaat, in overeen
stemming is met de praktijk van de gereformeerde vaderen. Volgens hem moet Kuyper 
het in dezen met hem eens zijn, want: 'Zijn gravamina gaan ook tegen de kerk van vóór 
1816. Zijn ideaal betekent een belijdeniskerk zoals die vroeger, ook volgens hemzelf, 
nooit bestaan heeft. De gezuiverde kerk, zoals die bedoeld wordt in neogereformeerde 
kringen, is wat nieuws.'521 De spreker had eerder in de lezing verwezen naar de vol
gende uitspraak van Kuyper, die hij (zoals wij in subparagraaf 5.2.4. gezien hebben) 
ook in 'Solidariteit in de kerk' zal citeren: 'Behoorde in de dagen der vervolging slechts 
één tiende van de bevolking tot de gereformeerde religie, nu kwamen er plotseling nog 

518. P.D. Chantepie de la Saussaye, Het christelijk leven dl. 2 (Haarlem 1912' - 1923', vermeerderde dr.), p. 
294. 
5". P.D. Chantepie de la Saussaye, ibid., p. 300. 
52°. O. Noordmans, 'De bakermat van de christelijke kerk', in V.W. dl. 1, p. 50. 
821. O. Noordmans, 'Iets over volkskerk', p. 385. 
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vijf andere tienden bij, en die vijf andere tienden hebben onze kerken verdorven.'522 

Noordmans zoekt voor zijn standpunt steun bij Slotemaker de Bruine, die geschreven 
had: 'Het is onwaar, dat de Gereformeerde Kerk 'gereformeerd' was in de bekrompen 
zin van de Bond.'523 Slotemaker de Bruine had vervolgens gesteld: 'Het is onwaar, dat 
ooit in eenig tijdperk van onze vaderlandsche geschiedenis de toestand der kerk be
antwoordde aanhet ideaal.'524 Noordmans verwijt Kuyper c.s. dan ook, dat zij de oud-
gereformeerde praktijk gewijzigd hebben; terwijl zij beweren, de gereformeerde ge
dachte over het wezen der kerk aan te hangen. Zelf volgt hij liever die oud-gereformeerde 
praktijk. De vraag kan opkomen, of Noordmans' opvatting dienaangaande juist is. Dat 
blijkt het geval te zijn. A.Th. van Deursen merkt op, dat het aantal lidmaten in de 
zestiende en zeventiende eeuw gering was: zo werd het in 1587 in Holland geschat op 
minder dan 10% van de bevolking525. Daarnaast was er een groot aantal 'liefhebbers 
van de gereformeerde religie', die in strikte zin geen leden van de kerk waren. 

3. 'De volkskerk (...) vertegenwoordigt (...) een zelfstandige idee.'526 

Deze uitspraak van Noordmans moet geïnterpreteerd worden in het licht van zijn in
schatting dat zeer veel hervormden eigenlijk als hun kerkelijk ideaal zien: 'een kerk op 
de wijze van de gescheidenen met de Dordtse kerkorde waarmede we dan zorg zullen 
dragen de kerk te zuiveren en vijftiende te verwijderen'. In hoofdstuk V zijn wij meer 
dan eens vergelijkbare uitlatingen tegengekomen. Aan de uitspraak in Tets over volks
kerk' voegt Noordmans toe: 'We kregen dan een ander één tiende deel. De gemengde 
hoop van voor 1816 zou worden uitgeworpen en straks zouden de beide tienden zich 
verenigen.' Daarbij duidt de spreker 'de vijftiende van de Republiek' met 'het volk' en 
'de schare die de wet niet weet' aan. Maar volgens hem zijn degenen die de oplossing 
van de kerkelijke problematiek in die richting zoeken, in beginsel dolerend: 'Men is 
het dan met dr. Kuyper eens dat het toestromende volk de kerk bedorven heeft en men 
zou ze 't liefst zo spoedig mogelijk weer lozen.' 

Zoals vooral in subparagraaf 5.2.5. naar voren kwam, is Noordmans van me
ning, dat in de hervormde volkskerkgedachte een betere oplossing te vinden is dan die 
van de Gereformeerde Kerken. Met het oog daarop stelt hij: 'Maar dan moet men op
houden over buitengewone kerkelijke ellende te spreken in een toestand waar het ge
mengd karakter der kerk sterk uitkomt, óf men moet ophouden te spreken van volks
kerk. Laat men hervormd zijn, maar dan ook con amore of anders niet.'527 

522. A. Kuyper, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 379. 
523. J R . Slotemaker de Bruine, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 385. 
524. J.R. Slotemaker de Bruine, Plaats en taak van de Hervormde Kerk (Utrecht 1912', 19122), p. 45. 
525. A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt 
(Assen 1974', Franeker 19912, 1998'), p. 128. Cf. W. Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een 
studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650 (Hilversum/Leeuwarden 1999), p. 
103-137. 
™. O. Noordmans, ibid., p. 383. 
527. O. Noordmans, ibid., p. 386. Cf. O. Noordmans, 'Beslistheid', in V.W. dl. 1, p. 78-87. 
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6.1.2. Noordmans over de staatskerk en de landskerk 

Wij hebben in de vorige subparagraaf gezien, dat de volkskerk voor Noordmans tegen
over de gezuiverde kerk staat. Om die visie te verhelderen, laat de spreker enkele an
dere tegenstellingen de revue passeren. Die licht hij daarna toe. 

Noordmans noemt eerst de staatskerk. Die staat voor hem tegenover de vrije 
kerk, de église libre. Hij merkt daarbij op, dat die tegenstelling eigenlijk niet zuiver is, 
omdat in Nederland nooit sprake geweest is van een echte staatskerk. Hij duidt de te
genstelling tussen staatskerk en vrije kerk als Zwitsers aan, in welk verband de naam 
van Zwingli valt. Met het oog op het karakter van de Nederlandse Hervormde Kerk 
stelt hij: 'Staatskerk zijn we niet en met de staatsruif staan of vallen we niet.'528 

Vervolgens noemt Noordmans de landskerk, die voor hem tegenover de katho
lieke kerk staat. Die tegenstelling vindt hij meer Duits dan Nederlands. Volgens hem 
heeft het begrip 'landskerk' dan ook meer betekenis voor de politiek dan dat daarin een 
zuiver kerkelijk vraagstuk aan de orde zou zijn. Overigens vindt hij het niet de moeite 
waard, zich druk te maken over de volkskerk als landskerk, als met die aanduiding 
slechts 'de Gereformeerde Kerk onder een bepaald volk' bedoeld zou zijn. Hij zegt dat 
naar aanleiding van het feit dat Kromsigt zijn instemming met deze door een collega 
uitgesproken omschrijving had uitgesproken. 

Noordmans laat zich kritisch uit over nationalistische tendensen bij het gebruik 
van het begrip 'volkskerk'. Hij merkt op: 'De kerk is algemeen529 en in die zin scher
men met volkskerk is Joodse geest.' Hij blijkt dan vooral J.A. Wormsers kring, Da 
Costa en Vos op het oog te hebben: volgens hem zijn daarmee (na 1816) nieuwe mo
tieven aan de dag getreden. - Noordmans denkt bij Wormsers kring aan de term 'ge
doopte natie'530. Die komt veelvuldig voor in Wormsers De kinderdoop™. In het boek 
betoogt de auteur, dat zowel de kerk als de christelijke staat in de objectiviteit van het 
genadeverbond gegrond zijn. Daarbij moet aangetekend worden, dat hij kon uitgaan 
van de situatie dat nagenoeg de gehele natie gedoopt was. Volgens Wormser moeten de 
burgers van het land op hun doop aangesproken worden. Dat is zijns inziens het uit
gangspunt voor de inwendige zending; tevens de wezenlijke betekenis van de volks-
kerkgedachte, overeenkomstig de leuze 'Leer dan de natie haren doop verstaan en 
waardeeren, - en Kerk en Staat zijn gered!'512 - Van Da Costa citeert Noordmans de 
derde en de vierde regel uit het elfde vers van 'Geestelijke Wapenkreet': 'God zal uw 
Kerk met licht omgorden, / uw Koningen met Davids eer!'533 Ook in andere gedichten 

52S. O. Noordmans, 'Iets over volkskerk', p. 381 . 
529. Cf. O. Noordmans, 'Beginselen van het Rapport ' , in V.W. dl. 5, p. 196. 
53°. O. Noordmans, 'Iets over volkskerk', p . 380. 
531. J.A. Wormser, De kinderdoop, beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschap
pelijke leven (Amsterdam 1853' - Amsterdam/Pretoria 19035). Cf. L.G. Zwanenburg, 'Wormser en Hoede
maker ' , in W. van 't Spijker, W. Balke, K. Exalto en L. van Driel (red.), Rondom de doopvont. Leer en ge
bruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk (Kampen 
1983), p . 427-438, en C. Graafland, Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der ver
kiezing in het Gereformeerd Protestantisme ( 's-Gravenhage 1987), p. 408-413. 
532. J.A. Wormser, ibid., p. 14. 
5M. In het artikel 'Kerk en natie' ( 1933), in V. W. dl. 5, p. 151, citeert Noordmans ook de beginregels van het 
vers: ' O , Nederland gij zult eens w e e r / het Israël van 't Westen worden! ' . 
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van Da Costa komt diens visie dat Nederland het tweede Israël zou zijn, tot uitdrukking"4. 
Noordmans signaleert: 'Hierin begint iets nationaals door te schemeren op de wijze 
van Israël.'535 - Bij Vos denkt Noordmans aan de uitdrukking 'de vaderlandse kerk'. Hij 
moet daarbij Vos' Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk"6 op het oog hebben. Dit boek 
is geschreven vanuit grote liefde voor het gereformeerde protestantisme zoals zich dat 
in Nederland geopenbaard heeft. Men kan zelfs spreken van chauvinisme, omdat Vos 
beweert: 'Geen nationaal leven zoo rijk onder de volken (...) als van het kleine volk, dat 
onder leiding van Oranje (...) de vrijheid van Europa redde.'5" Wij vermelden in dit 
verband, wat L.G. Zwanenburg over Kuypers beoordeling van Vos' standaardwerk 
schrijft: 'Vanuit Kuypers visie blijft Vos steken in zijn volkskerkgedachte en de idee 
van de gedoopte natie en de belijdenis van de christelijke overheid, om dan nog maar te 
zwijgen over zijn positieve houding tegenover de geldende organisatie van de kerk. 
Geen wonder dat Kuyper het boek bij zijn verschijning reeds verouderd vindt.'538 -
Noordmans stelt: 'Er zouden meer zulke expressies te verzamelen zijn die ons laten 
gevoelen dat een eigenaardige nieuwe toon gehoord wordt, waarbij land, kerk en doop 
in nauw verband met elkander optreden.' Van zijn eigen visie op de volkskerk zegt hij: 
'Die idee moet streng onderscheiden worden van een half politieke leuze, die uitkomt 
in 'vaderlandse kerk' en 'gedoopte natie'539. 

Duidelijk is, dat het begrip 'volkskerk' voor Noordmans niet op de nationaliteit 
slaat. Het gaat hem veeleer om het karakter van de kerk. Dat de volkskerk niet meer het 
gehele volk omvat, vindt hij dan ook geen beletsel om haar zo te noemen: 'Het is hier 
niet een vraag naar kwantiteit maar naar kwaliteit. Niet naar omvang van werkkring 
maar naar methode.'540 

6.1.3. Noordmans over de politiek 

Noordmans' uitlatingen over de staatskerk en de landskerk werpen de vraag op, hoe hij 
over de politieke ontwikkelingen in zijn dagen oordeelde. In enkele bijdragen in het 
Hervormd Zondagsblad komt die thematiek expliciet aan de orde. Wij denken dan 
vooral aan het artikel 'Kerk en coalitie'541 (1911). Zijdelings komt het onderwerp ter 
sprake in het artikel 'Paepse stoutigheden'542 (1912) en het naschrift 'Een antwoord'543 

534. Zie daarvoor: J. Haitsma, Isaac da Costa (Leiden 1993), p. 117-123. 
535. O. Noordmans, 'Iets over volkskerk', p. 381. 
536. G.J. Vos, Geschiedenis derVaderlandsche Kerk 2 delen (Dordrecht 1881-1882'), 1 dl. (Dordrecht 1888% 
herziene dr.). 
537. G.J. Vos, ibid., p. 7. 
538. L.G. Zwanenburg, G.J. Vos Az. Het recht van de kerk (Kampen 1978), p. 105. - Zie voor een recente 
(gereformeerde) bestrijding van 'de vaderlandse kerk': H.A. Speelman, De vaderlandse kerk. 'Samen op 
Weg 'en het kerkbegrip bij Calvijn (Kampen 1995). 
539. O. Noordmans, ibid., p. 383. 
540. O. Noordmans, ibid., p. 382. Cf. G.W. Neven, In de speelruimte van de Geest. Introduktie in de geloofs
leer van dr O. Noordmans (Kampen 1979), p. 19. 
*". O. Noordmans, 'Kerk en coalitie', in V.W. dl. 1, p. 404-412. Cf. G.W. Neven, Tijdgenoot en getuige. 
Opstellen over de theologie van dr O. Noordmans (Kampen 1980), p. 28. 
M2. O. Noordmans, 'Paepse stoutigheden', in V.W. dl. 1, p. 429v. 
M3. O. Noordmans, 'Een antwoord', in V.W. dl. 1, p. 431. 
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en in de bijdrage 'De jongste hoogleraarsbenoeming'544 (1912). In deze subparagraaf 
bespreken wij Noordmans' standpunt in politicis aan de hand van de genoemde pen
nenvruchten. 

6.1.3.1. Noordmans en de antirevolutionaire beginselen (naar aanleiding van 'Kerk en 
coalitie ') 
In de eerste aflevering van 'Kerk en coalitie' stelt Noordmans, dat het voor de Neder
landse Hervormde Kerk allerminst onverschillig is, welke politiek in het land gevoerd 
wordt. Daarbij gaat het de scribent in het bijzonder om het politieke beginsel. Ter wille 
van de volkseenheid kan naar zijn mening slechts één beginsel de toon aangeven. In dat 
verband spreekt hij zich uit tegen de gedachte dat op het publieke terrein geen enkel 
beginsel zou behoeven te heersen: dat terrein is zijns inziens niet neutraal. Daarmee 
veroordeelt hij de antirevolutionaire visie dat de staatsman bij het licht van de natuurlij
ke godskennis zou moeten werken, terwijl de geopenbaarde godskennis voor de eigen 
kring bedoeld zou zijn. Met Kuypers eigen woorden: 'Kort saâmgevat, dient derhalve 
aan deze stelling vastgehouden: De overheid, als dienaresse Gods optredend, heeft 
zich te plaatsen op het wetsstandpunt en alzoo de autoriteit der wet te handhaven, op 
grond van haar regeeren bij de gratie Gods, naar het richtsnoer van de algemene zede-
wet, en onder verplichting aan de geopenbaarde waarheid slechts in zooverre, als ze 
zelve die belijdt in de consciëntie.'545 Noordmans noemt dat 'een ietwat gematigde 
neutraliteit'546. Hij vindt: 'Werkelijk, op publiek terrein (...) mag wel al het licht ge
bruikt worden dat men heeft.' Aan het einde van de aflevering komt de aanleiding tot 
Noordmans' bijdrage ter sprake. Die lag hierin, dat er veel geklaagd werd over het feit 
dat de Nederlandse Hervormde Kerk zo slecht tot haar recht kwam: 'Dat het buiten de 
kerk zo anti-hervormd begint toe te gaan. Dat op publiek terrein andere beginselen de 
toon beginnen aan te geven dan die welke zo nauw verband houden met ons kerkelijk 
leven. (...) Men wijt dit aan 'de coalitie'.' 

In de tweede aflevering benadrukt Noordmans, dat de kerk als zodanig geen 
politiek voert. Hij stelt: 'Zij heeft te leven het leven des geloofs en mag nooit vergeten 
dat ze gesteld is Jezus Christus uit de hemelen te verwachten. Ze moet 'recht en slecht' 
de waarheid belijden. De uitkomst behoeft ze niet te verantwoorden.' Noordmans brengt 
vervolgens hulde aan H.H. Kuyper, die in De Heraut geschreven had over de toene
mende politiek in de Gereformeerde Kerken. Noordmans citeert uit Kuypers bijdrage 
onder meer: 'Alle kerkelijke zaken staan op de achtergrond. (...) Er waait door onze 
kerken een politieke moesson, die voor de ontwikkeling van ons kerkelijk leven verre 
van gunstig is (...)'547 In aansluiting aan Kuypers uitspraken beweert Noordmans, dat 
de grote invloed van de Antirevolutionaire Partij, voorzover die in de personen samen
valt met de leden van de Gereformeerde Kerken, niet zonder geestelijk offer verkregen 

544. O. Noordmans, 'De jongste hoogleraarsbenoeming', in V.W. dl. 1, p. 423-425. 
M5. A. Kuyper, Ons program (Hilversum/Pretoria 1907', herziene dr.), p. 98. Cf. A. Kuyper, Antirevolutionaire 
Staatkunde. Met nadere toelichting op ons program dl. 1 (Kampen 1916), p. 417-486, en A.C. de Ruiter, De 
grenzen van de overheidstaak in de antirevolutionaire staatsleer (Kampen 1961). 
546. O. Noordmans, 'Kerk en coalitie', p. 405. 
M7. H.H. Kuyper, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 406. 
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was: 'De geestelijke energie in die kringen is veel meer aan de politiek dan aan de kerk 
ten goede gekomen.' Hij voegt daar aan toe: 'We zijn er dan ook heilig van overtuigd 
dat in onze Hervormde Kerk met veel meer waarheidsdorst geworsteld wordt met de 
grote geestelijke vragen van onze tijd dan in de gescheiden kerken. We geloven dat de 
dampkring in onze kerken voor geestelijk leven gezonder is.' Volgens Noordmans is 
het ergste wat een kerk kan overkomen, '(...) dat ze haar geestelijk karakter inboet.'548 

Dat gebeurt zijns inziens, als het die kerk niet om dienstbaarheid, maar om macht te 
doen is - wat hij bij de gescheiden kerken, die tot machtige politieke lichamen gewor
den waren, signaleert. Die ontwikkeling wenst hij zijn eigen kerk niet toe. 

In de derde aflevering schrijft Noordmans over 'de roomse zuurdesem', die hij 
omschrijft als 'machtzoeken zonder geestelijke wasdom'549. Hij noemt dat het grootste 
gevaar: niet de rooms-katholieke Kerk, maar die roomse zuurdesem. Hij merkt daarbij 
op, dat wat in de gescheiden kerken nog als 'een krankheid' gevoeld wordt, in de rooms-
katholieke Kerk 'natuur' geworden is: 'De Roomse Kerk is een politiek lichaam. Geeste
lijke groei kent de Roomse Kerk niet meer.'550 Overigens: ook Kuyper had zich in die 
geest uitgelaten; hij had gesproken over 'een overschatting van de beteekenis der eigen 
Kerk, die niet op protestantsch, maar op roomsch gebied thuis hoort'551. Hij had daar 
aan toegevoegd: 'En het is wel eigenaardig, dat dezelfde predikanten, die uit antipapisme 
vuur en vlam spuwen tegen een coalitie met de Roomschen, zich daarbij zelf laten 
leiden door een beginsel, dat een zeer roomschen bijsmaak heeft.' 

In de vierde aflevering waarschuwt Noordmans de hervormden voor klerikalisme, 
waarbij hij definieert: 'Klerikaal is een partij wanneer ze in kerkelijk gewaad op onkerke
lijk terrein verschijnt.'552 Hij beweert vervolgens, dat klerikale of halfklerikale groepen 
de Nederlandse Hervormde Kerk in klerikale richting hebben gedrongen. Als voor
beeld noemt hij, dat inmiddels aparte hervormde scholen en arbeidersverenigingen zijn 
ontstaan; waarna hij stelt: 'Moeten we die weg ten einde toe aflopen, dan komen we 
juist in de hoek te staan waar men ons hebben wil. Tenslotte komt dan tegenover een 
gereformeerde universiteit een hervormde universiteit. Een hervormde universiteit is 
echter een seminarie.' Nadat de scribent daar uitvoerig bij stilgestaan heeft, benadrukt 
hij nogmaals: 'Wanneer we ons op voorbeeld van roomsen en gescheidenen laten verlei
den op buit uit te gaan en ons gaan opsluiten in eigen kring, zullen we langzamerhand 
datgene verliezen waardoor de Hervormde Kerk thans nog in de natie de ruimste en 
onbekrompenste invloed heeft.'553 In dat verband schrijft Noordmans over 'een zoeken 
om allen tot zegen te zijn' en 'een verband houden met alles wat er leeft in land en 
volk'. Zo gaat het hem uiteindelijk dus om 'heel het volk'. Met het oog daarop geldt 
zijns inziens: 'Die partij zal de beste houding hebben die 't minst partij is en zich op pu
bliek terrein niet als op vreemd maar op eigen grondgebied beweegt.' 

Noordmans' visie op 'Rome' zal vanuit een andere invalshoek in de volgende 
subparagraaf aan de orde komen, zijn kijk op de universitaire vorming van aanstaande 
hervormde predikanten (zijdelings) in subparagraaf 6.1.3.3. 

*". O. Noordmans, ibid., p. 407. 
549. O. Noordmans, ibid., p. 409. 
550. O. Noordmans, ibid., p. 407. 
551. H.H. (Kuyper), in De Heraut, 5 maart 1911. 
552. O. Noordmans, ibid., p. 409. 
553. O. Noordmans, ibid., p. 410v. 
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Wij hebben geconstateerd, dat Noordmans zich tegen het antirevolutionaire beginsel 
van de neutraliteit van de overheid verzette. Hij voelde ook weinig voor de daarmee 
verbonden onderscheiding van natuurlijke en geopenbaarde godskennis in het pro
gram van de Antirevolutionaire Partij. Wij wijzen er op, dat hij in 'Zedelijke opvoeding', 
bij welk artikel wij in subparagraaf 4.2.3. stilgestaan hebben, wel zegt: '(...) er blijft 
veel waars in de oude antirevolutionaire stelling, dat de overheid aan Gods Woord 
gebonden is in de consciëntie der overheidspersonen.'554 Zoals wij gezien hebben, deed 
hij die uitspraak in het licht van de voorwaarde die minister Regout gesteld had aan het 
verlenen van subsidie aan een atheïstisch gezinde vereniging voor zedelijke opvoe
ding. Ook elders in zijn vroege oeuvre uit Noordmans zijn moeite met de antirevolu
tionaire invalshoek. In 'De bakermat van de christelijke kerk' vraagt hij zich af, of het 
goed is te willen, dat voor het Romeinse recht het Mozaïsche in de plaats komt; die be
nadering kwalificeert hij als 'antirevolutionair'555. In de lezing 'Willem de Clercq' (vóór 
1910) citeert hij uit het dagboek van De Clercq, die aan het adres van Da Costa schrijft: 
'Ik beken, dat onder het masker van liberaliteit dikwijls oproer tegen God gepredikt 
wordt. Doch vloekbaarder nog is het gedrag van hen die in hun huichelende ontwerpen 
de heiligste namen tot werktuigen van hun verlangen zoeken te maken. Ik weet hoe 
edel gij de taak aanvat, maar er zijn ook edelen aan de andere zijde.'556 Noordmans 
vervolgt: 'Deze woorden heeft de antirevolutionaire politiek later met voeten vertre
den.' 

6.1.3.2. Noordmans en de rooms-katholieke beginselen (naar aanleiding van 'Paepsche 
stouügheden ') 
In de vorige subparagraaf kwam wat Noordmans 'de roomse zuurdesem' noemt, ter 
sprake. In 'Paepse stoutigheden' en 'Een antwoord' komt zijn visie op 'de' rooms-ka
tholieke beginselen nog duidelijker aan de orde. De genoemde stukken gaan over de 
reactie van De Nederlander^1 op de verwikkelingen die naar aanleiding van een lezing 
van A.R. van de Laar ontstaan waren. Van de Laar had in zijn woonplaats Gendringen 
op een antikermisvergadering gesproken over 'Alcohol en Roomsch-Katholicisme'. 
Hij had gezegd, dat 'Rome' niet tegen de alcohol kon optreden: omdat 'Rome' zich niet 
tegenover de wereld opstelde, maar met de wereld een akkoord sloot. Wij citeren het 
slot van een verslag waarin Van de Laars opvatting als volgt wordt samengevat: 'Als 
wij den drank uitbannen, dan winnen wij. Dan bezitten wij geestelijke krachten, die 
Brabant en Limburg missen. Dan zal na twintig jaar het Protestantsche deel ver boven 
Rome uitsteken in veerkracht en energie en zal Rome, ondanks haar machtige organi
satie, moeten erkennen: In het alcoholvrije Protestantisme ligt de kracht.'558 

De Nederlander besteedde aandacht aan de kwestie in het lijvige artikel 'De 
Roomsen-Katholieken en de Drankbestrijding'559. Daarin wordt de beschuldiging van 

554. O. Noordmans, 'Zedelijke opvoeding', p. 428. 
555. O. Noordmans, 'De bakermat van de christelijke kerk', p. 39. 
SM. W. de Clercq, geciteerd naar O. Noordmans, 'Willem de Clercq', in V.W. dl. 1, p. 93 . 
557. De Nederlander was het dagblad tot verbreiding van christelijk-nationale beginselen. Het werd in 1893 
opgericht en was vanaf 1908 het dagblad van de Christelijk-Historische Unie. 
558. 'Alcohol en Roomsch-Katholicisme', in Nieuwe Rotlerdumsche Courant, 10 september 1912. 
559. 'De Roomsen-Katholieken en de Drankbestrijding', in De Nederlander, 1 oktober 1912. 
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Van de Laar onjuist genoemd. Inzake de drankbestrijding zouden niet de reformatori
sche christenen, maar de leden van de Nutsbeweging het voortouw genomen hebben. 
Bovendien zou de rooms-katholieke Kerk zich meer dan eens tegen drankmisbruik uit
gesproken hebben. Vanwege onze politieke vraagstelling citeren wij de slotalinea van 
de bijdrage: 'Gelooft de heer Van de Laar, dat in dit alles 'de politiek een rol speelt', wij 
willen het niet ontkennen, maar wij zien dien invloed der politiek toch duidelijker in de 
artikelen, die de heer Van de Laar aan het gebeurde heeft gewijd, dan in de dronke-
mansgenoegens van het Gendringsche kermisvolk.' 

In 'Paepsche stoutigheden' neemt Noordmans het op voor Van de Laar, die hij 
'een onzer meest consciëntieuze en kloekhartige mannen' noemt560. Volgens hem was 
de man die door de rooms-katholieke inwoners van zijn woonplaats uitgejouwd was, 
slachtoffer geworden van de 'minderwaardige roomse cultuur'. Noordmans vindt overi
gens, dat de rooms-katholieke leer en praktijk verder uiteen liggen dan de protestantse. 
Daarbij noemt hij het feit 'dat de roomse bevolking nog niet die onbekrompen opvat
ting van het vrije woord heeft die onder ons bijna gemeengoed is geworden' een uiting 
van die minderwaardige rooms-katholieke cultuur. Hij vindt het een kwalijke zaak, dat 
er een sfeer ontstaat, waarbij men van 'Rome' geen kwaad wil horen. Dat de politieke 
verhoudingen op de achtergrond meespelen, is voor hem zonneklaar: 'Het moest ieder 
opvallen in hoe sterke mate de politiek meespreekt in wat er van Rome gezegd of ver
zwegen wordt. Wij althans konden de indruk moeilijk van ons zetten dat de houding 
van De Nederlander aan politiek niet geheel gespeend was.' Het heeft er veel van, dat 
Noordmans liever aansluiting bij de liberalen dan bij de rooms-katholieken zoekt, ge
tuige wat hij aan het slot van zijn artikel zegt: 'Onze liberale landgenoten zijn vaak te 
kort geschoten in eerbied voor het vrije woord en hebben op hinderlijke wijze die vrij
heid weinig geëerbiedigd. Toch blijft het hinderlijk wanneer in onze dagen vaak verge
ten wordt dat onder hen een stuk protestantisme leeft dat niet uit het oog mag worden 
verloren. Van Romes cultuur en geest verwachten we voor de toekomst weinig goeds.' 

In 'Een antwoord' komt Noordmans op de zaak terug. Hij gaat in op het rijmpje 
'Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, / bleibt ein Narr sein Leben lang.', dat De 
Nederlander aan Luther toegeschreven had. Met behulp daarvan had het blad het pro
testantisme op z'n smalst getekend. Noordmans meldt: 'Nu heeft, zijn we goed inge
licht, rooms onderzoek geleerd, dat dit rijmpje niet van Luther is en eerst meer dan 200 
jaar na Luthers dood is bekend geworden.' 

6.1.3.3. Noordmans en de christelijk-historische beginselen (naar aanleiding van 'De 
jongste hoogleraarsbenoeming ') 
Noordmans' opvattingen inzake 'kerk en politiek' vertonen de meeste verwantschap 
met de christelijk-historische beginselen, die hem met de paplepel ingegoten zullen 
zijn: wij hebben in subparagraaf 1.2.3. gezien, dat zijn vader geruime tijd raadslid en 
wethouder voor de christelijk-historischen geweest is. Tevens herinneren wij aan het in 
subparagraaf 3.1.2. gememoreerde feit dat hij ten tijde van zijn predikantschap in zijn 
eerste gemeente lid was van de Vereniging tot instandhouding van het christelijk-histo-

°. O. Noordmans, 'Paepsche stoutigheden ', p. 430. 
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risch karakter der natie, alsook aan het gegeven dat hij in diezelfde periode voorzitter 
was van een plaatselijke kiesvereniging, ongetwijfeld van christelijk-historische signa
tuur. H. van Spanning schrijft over het christelijk-historische uitgangspunt: 'Het in 
1908 geformuleerde beginselprogram van de CHU werd geopend met het afwijzen van 
de gedachte van de op godsdienstig terrein neutrale overheid. Deze opvatting was een 
hoofdpunt in het program van de Fries Christelijk-Historischen561. Zij baseerden zich 
daarbij op de theologie van Hoedemaker.'562 

In de vierde aflevering van 'Kerk en coalitie' wijst Noordmans op een uitspraak 
van A.G.H, van Hoogenhuyze over de politieke mobiliteit van de Nederlandse Her
vormde Kerk, in het verlengde van die van de rooms-katholieke Kerk en van de geschei
den kerken. Ongetwijfeld heeft Noordmans de brochure Hoe lang nog?5" van Hoogen
huyze op het oog. Daarin brengt de auteur zijn wrevel over de 'christelijke' politiek in 
zijn dagen tot uitdrukking. Hij wraakt vooral het op de spits drijven van de antithese-
gedachte. A la Noordmans zegt hij: 'Heel het volk en heel de Kerk! erkennen wij de 
roeping die de Nederlandsch Hervormde kerk heeft in ons volksleven. Ziende nu, dat 
die Kerk gevaar loopt aan den eenen kant door ongeloof en aan den anderen kant door 
Rome en door de Kerken der afscheiding te worden verwoest, waardoor zij steeds 
meer wordt teruggedrongen van de plaats haar door God aangewezen in ons volks
leven (...)'564 Van Hoogenhuyze spreekt zich evenwel duidelijker dan Noordmans uit 
ten aanzien van wat de Christelijk-Historische Unie te doen staat: 'Zich losmaken uit 
de coalitie, zoo spoedig mogelijk.'565 

In dit verband attenderen wij op een uitspraak van Noordmans in 'Iets over 
volkskerk'. Nadat hij zijn hervormde toehoorders bezworen heeft om niet 'een slechte 
nasmaak' te leveren van de gescheidenen, zegt hij: 'Op politiek gebied gaf onlangs dr. 
Kromsigt zulk een toon aan, een idee die de christelijk-historischen zou kunnen bezie
len: plaats voor de Christus ook aan de publieke instellingen ! Hij geloofde dat de chris
telijk-historischen meer kracht zouden ontwikkelen wanneer ze van een eigen beginsel 
zich duidelijk bewust werden.'566 Naar alle waarschijnlijkheid heeft Noordmans hierbij 
Kromsigts brochure De afscheidingsbeginselen in hunne bedenkelijke strekking voor 
kerk en volk op het oog, waaruit wij het volgende citeren: 'Het separatisme geeft de 
Kerk, de Volkskerk prijs om zich in eigen kring terug te trekken, doch het separatisme 
geeft ook den Staat prijs en daarmede alle staatsinstellingen. (...) Men acht een Christe-
lijken Staat een onbereikbaar ideaal en aanvaardt daarom feitelijk den neutralen staat. 
(...) Men tracht alleen naast de openbare instellingen op allerlei gebied bijzondere Chris-

*". Zie voor de Fries-christelijk-historischen: G. Abma, Geloof en politiek. Confessionele partijvonning in 
Friesland (Leeuwarden/Ljouwert 1980). - In Noordmans' vroege werk komt eenmaal de aanduiding 'Fries-
christelijk-historisch' voor: in 'Communisme bij de Toradja's', in V.W. dl. 1, p. 117, merkt hij met betrek
king tot 'het eigenaardige arbeidsveld Poso' op: 'Nog niemand is er gedoopt, men werkt er Fries-christe-
lijk-historisch.' 
M2. H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie 1908-1980 dl. 1 (z.p. 1980), p. 111. 
563. A.G.H, van Hoogenhuyze, Hoe lang nog? Een woord aan Hervormden, die de Christelijk-Historische 
beginselen zijn toegedaan (Wijk bij Duurstede 1911). 
S6A. A.G.H, van Hoogenhuyze, ibid., p. 3. Cf. CE. van Koetsveld, Moet de rechtsche coalitie in 1913 voort
duren? (Baarn 1912). 
M5. A.G.H, van Hoogenhuyze, ibid., p. 44. 
566. O. Noordmans, 'lets over volkskerk', p. 382. 
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telijke instellingen te plaatsen (...)'567 Wat staat Kromsigt zelf voor ogen? Hij vindt: 
'Onze leuze moet zijn: plaats voorden Christus en voorden bijbel óók op de openbare 
school, óók op gymnasium, H.B.S., Staatsuniversiteit, in de kazerne, op de marine
schepen enz.' 

Hoe dacht Noordmans over 'plaats voor den Christus en voor den bijbel óók op de (...) 
Staatsuniversiteit'? Welnu: zijdelings komt die kwestie aan de orde in 'De jongste 
hoogleraarsbenoeming'. Het artikel heeft betrekking op de vervulling van de vacature 
van J.J.P. Valeton jr.568 als hoogleraar aan de theologische faculteit te Utrecht door de 
gereformeerde A. Noordtzij. Deze benoeming, waarin Visscher de hand gehad moet 
hebben569, deed in kerkelijk Nederland veel stof opwaaien. C. Houtman schrijft, dat de 
verontwaardiging vooral in de kring van de ethischen groot was; maar daar niet alleen: 
'Om uiteenlopende redenen werd de benoeming afgekeurd. De benoeming gaf aan
leiding tot vragen in de Tweede Kamer en tot aanvaarding door een aantal predikanten 
en cl. vergaderingen van een door dr. F. van Gheel Gildemeester opgestelde motie, 
waarin leedwezen over de benoeming werd uitgesproken en de synode werd gevraagd 
uit naam van de Kerk een protest in te dienen bij de regering.'570 Houtman vervolgt: 
'Van vrijz. zijde werd op meer bezonnen wijze gereageerd: de regering moet vrij blij
ven in het benoemen van hoogl.; N. is feitelijk de enig beschikbare kandidaat van 
formaat. Instemming met de benoeming kwam o.a. uit de geref. kring in de Herv. Kerk. 
Sympathie genoot de benoeming binnen de Geref. Kerken. Die reactie wekte aan herv. 
zijde bevreemding, omdat men in geref. kring steeds bezwaren had geuit tegen de 
wijze, waarop het theol. onderwijs aan de rijksuniversiteiten geregeld was. In geref. 
kring gaf de benoeming overigens ook aanleiding tot ongenoegen, omdat men N. niet 
voor Kampen had weten te behouden.' 

Noordmans somt eerst de reacties van Van de Laar, Groot Enzerink en Schokking 
op, waarna hij ingaat op wat in De Heraut over de kwestie was geschreven. H.H. Kuyper 
had zich over de gang van zaken verblijd: 'Want door deze benoeming is een einde ge
maakt aan het ostracisme, dat dusver tegen de Gereformeerden aan de Rijksuniversitei
ten werd geoefend.'571 Bovendien was Kuyper verheugd geweest over de versterking 
van 'het Gereformeerde element'; hij had geschreven: Tn Utrecht is thans de Theolo
gische faculteit in haar meerderheid gereformeerd geworden.'572 Had Van de Laar over 
'een dwaasheid, maar bovenal een onbeleefdheid, zo niet een onbeschaamdheid' gespro
ken573, had Schokking van 'een klap in het aangezicht van die kerk, wier zonen daar in
zonderheid hun opleiding tot het ambt ontvangen' gewaagd574, Noordmans stelt iets 

567 P.J. Kromsigt, De afscheidingsbeginselen in hunne bedenkelijke strekking voor kerk en volk, p. 24v. 
568. Zie voor het contact tussen Noordmans en Valeton: par. 2.2.4. Zie voor Noordmans' visie op Valetons 
theologische positie: par. 8.2.1. 
5". O.J. de Jong, Benoemingsbeleid aan de rijksuniversiteiten (1876-1931) (Utrecht 1982), p. 17v. en 21. 
Cf. B.J. Wiegeraad, ibid., p. 49, en W. Balke, 'Hugo Visscher en Abraham Kuyper. Naar aanleiding van de 
brieven van Visscher aan Kuyper', in ibid., p. 163. 
570. C. Houtman, 'Noordtzij, Arie', in B.L.G.N.P. dl. 3 (Kampen 1988), p. 282. 
5". H.H. Kuyper, geciteerd naar O. Noordmans, 'De jongste hoogleraarsbenoeming', p. 423. 
m . H.H. Kuyper, in De Heraut, 2 juni 1912. 
573. A.R. van de Laar, geciteerd naar O. Noordmans, ibid. 
574. J. Schokking, 'Een professorsbenoeming', in De Gereformeerde Kerk, 30 mei 1912. 
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voorzichtiger: 'Dr. Noordtzij behoort tot een groep in den lande die voor de theologi
sche faculteit aan onze hogescholen zelden een goed woord heeft overgehad. Niet lang 
geleden werd de faculteit in de Tweede Kamer nog bij een 'doodshoofd' vergeleken 
omdat de dogmatische vakken er buiten liggen.' Met het oog op de geschiedenis van de 
Vrije Universiteit vraagt Noordmans zich af, of men aan gereformeerde zijde soms tot 
het inzicht gekomen is, '(...) dat de poging om een universiteit te doen rusten op de 
vrije wetenschappelijke belangstelling van het volk moeilijkheden ontmoet, waarvan 
men 't gewicht had onderschat?'575 Anders gezegd: 'Is men bezig tot de erkenning te 
komen dat er dingen zijn die alleen op 't forum behandeld kunnen worden?' Noord
mans noemt nog een andere mogelijkheid: '(...) dat dr. Noordtzij gaat doen wat sommi
ge christelijke onderwijzers hebben gedaan die in de openbare school de arbeid hebben 
opgenomen onder een zeker stilzwijgend protest tegen de geest en de inrichting der 
school.' Maar in dat geval verbaast hij zich over de blijde reactie van De Heraut. Als 
die oprecht is, dan moet die zijns inziens een inperking van de afscheidingsbeginselen 
inhouden. 

Noordmans besluit zijn bijdrage over de benoeming van Noordtzij met de woor
den: 'Voor het overige is aan een publieke universiteit ieder wetenschappelijk man be
noembaar en de Hervormde Kerk heeft er geen belang bij hier een voorrecht te bezitten 
dat haar niet toekomt.' Overigens: Van de Laar en Schokking hadden zich op soortge
lijke wijze over de formele kant van de benoeming uitgelaten. Van de Laar had ge
schreven: '(...) al is strikt genomen naar de wet tegen zulk een benoeming niet het 
minste bezwaar.'576; Schokking: '(...) formeel is er geen enkele bedenking te maken.' 
In Noordmans' zojuist aangehaalde uitspraak komt zijn visie op kerk en politiek in 
zoverre aan het licht, dat hij bij de overheid geen voorkeursbehandeling voor de Neder
landse Hervormde Kerk claimt. Voor Schokking, die niet alleen voorzitter van de Con
fessionele Vereniging, maar ook christelijk-historisch leidsman was577, ligt dat iets an
ders: 'Formeel onderhoudt de Regeering geen band meer met eenige kerk, wat de theolo
gische faculteit aangaat; maar dat zij daarom bij de benoeming der Hoogleeraren ook 
geheel onverschillig zou mogen zijn omtrent hun kerkelijk standpunt bij de weten
schap, dat de studenten, met een enkele uitzondering misschien, overigens allen tot een 
bepaalde kerk behooren, lijkt ons voor het minst betwistbaar.' 

6.1.4. Vijfmaal 'volkskerk' 

Na de 'omweg' via 'Noordmans over de staatskerk en de landskerk' en 'Noordmans 
over de politiek' keren wij in deze subparagraaf terug naar de problematiek van de 
volkskerk in strikte zin. De idee van de volkskerk vindt Noordmans van rechts naar 
links (waarbij hij met links niets kwaads zegt te bedoelen) vertegenwoordigd bij A.F. 
de Savornin Lohman, Hoedemaker, Kromsigt, Slotemaker de Bruine en P.D. Chantepie 
de la Saussaye. Hij acht het een natuurlijke zaak, dat deze mannen (met uitzondering 
van De Savornin Lohman) in hetzelfde kerkverband kunnen samenwerken: 'Ze be-

575. O. Noordmans, ibid., p. 424. 
**. A.R. van de Laar, 'De benoeming van Professor Noordtzij', in De Beukelaer, 30 mei 1912. 
"». O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 425, n 5. 
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horen bij elkaar. Het is een spectrum. De toon van 't geheel is volkskerk.'578 Vervolgens 
geeft de spreker de verschillende standpunten steeds in een enkele aanduiding weer, 
waarna hij die van een kort commentaar voorziet. Wij bespreken de vijf posities, als
ook wat Noordmans daarover gezegd heeft. Wij doen dat in de door hem gegeven 
volgorde. 

6.1.4.1. A.F. de Savornin Lohman 
Voor de karakterisering van De Savornin Lohmans opvatting met betrekking tot de 
volkskerk refereert Noordmans aan een door hem te Leeuwarden gehouden lezing579. 
Daarin had de christelijk-historische politicus betoogd, dat de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland er een verschillend kerkbegrip op na 
hielden. Zelf voelde hij voor beide wel iets. Ze konden zijns inziens ook naast elkaar 
bestaan, omdat ze allebei recht hadden. Persoonlijk zou hij voor de belijdeniskerk kie
zen, maar hij verblijdde zich over het feit dat daarnaast de volkskerk bestond. 

Noordmans waardeert in De Savornin Lohmans opvatting, dat hij de volkskerk 
in de juiste tegenstelling ziet, namelijk: tot de gezuiverde kerk. Maar daarmee houdt 
zijn lof op. Verderop in 'Iets over volkskerk', bij de opsomming van de vijf meningen, 
stelt hij: 'Lohman wenst voor zijn persoon tot de volkskerk niet te behoren, maar ziet 
daarin de verwezenlijking van de gedachte van Oldenbarnevelt: een staatskerk, waarin 
het godsdienstig leven op en neer kan gaan.' Noordmans waarschuwt: 'We moeten (...) 
oppassen dat we niet trappen in de klem die De Savornin Lohman zet. Oldenbarnevelt 
is onze man niet. Daarmee zouden we onze gereformeerde traditie prijsgeven. Met Ol
denbarnevelt heeft de organisatie van 1816 te maken, de bestuursinrichting en niet de 
idee volkskerk.' 

Het is een hachelijke onderneming, Noordmans' beoordeling van De Savornin Lohmans 
kijk op de kerk te verifiëren: wij moeten afgaan op een uiterst korte typering, wat overi
gens ook voor Noordmans' karakterisering van de visies van de vier anderen geldt. Wij 
kunnen niets anders doen dan de hoofdlijnen aangeven van wat over de kerkelijke 
positie van De Savornin Lohman te zeggen is580. 

De Savornin Lohman groeide in kerkelijk opzicht op binnen het verband van de 
Waals-hervormde gemeente te Groningen, ofschoon hij in zijn jeugd ook wel bij de 
Christelijk Afgescheiden Gemeente kerkte. Nadat hij jurist geworden was, leerde hij in 
Appingedam een traditionele hervormde gemeente kennen. In zijn volgende woon
plaats, Den Bosch, trof hij een kleine Waalse gemeente aan; overigens: ook een gemeente 
die uit de Afscheiding was ontstaan. Het lag voor de hand, dat hij ouderling zou wor
den in de Waalse gemeente, maar pastorale contacten had hij meer met de Nederduits-
hervormde dominee H. Pierson dan met zijn 'eigen' predikant. In Den Bosch is De 

S78. O. Noordmans, 'Iets over volkskerk', p. 384. 
57'. Wij hebben noch de lezing noch een verslag van de bijeenkomst waarin die gehouden werd, kunnen 
achterhalen. 
5S0. Zie daarvoor: L.C. Suttorp, Jhr Mr Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924. Zijn leven en 
werken ('s-Gravenhage 1948), p. 324-342, en O.J. de Jong, 'De Savornin Lohman en de Kerk', in W.F. de 
Gaay Fortman (red.), Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman 29 mei 1837 -11 juni 1924 (Kampen 1987), p. 61-
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Savornin Lohman ook enige tijd ouderling bij de Nederduits-hervormde gemeente ge
weest. In 1879 werd hij curator van de Vrije Universiteit, waaraan hij zich in 1884 als 
hoogleraar verbond. Uiteraard had hij in de jaren daarna veel contact met A. Kuyper, 
die de universiteit had gesticht. Nog geen twee weken voordat het classicaal bestuur op 
4 januari 1886 tot schorsing van de grote meerderheid van de Amsterdamse kerkenraad 
overging58', gaf De Savornin Lohman Kuyper de raad om de band met de Nederlandse 
Hervormde Kerk onmiddellijk te verbreken582. Omdat hij zelf in Amsterdam geen ambts
drager was geworden, viel hij buiten de schorsing. Pas toen hij weigerde om zich voor 
de hervormde kerkenraad te verantwoorden, ontving hij in april 1888 de mededeling 
dat hij voor afgescheiden werd verklaard. Nadat een conflict met Kuyper was gerezen, 
verhuisde hij naar Den Haag, ook met het oog op zijn parlementaire en journalistieke 
werk. Zijn politieke steun en de lezerskring van zijn artikelen vond hij grotendeels 
onder de leden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij onderging ook invloed van 
hervormde theologen, vooral van ethische signatuur. In de residentie was hij lidmaat 
van de Gereformeerde Kerk. Evenwel: bij zijn begrafenis sprak niet een predikant van 
de Haagse Gereformeerde Kerk, maar de hervormde Van Gheel Gildemeester ... 

De Savornin Lohmans kijk op de kerk kan niet los gezien worden van zijn visie 
op de verhouding tussen Kerk en Staat. Al vroeg propageerde de jurist de scheiding 
van de beide lichamen; hij verzette zich tegen financiële en andere banden. Het was 
hem om een vrije kerk, in de betekenis van: een zelfstandig instituut, te doen. Dat 
neemt niet weg, dat hij de bestuursinrichting van 1816 meer dan eens vergoelijkte, 
door te wijzen op de billijke wijze waarop destijds van overheidswege was gehandeld, 
alsook op het zwakke protest van kerkelijke zijde. In zijn laatste publicatie, Naar de 
kerk of naar het evangelie?5*3, is een zekere verschuiving van belangstelling voor de 
zichtbare naar interesse voor de onzichtbare kerk te bespeuren. L.C. Suttorp merkt op: 
'Dit laatste maakte hem in zekere zin onverschillig voor de vraag tot welke kerk hij be
hoorde (...)'584 Overigens: de zojuist genoemde bijdrage is in feite een polemiek tussen 
De Savornin Lohman en Lingbeek. Daarin speelt het begrip 'volkskerk' een grote rol. 
Lingbeek was toen voorman van de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij en redac
teur van Staat en Kerk, het orgaan van deze partij. Het program van beginselen en van 
actie gaf een nadere uitwerking van de tien geboden; deze wet werd voorgehouden 
'(...) aan Nederland, het Israël van het Westen, door Gods machtige hand, onder Oran-
je's leiding, uit het diensthuis van Spanje's inquisitie en Rome's tyrannie uitgeleid: 
Hoor, Nederland, Gods Stem!' De herv. kerk moest weer worden 'het cement en de 
eenheidsband der natie' : 'een volkskerk in geref. stijl' .'585 Het behoeft geen betoog, dat 
De Savornin Lohman zich in die visie niet kon vinden. 

6.1.4.2. J.R. Slotemaker de Bruine 
Noordmans sluit voor de opvatting van Slotemaker de Bruine aan bij wat zijn collega 

5S1. Zie daarvoor: A.J. Rasker, ibid., p. 182-186. 
5*2. Cf. A.F. de Savornin Lohman en F.L. Rutgers, De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke Kerken (Utrecht 
1886', Amsterdam 18872). 
583. A.F. de Savornin Lohman, Naarde kerk of naar het evangelie? (Utrecht 1924). 
584. L.C. Suttorp, ibid., p. 328. 
585. D. Nauta, 'Lingbeek, Casper Andries', in B.L.G.N.P. dl. 1, p. 125. 
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over de positie van de Nederlandse Hervormde Kerk had geschreven in enkele artike
len in de Nederlandsche Kerkbode, die later in de brochure Plaats en taak van de Her
vormde Kerk waren gebundeld. Daarin laat de auteur zich volgens Noordmans in de
zelfde geest uit als De Savornin Lohman, maar: met een ander accent. De overeen
komst moet gelegen zijn in de mening dat volkskerk en belijdeniskerk naast elkaar 
kunnen bestaan, omdat ze allebei hun recht hebben. Het verschil ligt dan hierin, dat De 
Savornin Lohman voorkeur heeft voor de belijdeniskerk, terwijl Slotemaker de Bruine 
voor de volkskerk kiest. Noordmans voegt aan zijn samenvatting van het standpunt van 
laatstgenoemde toe: 'Het zoeken van de belijdende volkskerk noemde hij het zoeken 
van de kwadratuur van de cirkel.'586 Deze zin is de weergave van het slot van de vol
gende passage in een van de artikelen van Slotemaker de Bruine: 'In onzen tijd de Her
vormde Kerk de 'ware' kerk te noemen in den zin, dat tegen God zondigt, wie niet tot 
haar behoort, schijnt mij onhoudbaar. En volkskerk zoowel als belijdeniskerk te willen 
wezen, tegelijk, beide in preciese beteekenis, in onzen tijd... dat is toch een vierkanten 
cirkel willen.'587 In Plaats en taak van de Hervormde Kerk is de laatste zinsnede eni
germate afgezwakt: '(...) het schijnt toch elkander uit te sluiten.'588 Overigens: Slote
maker de Bruine richt deze woorden aan het adres van de confessionelen, die naar zijn 
mening een besluit zullen moeten nemen: 'Zij zullen, naar het mij voorkomt, of het 
vierkante of den cirkel moeten kiezen, of tot de gereformeerden of tot de ethischen 
moeten naderen, gelijk dan ook reeds geschiedt.' 

Net als in De Savornin Lohman prijst Noordmans in Slotemaker de Bruine, dat 
hij het begrip 'volkskerk' tegengesteld aan de gezuiverde kerk ziet en dat hij in de 
volkskerkgedachte een eigen idee vertegenwoordigd acht. Wij herinneren in dit ver
band aan wat wij in subparagraaf 5.2.5. over Slotemaker de Bruines conceptmanifest, 
alsook over Noordmans' positieve reactie daarop, hebben geschreven. Toch gewaagt 
Noordmans elders in 'Iets over volkskerk' ook van verschil van inzicht. Nadat hij van 
Kromsigt gezegd heeft, dat hij rekening houdt met de grote steden en de nood van de 
tijd en nadat hij met het oog daarop over 'een sociaal element' in diens denken gespro
ken heeft, beweert hij van zijn andere collega: 'Slotemaker de Bruine gevoelt geheel 
sociaal en laat meer de theorie van het gereformeerde kerkrecht los. Hij wil niet van 
zulke deftige ambten weten en wenst de tucht alleen als zedelijk machtsmiddel.'589 En 
aan het slot van zijn lezing stelt Noordmans zelfs: 'Mannen als Slotemaker de Bruine 
en Chantepie de la Saussaye wraken eenvoudig de oudgereformeerde theorie over 't 
wezen der kerk.' 

Met betrekking tot de sociale invalshoek van Slotemaker de Bruine merken wij het 
volgende op: feit is, dat hij meer dan eens gewezen heeft op de sociale roeping van de 
kerk, vooral in het geschrift Welke positie moet de kerk innemen te midden van de 
sociale beweging van onzen tijd?i90. Wij citeren daaruit: 'Het is inderdaad hoog tijd, 

586. O. Noordmans, ibid., p. 382. 
sl". J.R. Slotemaker de Bruine, 'De positie der Herv. Kerk', in Nederlandsche Kerkbode, 22 juni 1912. 
58S. J.R. Slotemaker de Bruine, Plaats en taak van de Hervormde Kerk, p. 13. 
S8». O. Noordmans, ibid., p. 384. 
59°. J.R. Slotemaker de Bruine, Welke positie moet de kerk innemen te midden van de sociale beweging van 
onzen tijd? (Utrecht 1910). 
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dat wij ons nu eindelijk bewust worden van de sociale, solidaristische beduidenis van 
wat het Evangelie ons geschonken heeft.'591 Daarbij denkt de auteur vooral aan de 
rechtspositie van wat hij 'de vierde stand' noemt. In subparagraaf 8.3.4. zullen wij 
Noordmans' in 1912 geuite waardering voor Slotemaker de Bruines activiteiten op het 
sociale terrein tegenkomen. Wij menen zijn negatieve opmerking over de sociale bena
dering van zijn collega te moeten verklaren uit zijn vrees dat het wezen van de volks
kerk in haar sociale gerichtheid zal komen te liggen. Een dergelijke functionalisering 
van de volkskerk wijst Noordmans af. Naar onze mening is van een zodanige ziens
wijze bij Slotemaker de Bruine evenwel geen sprake. In Plaats en taak van de Hervormde 
Kerk komt de sociale kwestie niet expliciet aan de orde. In de andere genoemde bro
chure waarschuwt de auteur: 'Allerminst mag dan de kerk, om haar positie te herwin
nen, het evangelie wat vervormen of verkorten.'592 Hij spreekt in dat verband ook over 
'het gevaar van ongeestelijke prediking'593. Hoezeer hij de maatschappelijke roeping 
van de kerk ook benadrukt, het gaat hem uiteindelijk om 'de Evangelisatie van een 
gansch volk'594. In de genoemde publicaties treedt onzes inziens eerder een apostolaire 
dan een sociale motivatie aan de dag. 

Dat Slotemaker de Bruine van 'zulke deftige ambten' niet zou willen weten, 
kan uit geen van de twee geschriften geconcludeerd worden. Wel verklaart de auteur 
zich in Plaats en taak van de Hervormde Kerk tegenstander van handhaving van de be
lijdenis door machtsmiddelen. Maar, vragen wij: is in dezen sprake van een menings
verschil tussen Noordmans en Slotemaker de Bruine? Verzette Noordmans zich niet 
ook steeds weer tegen juridische leertucht? Overigens: wij hebben in subparagraaf 
5.2.2.3. gesignaleerd, dat dienaangaande in 1915 wèl een verschil van inzicht tussen de 
beide predikanten aan het licht zou treden. Toen verweet Noordmans zijn collega juist 
een 'ethisch-polemische' houding inzake de voorgestelde schrappingvan de geest-en-
hoofdzaakclausule. Hij vergoelijkte die enigszins door te wijzen op Slotemaker de 
Bruines arbeidsveld: de grote stad. 

Wij achten het niet onaannemelijk, dat de kritische woorden van Noordmans 
aan het adres van Slotemaker de Bruine hiermee te maken hebben, dat hij in tegenstel
ling tot zijn collega niet 'Samen op weg' wil. Slotemaker de Bruine zag de volkskerk 
en de belijdeniskerk welhaast als gelijkwaardige grootheden. In het hoofdstuk met de 
veelzeggende titel 'Volkskerk naast Belijdeniskerk' in Plaats en taak van de Hervormde 
kerk noemt hij het enerzijds volkomen begrijpelijk, dat men een belijdeniskerk wenst. 
Anderzijds voert hij zelf een pleidooi voor de volkskerk: die draagt de traditie en be
veelt zich zo aan bij de vrij onverschillige massa. Met het oog op die situatie staat Slo
temaker de Bruine een pragmatische oplossing van de kerkelijke problematiek voor. 
Hij stelt: 'De kerk-inrichting in de dagen der apostelen was een kwestie van practijk. 
En zij is dat nog; dat en niet iets anders. - Blijft derhalve de practische vraag: dat de 
Evangelisatie van een gansch volk het best verkregen wordt door een volkskerk en één 
of meer belijdeniskerken naast elkaar.'595 De auteur blijkt zelfs het do-ut-des-pnncipc 

591. J.R. Slotemaker de Bruine, ibid., p. 23. 
592. J.R. Slotemaker de Bruine, ibid., p. 42. 
5". J.R. Slotemaker de Bruine, ibid., p. 44. 
5,\ J.R. Slotemaker de Bruine, ibid., p. 15. 
5'5. J.R. Slotemaker de Bruine, Plaats en taak van de Hervormde Kerk, p. 15. 
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te huldigen: 'Wij willen hartelijk medehelpen, om wie hier (de volkskerkgedachte, 
J.D.Th. W.) zich niet in vinden kunnen, een eigen goed gesloten kerkverband met streng 
gehandhaafde belijdenis te doen verkrijgen. Laten zij ons helpen, om de Hervormde 
Kerk met haar kerkgebouwen enz. te doen voortbestaan. Dan helpen wij elkaar. En wij 
helpen ons volk. (...) Dan is er in den eigen kring krachtsontplooiing te wachten. En ten 
slotte werkt men toch weer samen voor het groote geheel.'596 Voor Noordmans staat de 
volkskerk allerminst gelijkwaardig naast de belijdeniskerk: de twee concepten staan 
bij hem veeleer tegenover elkaar. Voor hem is een belijdeniskerk in strijd met de oud-
gereformeerde theorie aangaande het wezen van de kerk. Wat daar alles mee te maken 
heeft, is een verschil van inzicht tussen Noordmans en Slotemaker de Bruine over de 
mogelijkheid van een belijdende volkskerk. In tegenstelling tot zijn collega wil Noord
mans daarover niet in termen als 'een vierkante cirkel' spreken, maar zegt hij: 'Wij 
poneren dat een volkskerk schriftuurlijk en gereformeerd is en in geestelijke zin belij
dend kan wezen.'597 

6.1.4.3. P.D. Chantepie de la Saussaye 
Wij hebben in de vorige subparagraaf gezien, dat Noordmans Chantepie de la Saussaye 
in één adem noemt met Slotemaker de Bruine: beiden zouden de oud-gereformeerde 
theorie over het wezen van de kerk wraken. Na wat in subparagraaf 6.1.1. opgemerkt is 
met betrekking tot de door Noordmans (meer dan eens) geciteerde uitspraak van Chan
tepie de la Saussaye over het gemengde karakter van de kerk, zal duidelijk zijn, dat 
Noordmans een ander aspect in diens denken op het oog moet hebben. Hij licht zijn 
diskwalificatie van Chantepie de la Saussayes visie op de kerk elders in 'Iets over 
volkskerk' als volgt toe: 'Bij Chantepie de la Saussaye ligt de oudgereformeerde for
mulering nog veel verder uit 't gezicht (in vergelijking met Slotemaker de Bruine, 
J.D.Th. W.). Bij hem wordt de kerk een maatschappelijk, sociaal, geestelijk werkmid-
del.'598 Eerder had Noordmans de volgende uitspraak van Chantepie de la Saussaye 
geciteerd: waar weerzin is tegen de kerk, '(...) kome de kerk niet als kerk ... In sociaal 
werk, waarbij men de kerkelijke manieren thuislaat, ligt heden ten dage de voornaam
ste geestelijke roeping.'599 

Het komt ons voor, dat Noordmans Chantepie de la Saussaye vooral vanwege 
zijn opvatting aangaande de functie van de kerk 'de dogmatische scepticus', welke 
aanduiding in subparagraaf 6.1.1. ter sprake kwam, noemt. Eerst gebruikt hij de type
ring, wanneer hij als zijn mening geeft, dat Chantepie de la Saussaye '(...) ook bij 
behoud van oude terminologie de lezer in geheel andere dampkring brengt.'600 Verderop 
in zijn lezing zegt hij: 'Chantepie de la Saussaye tracht belangstelling te wekken voor 
kerkelijke en christelijke dingen in wetenschappelijke kringen en opent daar een ven
ster naar de zijde der kerk. Zijn houding blijft daarbij enigszins sceptisch. Hij is scep
ticus tegenover menig kerkelijk vraagstuk, sceptisch zelfs tegenover de personen der 
predikanten.'601 

"6 . J.R. Slotemaker de Bruine, ibid., p. 18. 
s". O. Noordmans, ibid., p. 386. 
"". O. Noordmans, ibid., p. 384. 
" ' . P.D. Chantepie de la Saussaye, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p 383 
60°. O. Noordmans, ibid., p. 378. 
"". O. Noordmans, ibid., p. 379. 
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Wij merken op, dat de leer aangaande de kerk in de theologie van Chantepie de la 
Saussaye slechts een marginale rol speelt. Het meest uitvoerig behandelt hij 'De kerk' 
in het vijfde deel (titel: ' Het leven in de kringen der gemeenschap' ) van zijn Het christelijk 
leven602, nadat hij daarin eerst over 'De familie', 'De staat' en 'De maatschappij' ge
schreven heeft. Daarnaast is nog te denken aan het essay 'Persoon en gemeenschap'603. 
Dat van grondige bezinning op het wezen van de kerk bij Chantepie de la Saussaye 
geen sprake is, heeft ongetwijfeld te maken met zijn individualistische inslag604. Die 
komt zelfs bij zijn pleidooi voor sociaal werk aan het licht. Want daarbij denkt Chantepie 
de la Saussaye vooral aan de persoonlijke inzet van leden van de kerk: 'Men late veel 
over aan christenen die er roeping voor hebben, die in eigenlijken zin toch ook tot de 
kerk behooren, maar die frisscher ademen bij een werk waarin zij niet in de bedompte 
atmosfeer van kerkelijke quaesties verkeeren, maar iets reëels verrichten.'605 

Niet alleen moet gezegd worden, dat Chantepie de la Saussaye geen ecclesiologie 
ontwikkeld heeft. Daar komt bij, dat hij zich zelf nauwelijks met strikt kerkelijk werk 
beziggehouden heeft606, zeker niet met de (re)organisatie van de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Wij citeren hier wat aan Noordmans' aanhaling van Chantepie de la Saussayes 
uitspraak over sociale werk voorafgaat: 'Vele predikanten denken dat zij vooral zuiver 
moeten werken. Zij vergissen zich. Staat er niet ergens van het laten der 99 schapen om 
het ééne verlorene te zoeken dat ronddoolt? Dàt is beter dan de schaapskooi te bouwen, 
de kerk te organiseeren en te reorganiseeren.' Waarom Noordmans deze zinnen niet 
ook heeft overgenomen, is duidelijk: de visie die daarin verwoord wordt, staat lijnrecht 
tegenover de zijne. Dat zal ook gegolden hebben voor de volgende passage uit 'Per
soon en gemeenschap': 'Laat ons (...) niet vergeten dat er tijden zijn, waarin God zelf 
het onmogelijk maakt te organiseeren. Er zijn dagen van ontbinding. (...) Het oude 
kunnen wij niet herstellen, het nieuwe niet maken. God moet het doen, en God zal het 
doen. Laat ons gehoorzaam wachten en stille zijn. De stemmen voor kerkherstel klin
ken wel luide, maar ook hol.'607 In dit verband kan nog gewezen worden op de door 
Noordmans in 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk' genoemde uitspraak 
van Chantepie de la Saussaye, dat het een onnozele illusie is, dat de classicale verga
deringen tot alle goed bekwaam zouden zijn608. 

6.1.4.4. Ph.J. Hoedemaker 
Noordmans noemt Hoedemaker 'een confessionele idealist609 (...) die z'n ganse leven 
(sit venia verbo) over de kerk gedroomd heeft zonder dat iets daarvan praktisch werd 
uitgevoerd' en 'een soort kerkvader van de Gereformeerde Kerk zonder aanhalings-

«°2. P.D. Chantepie de la Saussaye, ibid., p. 293-329. 
603. P.D. Chantepie de la Saussaye, 'Persoon en gemeenschap', in Overdenkingen 9 (1901), p. 127-160. 
'°4. Th.L. Haitjema, De richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk, p. 98. 
ms. P.D. Chantepie de la Saussaye, Het christelijk leven dl. 2, p. 302. 
"". M.J. Aalders, Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.R Valeton Jr., P.D. 
Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk (Kampen 1990), p. 104. 
607. P.D. Chantepie de la Saussaye, 'Persoon en gemeenschap', p. 154. 
608. O. Noordmans, 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk', p. 395. 
<M. Noordmans zegt in ibid., dat de aanduiding 'confessioneel idealisme' in verband met Hoedemaker van 
M.A. Gooszen is. 
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tekens', terwijl hij Kuyper dan als 'een confessionele realist (...) die z'n gehele leven 
besteed heeft om z'n gedachten werkelijkheid te laten worden' en 'de vader van de Ge
reformeerde Kerken tussen aanhalingstekens' (dis)kwalificeert610. Inhoudelijk komt 
Hoedemaker eerst alleen impliciet ter sprake: wanneer Noordmans over Kuypers ver
oordeling van de volkskerkgedachte schrijft. Verderop, wanneer hij aangeeft, dat het 
gebruik van de term 'volkskerk' van jonge datum is, verwijst hij expliciet naar Hoedema
ker: hij haalt in dat verband de leuze 'Heel de Kerk en heel het volk' aan6". Nog weer 
later roemt Noordmans Hoedemaker als de man die de zelfstandige idee van de volks
kerk rusteloos gepropageerd heeft. Van Hoedemaker en Kromsigt zegt de spreker, dat 
zij de oud-gereformeerde theorie over het wezen van de kerk niet wraken, zulks in te
genstelling tot Slotemaker de Bruine en Chantepie de la Saussaye. Toch kan niet ge
zegd worden, dat Noordmans zich geheel in Hoedemakers visie kan vinden. Hij stelt: 
'Hoedemaker houdt de gereformeerde gedachte van kerk vast, maar zou de gemengde 
hoop, de vijftiende van de Republiek niet willen missen. In 't wezen der kerk wenst hij 
het gemengde karakter niet op te nemen. Hij is echter idealist, gelooft alles goeds, wil 
hopen en alles verdragen en gelooft dat de liefde tenslotte 't langst duurt en wil op de 
massa inwerken.'6'2 Het heeft er veel van, dat Noordmans Hoedemaker het verwijt 
maakt, dat hij de volkskerkgedachte niet con amore aanvaardt... Anders gezegd: Hoe
demaker gaat Noordmans in zijn volkskerkelijke denken nog niet ver genoeg! 

Een en ander roept de vraag op, welke visie Hoedemaker op de volkskerk had. In het 
algemeen hebben zijn geschriften over de kerk niet zozeer een beschouwend als wel 
een polemisch karakter; in tweeërlei zin: tegen de synodale organisatie en tegen Kuy
per. Het meest thetisch heeft Hoedemaker zich over de kerk uitgesproken in De Kerk 
en het Moderne Staatsrecht, maar de volkskerkgedachte komt daarin nauwelijks ex
pliciet aan de orde. Nu moet opgemerkt worden, dat Hoedemaker het begrip 'volks
kerk' ook elders maar zelden gebruikt. G.Ph. Scheers noemt als verklaring, '(...) dat 
deze uitdrukking van 'synodale' zijde gebezigd werd in een geheel anderen zin dan 
hij bedoelde.'613 Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de brochure Machtsvertoon 
of wettig gezag?, waarin Hoedemaker schrijft: 'Wat wil de Synode (...)? Eene Kerk 
waarin alles nawerkt wat in den tijd gist. Maar dat houdt op eene Kerk te zijn. Alles gist 
in den tijd. Alles werkt na in de Kerk: Arianisme, Pelagianisme, Remonstrantisme, 
Modernisme, Atheïsme. (...) De 'volkskerk' moet dus behouden blijven. (...) Maar wat 
heeft de Synode hier gedaan? Zeer behendig hare Organisatie met 'de Volkskerk' ver
eenzelvigd.'614 

In het artikel 'Kerk en staat in Israël' spreekt Hoedemaker zich duidelijker dan 
waar ook over de volkskerk uit. Hij zegt: 'Wat bedoelt men, wanneer men van eene 
'volkskerk' spreekt? Eene kerk, waartoe alle inwoners van het land, alle burgers van de 
staat behooren? Zij is een onding. Verstaat men, evenwel, onder de uitdrukking volks
kerk eene Kerk, waartoe, zoo mogelijk, het geheel volk in den weg der hiertoe door 

61°. O. Noordmans, 'Iets over volkskerk', p. 378v. 
"". O. Noordmans, ibid., p. 381. 
"2 . O. Noordmans, ibid., p. 384. 
6'3. G.Ph. Scheers, ibid., p. 191. 
"4 . Ph.J. Hoedemaker, Machtsvertoon of wettig gezag'/ (Amsterdam 1886), p. 8 en 23. 
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God verorderide middelen moet worden gebracht, dan is iedere kerk naar de idée en 
naar de intentie ook van hare leden eene volkskerk. In deze geen onderscheid tusschen 
de kerk in Israël en onder de heidenen. Zodra men zegt: Tot de kerk behooren de ge-
loovigen en hun zaad, heeft men de volkskerk in de kiem.'615 Duidelijk is, dat Hoedema
ker net als Kuyper tegen zoiets als een 'massakerk' is. In dit verband merken wij op, 
dat een uitdrukking als 'de gelovigen en hun zaad' bij Hoedemaker niet bepaald wordt 
door het bloed, maar door het doopwater. Door de beloften van het genadeverbond 
wordt het karakter van de natie bestempeld en gaat er een roep uit tot het volk, wat naar 
de in subparagraaf 6.1.2. gememoreerde uitspraak van Wormser over Nederland als 
'gedoopte natie' tendeert. Hierin zien wij wel een tegenstelling tussen Hoedemaker 
enerzijds en Kuyper (en Noordmans, in nauwelijks mindere mate!) anderzijds616. Ten
slotte: bij onze bespreking van 'Solidariteit in de kerk' in subparagraaf 5.2.4. hebben 
wij gezien, dat Noordmans Hoedemakers kerkbegrip vooral waardeerde vanwege de 
notie van de solidariteit. 

6.1.4.5. P.J. Kromsigt 
In 'Iets over volkskerk' bekritiseert Noordmans Kromsigt (nog) niet. Hij vat diens vi
sie als volgt samen: 'Kromsigt wenst deze gedachte vast te houden en rekent vooral 
met de grote steden en de nood des tijds, terwijl een sociaal element617 zich er bijvoegt.' 
De woorden 'deze gedachte' hebben naar alle waarschijnlijkheid betrekking op de 
mening dat het gemengde karakter tot het wezen van de kerk behoort. In dit opzicht 
kan gesproken worden van verwantschap tussen Noordmans en Kromsigt. Zij het, dat 
er sprake zal blijken te zijn van een accentverschil: voor Noordmans stond de volks
kerk vooral tegenover de gezuiverde kerk, voor Kromsigt in het bijzonder tegenover de 
vrije kerk. Maar de hoofdgedachte is dezelfde: beide theologen willen 'het volk' niet 
'afschrijven'. 

Noordmans geeft niet aan, welke publicatie(s) van Kromsigt hij op het oog heeft. Het 
meest recent had Kromsigt zich over de volkskerkgedachte uitgesproken in De af
scheidingsbeginselen in hunne bedenkelijke strekking voor kerk en volk61*. Daarin zegt 
hij over het separatisme: '(...) heel het oude, Gereformeerde kerkbegrip, het begrip van 
Volkskerk of nationale Kerk dat bij alle hervormers op den voorgrond stond (...), wordt 
er door ontwricht en het nieuwerwetsche begrip van Vrije kerk (...) wordt ervoor in de 
plaats geschoven. Dit Vrije-kerkbegrip nu is in den grond der zaak eene Remonstrantsche 
dwaling, stoelende op een Independentistischen wortel. '6I9 In dat verband haalt Kromsigt 
uit naar de gedachte van de kerkelijke pluriformiteit. Tevens gaat hij uitvoerig in op de 
kwestie van de kerkelijke tucht. Die werd vanouds wel gerekend tot de kenmerken van 

615. Ph.J. Hoedemaker, 'Kerk en staat in Israël', in Troffel en Zwaard 1 (1898), p. 208-237. 
6". Zie verder: J. Kamphuis, Op zoek naar de belijdende volkskerk. Notities over het kerkelijk-kerkrechte-
lijk denken van dr. Ph.J. Hoedemaker, inzonderheid met betrekking tot zijn oppositie tegen het z.g. 'Dolean
tie-kerkrecht'van dr. A. Kuyper en dr. EL. Rutgers (Groningen 1977). 
m. Zie. voor het sociale element bij Kromsigt: P.J. Kromsigt, 'De kerk en de sociale kwestie', in Troffel en 
Zwaard 12 (1909), p. 328-357. 
618. Cf. P.J. Kromsigt, Het hooge belang der Hervormde Kerk als Volkskerk bij een vergeten grondwetsarti
kel (Art. 171. al. 2) (Rotterdam 1908). 
6". P.J. Kromsigt, De afscheidingsbeginselen in hunne bedenkelijke strekking voor kerk en volk, p. 12. 
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de ware kerk; maar: ze stond niet op één lijn met het Woord en de sacramenten. Als 
bijkomend kenmerk behoorde ze tot het welwezen van de kerk, niet tot het wezen 
ervan. Een en ander is van groot belang voor de beoordeling van de Nederlandse Her
vormde Kerk, aldus Kromsigt. Hij stelt: 'Immers, wij kunnen zeggen, dat onze Kerk 
het rechte Woord nog bezit, allereerst omdat zij officieel in hare belijdenisschriften het 
Woord belijdt en voorts omdat velen harer leeraars nog het rechte Woord verkondigen. 
En ook worden de sacramenten, doop en avondmaal, nog in onze Kerk naar de instel
ling van Christus bediend.'620 De auteur voegt daar aan toe: 'Alleen mist onze Kerk 
grootendeels de rechte uitoefening der kerkelijke tucht, omdat binnen haar, wel niet 
wettelijk, maar dan toch praktisch de leervrijheid heerscht. Onze Kerk is dus een kran
ke Kerk, maar zij blijft een ware Kerk, waarvan men zich geenszins mag afscheiden.' 
Volgens Kromsigt betekent het feit dat het gereformeerde kerkbegrip door de sepa
ratisten ondermijnd is, dat men praktisch gezien de volkskerk en daarmee het volk 
prijsgegeven heeft. Hij vindt: 'Men heeft vele duizenden gedoopten in onze groote ste
den, die nog gedoopt waren en nog min of meer onder beslag lagen van het Christen
dom, geheel aan zichzelf overgelaten. (...) Duizenden en duizenden werden hoe langer 
hoe meer geheel van kerk en godsdienst vervreemd.'621 

In de publicaties Tweeërlei volkskerk622 en 'Het wezen der kerk'623, die Lang-
man in zijn proefschrift uitvoerig geanalyseerd heeft624, zou Kromsigt zich nader over 
de volkskerk uitspreken. In de eerstgenoemde pennenvrucht merkt de auteur op: 'Te
genover de moderne Volkskerkgedachte eenerzijds en de sectarische vrije-kerk-gedachte 
anderzijds staat nu de gereformeerde volkskerkgedachte, d.i. de gedachte van de belij
dende Volkskerk.'625 Daarbij verwijt de auteur Kuyper c.s., dat zij aan de ware kerk niet 
genoeg hadden en daarom een zuivere kerk hadden gezocht. Wij wijzen er op, dat 
Kromsigt in Tweeërlei volkskerk nadrukkelijker dan in De afscheidingsbeginselen over 
het belijdende karakter van de volkskerk schrijft. Dat lijkt in overeenstemming te zijn 
met Noordmans' inschatting van Kromsigts 'koerswijziging', waarover wij in de sub
paragrafen 5.2.2.2. en 5.2.2.3. geschreven hebben. 

*20. P.J. Kromsigt, ibid., p. 21. 
. P.J. Kromsigt, ibid., p. 22. 

"2 . P.J. Kromsigt, Tweeërlei volkskerk (Amsterdam 1915). 
6". P.J. Kromsigt, 'Het wezen der Kerk', in G. Oorthuys en P.J. Kromsigt, Grondslag en wezen der kerk 
(Wageningen 1933), p. 81-135. 
624. H.J. Langman, ibid., p. 204-212. 
625. P.J. Kromsigt, Tweeërlei volkskerk, p. 23. 


