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VII. Noordmans over 'karakter en bezwaren van het 
predikantschap' 

7.1. DE BOND VAN NEDERLANDSE PREDIKANTEN EN HET 
'REGLEMENT OP DE PREDIKANTSTRAKTEMENTEN' 

Inleiding 

Noordmans heeft zich in zijn ambtsperiode in Suameer grondig verdiept in de aard van 
en de problemen met betrekking tot het predikantschap. Het behoeft geen betoog, dat 
deze bezinning niet los gezien kan worden van de conflicten tussen Noordmans en de 
kerkvoogdij (en de kerkenraad) van zijn tweede gemeente, waarover wij in subpara
graaf 3.2.3. geschreven hebben. Noordmans' stukken over het predikantschap, date
rend uit de jaren van 1920 tot 1924, omvatten twee lezingen, twaalf artikelen in Het 
Orgaan van de Bond van Nederlandse Predikanten en vijf ingezonden stukken in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Met uitzondering van de in manuscript bewaard ge
bleven lezing 'Het predikantsambt moet worden geseculariseerd'626 (1918) zijn de bijdra
gen samengebracht in de rubriek 'De tegenwoordige positie van de predikant' in deel 5 
van de Verzamelde Werken611. Vijf in Het Orgaan verschenen artikelen met meer tech
nische dan theologische inhoud werden niet opgenomen628. Vrijwel alles wat Noord
mans over het predikantschap geschreven heeft, houdt in mindere of meerdere mate 
verband met zijn activiteiten voor de predikantenbond: hij was van 1921 tot 1928 hoofd
bestuurslid van de bond. 

In dit hoofdstuk besteden wij eerst aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van 
de Bond van Nederlandse Predikanten en aan de verwikkelingen rondom de invoering 
van het Reglement op de predikantstraktementen. Vervolgens staan wij stil bij Noord
mans' inzet voor de predikantenbond. Tenslotte bespreken wij Noordmans' visie op de 
toenmalige positie van de predikant. 

De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan de brochure Karakter en Bezwaren van het 
predikantschap van A.R. Rutgers, die Noordmans in 'Het predikantsambt moet wor
den geseculariseerd' met 'een bliksemstraal uit een donderwolk' vergelijkt. In de le
zing 'De tegenwoordige positie van de predikant' ('plm. 1920') zegt hij: 'Mij lijkt het 
dat in dit boekje op duidelijke wijze rekenschap is gegeven van de spanning in het pre-
dikantschap.'629 Ter toelichting merken wij het volgende over de auteur op630. Hij werd 
in 1910 predikant in Tubbergen. Na enige tijd ging hij daar gebukt onder de last van het 
ambt. Denkend vanuit het algemeen priesterschap der gelovigen, achtte hij het predi
kantschap tweeslachtig en overbodig. In het genoemde geschrift zet hij zijn visie uit-

626. Zie voor deze lezing verder vooral: par. 7.3.2.5. 
*27. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 24-79. Cf. "Verantwoording', in O. Noordmans, VW. dl. 5, p. 11 en 14v. 
6 a . Zie daarvoor: O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 53 n. 1, p. 62 n. 1 en p. 64v. n. 7. 
" ' . O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', p. 25. 
63°. Zie voor Rutgers: A. Bekkenkamp, Rutgers met de baard. Het levensverhaal van een pastor intrepidus 
1883-1942 (Enschede 1997) en par. 7.3.2.5. 
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een. In 1919, toen hij in Lochern stond, legde hij het ambt neer. Enkele jaren later 
voelde hij zich echter opnieuw geroepen, waarna hij nog predikant werd in Usselo en 
Rotterdam. 

7. /. /. De Bond van Nederlandse Predikanten62' 

In 1940 schrijft Noordmans: 'De geschiedenis van de Bond over de afgelopen twintig 
jaren is nog niet geschreven.'632 Inmiddels is dat wel het geval, ofschoon in de meest 
recente kerkhistorische handboeken geen gewag gemaakt wordt van het ontstaan van 
de predikantenbond613. Het is ook niet eenvoudig, de oorsprong van de bond exact te 
traceren. Wel staat vast, dat tijdens de laatste jaren van de eerste wereldoorlog steeds 
meer predikanten voor een vakorganisatie voelden. De lage salariëring van het predi-
kantswerk had hen daar ontvankelijk voor gemaakt. Nadat in oktober 1917 in de meeste 
kerkelijke bladen een oproep tot sympathiebetuiging met betrekking tot het oprichten 
van een predikantenbond gedaan was en ongeveer tachtig predikanten daaraan gehoor 
gegeven hadden, werd in het voorjaar van 1918 een voorlopig comité gevormd. Zijn 
eerste bijeenkomst, die het karakter van een oprichtingsvergadering had, vond op 9 
april 1918 in Amsterdam plaats. In het verslag ervan wordt benadrukt, dat de vereni
ging buiten de richtingen wilde staan. In het 'arbeidsprogramma' wordt melding ge
maakt van de doelstelling: 'de behartiging van al die belangen, welke betrekking heb
ben op de maatschappelijke en materiëele positie van den Nederlandschen predikant in 
zijn ambt'. De aanwezigen besloten, dat de predikantenbond zich allereerst moest inzet
ten voor traktements- en pensioenregelingen en voor de verzorging van weduwen en 
wezen. Op 3 oktober 1918 werd de eerste algemene vergadering gehouden, te Utrecht. 
Toen werden de statuten en het reglement vastgesteld. Tevens werd een hoofdbestuur 
gekozen, met M.J.A. de Vrijer (toentertijd predikant in Odijk, later in Bloemendaal en 
Amsterdam, tenslotte kerkelijk hoogleraar in Amsterdam) als voorzitter en Boer (toen
tertijd predikant in Grootebroek) als secretaris. Laatstgenoemde had bij de voorbereiding 
van de beide genoemde bijeenkomsten een belangrijke rol gespeeld. Het feit dat hij in 
conflict met de kerkvoogdij van zijn gemeente verkeerde614, zal hem gemotiveerd heb
ben. 

In de loop der jaren groeide het ledental van de Bond van Nederlandse Predikan
ten; ook emeriti en studenten gaven zich op. De leden kwamen uit allerlei kerken en zij 
vertegenwoordigden verschillende richtingen; predikanten uit de Gereformeerde Ker
ken in Nederland sloten zich niet aan. Twee jaar na de oprichting van de predikanten-

631. Tenzij anders vermeld, is de informatie over de bond ontleend aan De armoe der Predikanten. Een uit
weg! Voorstel door den Bond van Nederlandsche Predikanten ingediend bij de Algemeene Synode der Ne-
derlandsche Hervormde Kerk (z.p. z.j. = 1919), J. Reitsma en J. Lindeboom, Geschiedenis van de Hervor
ming en de Hervormde Kerk der Nederlanden (Utrecht 19334, herziene dr.), p. 566-570, en Veertig jaar 
Bondsgeschiedenis. Bond van Nederlandse Predikanten (z.p. z.j. = 1958). Cf. L. de Liefde, 'Vijfenzeventig 
jaar beroepsorganisatie', in Beroep: predikant. Een uitgave ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig 
jubileum van de Bond van Nederlandse Predikanten (Zoetermeer 1993), p. 9-22. 
"2 . O. Noordmans, 'Kroniek februari 1940', in VW. dl. 4, p. 275. 
' " . Rein Brouwer, Pastor tussen macht en onmacht. Een studie naar de professionalisering van het her
vormde predikantschap (Zoetermeer 1995), p. 64. 
634. Brief 317 (O. Noordmans aan D. Boer, 6 september 1920). Cf. brief 333 (O. Noordmans aan D Boer 10 
oktober 1921). 



275 

bond had deze meer dan 1200 leden. Anderzijds bleven veel predikanten zich afzijdig 
houden, vanwege bezwaren als 'hoge contributie, te materialistisch, geen vak, dan geen 
vakvereniging, strijdig met het geestelijk karakter van het ambt, vrees voor staken 
e.t.q.'615. (Noordmans zegt in 'Het predikantsambt moet worden geseculariseerd' over 
de vakvereniging: 'Ik ben er nog geen lid van. Maar heb er geen principiële bezwaren 
tegen. Mijn bezwaren, voor zo ver ik ze heb, zijn meer van esthetische aard. Ik voel 
echter dat die bezwaren slechts tot op zekere hoogte de doorslag mogen geven.') De 
werkzaamheden van de bond namen in de beginjaren van zijn bestaan zo toe, dat Boer 
in 1921 vrijgesteld secretaris werd. 

7.1.2. Het 'Reglement op de predikantstraktementen' 

De eerste jaren van de Bond van Nederlandse Predikanten werden gekenmerkt door de 
strijd voor verbetering van de traktementen. 

In de classicale vergaderingen van juni 1919 kwam een door het hoofdbestuur 
van de predikantenbond aan de algemene synode gerichte motie aan de orde. In de 
memorie van toelichting wordt vermeld, dat een drietal grondgedachten het bondsont-
werp beheerst: 'a. de evangeliedienaar moet met zijn gezin uit het ambt kunnen leven; 
b. de predikantsbezoldiging is een zaak van algemeen kerkelijk belang, waarvan de 
verzorging niet mag worden overgelaten aan de afzonderlijke gemeenten, maar de be
hartiging vraagt door de geheele kerk; c. de daarvoor noodige gelden moeten worden 
opgebracht door de kerk in haar geheel, niet alleen uit de kerkelijke fondsen, maar ook 
uit de bijdragen diergenen, die tot de kerk behooren.' De classicale vergaderingen spra
ken zich voor ingrijpende maatregelen uit. De synode was echter niet zo voortvarend, 
dat ze het voorstel aan het oordeel van de kerk wilde onderwerpen. Ze stelde de com-
missie-Eilerts de Haan in, waarin naast enkele gezaghebbende synodeleden ook de 
voorzitter en de secretaris van de predikantenbond zitting hadden. Ondertussen waren 
de financiële problemen van de meeste predikanten nog hoger geworden dan ze al 
waren, als gevolg van de naoorlogse inflatie. Zelfs de burgerlijke overheid besloot tot 
een tegemoetkoming: in 1919 nam de Tweede Kamer een wetsontwerp tot toekenning 
van een 'duurtetoeslag' aan, waardoor alle predikanten die rijkstraktement genoten, 
ƒ.100,--ontvingen616. 

Op 21 april 1920 kwam de traktementskwestie in een buitengewone synode
vergadering aan de orde637, waarna een synodaal ontwerp-Reglement op de predikants
traktementen door de classicale vergaderingen en de provinciale kerkbesturen werd 
besproken. Het werd overwegend gunstig beoordeeld. De bezwaren hadden vooral 
betrekking op de voorgestelde heffing van een hoofdelijke omslag voor de leden. Met 
het oog op het verzet dat in de kerk tegen de voorgenomen regeling gerezen was, werd 
(op instigatie van de Bond van Nederlandse Predikanten) op 15 juni 1920 in Utrecht 
een vergadering gehouden. Met vertegenwoordigers van de diverse richtingen uit de 

«s yeertig jaar Bondsgeschiedenis, p. 5v. 
"6 . O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 47v. n. 11. 
M7. Zie voor de hoofdlijnen van het ontwerp van de commissie-Eilerts de Haan: O. Noordmans, V.W. dl. 5, 
p. 33 n. 1. 
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kerk, van het Algemeen College van Toezicht en van de pas opgerichte Vereniging van 
Kerkvoogdijen638 werden allerlei bedenkingen besproken. Veel deelnemers waren van 
mening, dat eerst het vraagstuk van de richtingen en de kwestie 'bestuur en beheer' op
gelost moesten worden, voordat een centrale regeling voor predikantstraktementen van 
kracht kon worden. De bespreking had in ieder geval als resultaat, dat de tegenstand 
vanuit de richtingen bezworen werd. De synode nam het reglement op 18 augustus 
1920 aan, nadat in het oorspronkelijke voorstel ingrijpende wijzigingen waren aange
bracht. De belangrijkste verandering was, dat de gemeenten voor bijdragen in een cen
trale kas naar draagkracht aangeslagen zouden worden. Voorts werden de uitkeringen 
aan pensioengerechtigden en de bijdragen in de pensioenstortingen geschrapt. Om de 
nood van de emeriti-predikanten en predikantsweduwen en -wezen te lenigen, werd in 
het najaar van 1920 door de predikantenbond de (succesvolle) oudejaarscollecte in het 
leven geroepen639. 

De nieuwe regeling inzake de predikantstraktementen trad op 15 januari 1921 
in werking. De betaling van de bijdragen aan de kas voor de predikantstraktementen en 
van de uitkeringen daaruit nam een aanvang in 1922. 

7.1.3. De frictie met de Raad van Beheer 

Na de invoering van het Reglement op de predikantstraktementen werd het reilen en 
zeilen van de Bond van Nederlandse Predikanten voor een groot deel bepaald door de 
frictie met de Raad van Beheer, waaraan de uitvoering van het reglement was toever
trouwd640. Bij de samenstelling van de raad was geen overleg met de predikantenbond 
gepleegd. Bovendien hadden de kerkvoogden de meerderheid verkregen. Tenslotte speel
den persoonlijke wrijvingen tussen de secretaris van de bond en die van de raad, C.J. 
Bartels, een rol641. Die spanningen hadden hun weerslag op het klimaat binnen de bond. 
Rein Brouwer schrijft daarover: Tn de jaren twintig en dertig waren er conflicten tus
sen een aantal leden en het hoofdbestuur over de wijze waarop de secretaris D. Boer 
zich verhield tot de Raad van beheer, die verantwoordelijk was voor de uitvoering van 
de traktementsregeling van 1921, en tot de synode. Het hoofdbestuur werd verweten 
dat de BNP teveel een vakbond geworden was en dat er teveel een oorlogs- of klasse-
strijdmoraal heerste zonder tevredenheid. Het hoofdbestuur bleef evenwel pal achter 
de secretaris staan en verbrak het contact met de Raad van beheer en zelfs met de syno
de.'642 Overigens: de verhouding tussen Bartels en Noordmans moet goed geweest zijn. 
In een briefje van 11 oktober 1935 feliciteert Bartels Noordmans, die hij dan met 'amice' 
aanspreekt, met zijn promotie. Op 24 februari 1946 schrijft de voormalige directeur 
van de Raad van Beheer, die dan predikant in Zevenaar is, aan Noordmans, dat hij lid 
van de Bond van Nederlandse Predikanten is geworden uit waardering voor Noord-

638. Zie voor de Vereniging van Kerkvoogdijen: par. 7.1.4. 
639. Cf. O. Noordmans, V. W. dl. 5, p. 50 n. 4, en brief 320 (O. Noordmans aan D. Boer, 27 december 1920). 
H0. Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 34 n. 14 en p. 67 n. 4, brief 336 (O. Noordmans aan D. Boer, 15 mei 
1922), en In dienst van de Kerk. 75 jaar Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 
1920-1995 (Utrecht 1995), p. 11-22. 
64'. Cf. brief 331 (O. Noordmans aan D. Boer, 24 september 1921). Zie verder: par. 7.2. 
642. Rein Brouwer, ibid, p. 67. 
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mans' artikel 'Kerk of beweging'643 (1946)... 
Een ander probleem bij de uitvoering van het reglement was, dat veel kerkvoog

dijen er weinig voor voelden om gelden af te dragen aan een centrale kas. Dientenge
volge bleven de uitkeringen in het algemeen beneden wat reglementair vastgesteld was. 
Niettemin zijn de traktementen niet onbelangrijk gestegen. In dit verband wijzen wij 
op een brief van Noordmans aan Boer van 31 december 1921. Daaruit blijkt, dat de 
Bond van Nederlandse Predikanten aan persoonlijke financiële ondersteuning deed of 
daar op enigerlei wijze bij betrokken was: in de brief beantwoordt Noordmans Boers 
vraag welke predikanten in de ring Bergum het meest in aanmerking komen om gehol
pen te worden. Overigens: de weigerachtige, niet bij de Raad van Beheer aangesloten, 
gemeenten bleven bij vertrek van de predikant automatisch vacant, doordat approbatie 
van beroep644 niet verleend werd: handopening645 vond dan niet plaats. 

7.1.4. De Vereniging van Kerkvoogdijen6^ 

Wij willen ook aandacht besteden aan de oprichting van de Vereniging van Kerkvoog
dijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, in 1920. Met het oog daarop stelt H.M.J. 
Wagenaar, '(•••) dat de zorg over de traktementen van principiële betekenis is geweest 
voor de geboorte van de Vereniging van Kerkvoogdijen en de vereniging op haar beurt 
het centrale punt in de Kerk geweest is, die de traktementsregeling heeft doen sla
gen.'647 De visie van Wagenaar wordt gedeeld door A. de Groot, die opmerkt: 'De in 
1920 opgerichte Vereniging van kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde Kerk had loyaal 
haar bemiddeling verleend bij het ontwerpen van de tractementsregeling en werkte 
consciëntieus mee aan de uitvoering ervan. In deze kring had men er oog voor dat de 
verhoudingen van bestuur en beheer langzamerhand zozeer waren vergroeid, dat het 
beter was de historie maar te laten rusten en zich te bezinnen op nieuwe mogelijkhe
den. Uiteraard kwam men op voor de rechten der kerkvoogdijen, maar het hoofdbe
stuur benadrukte telkens en telkens dat men de geestelijke belangen zou laten prevale
ren; het ging immers om de instandhouding van de dienst des Woords.'648 L.H. Ruiten
berg, die van 1946 tot 1973 voorzitter van de Bond van Nederlandse Predikanten was, 
geeft een andere lezing: 'Laten wij er geen doekjes om winden: het heeft lang niet 
overal geboterd tussen de predikanten en de kerkvoogdijen.'649 Toch spreekt hij ook 
over 'eenzelfde richting' waarin predikantenbond en kerkvoogdijvereniging hebben 
gewerkt, 'nl. van een geestelijker verstaan van de stoffelijke zaken en van een stoffe
lijker verstaan van de geestelijke zaken'. 

M3. O. Noordmans, 'Kerk of beweging', in V.W. dl. 5, p. 520-528. 
M4. Zie voor 'approbatie van beroep': O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 50v. n. 6, p. 74v. n. 3 en p. 79 n. 1. 
•". Zie voor 'handopening': O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 68 n. 10. 
M6. Zie voor de Vereniging van Kerkvoogdijen: Gedenkboek aan de leden der Vereniging van Kerkvoog
dijen in de Ned. Hervormde Kerk, aangeboden ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan op 9 juni 1950 
(Drachten 1950) en In dienst van de Kerk, ibid. Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 47v. n. 11. 
647. H.M.J. Wagenaar, 'De Kerkvoogdijen en de Predikantstraktementen', in Gedenkboek aan de leden der 
Vereniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde Kerk, p. 80. 
***. A. de Groot, 'Noordmans en de Bond van Predikanten', in Kerk en Theologie 30 ( 1979) nr. 3, p. 218. Cf. 
Rein Brouwer, ibid., p. 76. 
"". L.H. Ruitenberg, 'Kerkvoogdijen en Predikanten', in Gedenkboek aan de leden der Vereniging van 
Kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde Kerk, p. 91. 
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In 1924 onderging de Vereniging van Kerkvoogdijen een forse aderlating: in dat 
jaar werd de Vereniging van Protesterende Kerkvoogdijen opgericht650. Die bestreed de 
rechtsgeldigheid van het Reglement op de predikantstraktementen. Daarin werd zij ge
steund door de Amsterdamse hoogleraar L.J. van Apeldoorn. De Groot merkt dienaan
gaande op: 'Maar zelfs de protesterenden ging hij soms te ver, daar hij ook de wettig
heid van de in 1816 ingestelde synodale bestuursorganisatie in het debat betrok.'651 Het 
verzet tegen de uitvoering van het reglement werd pas gebroken na het verlies van de 
zaak-Ouddorp in 1931 : in dat jaar werd de synode in het gelijk gesteld ten aanzien van 
haar bevoegdheid tot algemene regelingen voor de predikantstraktementen en met be
trekking tot het beheer652. 

7.2. NOORDMANS EN DE BOND VAN NEDERLANDSE PREDIKANTEN653 

In de vorige subparagraaf verwezen wij naar een artikel van De Groot over 'Noord-
mans en de Bond van Predikanten'. Daarin besteedt de auteur meer aandacht aan de 
inhoud van Noordmans' bijdragen over karakter en bezwaren van het predikantschap 
dan aan zijn functioneren als hoofdbestuurslid van de predikantenbond. In deze para
graaf willen wij daar expliciet bij stilstaan. 

In de hoofdbestuursvergadering van de Bond van Nederlandse Predikanten van 24 en 
25 februari 1921 wordt Noordmans als kandidaat-hoofdbestuurslid genoemd. Hij is 
dan in ieder geval voor Boer geen vreemde meer: vanaf het voorjaar van 1920 had hij 
met de secretaris van de predikantenbond gecorrespondeerd654; de briefwisseling gaat 
vooral over Noordmans' conflicten met de kerkvoogdij (en de kerkenraad) van Sua-
meer. Noordmans waardeerde Boers inzet bijzonder, getuige wat hij hem op 21 mei 
1920 schrijft: 'Laat mij van de gelegenheid gebruik mogen maken om u persoonlijk 
hulde te brengen voor de krachtige wijze waarop gij de zaken van de Bond bevor
dert.'655 Zoals hij in een brief van eind 1920 opmerkt: 'Het bestaan van de Bond geeft 
reeds veel morele steun.'656 In de brief van 21 mei merkt Noordmans nog op: 'Ik houd 
van mensen waar nog eens een vonk uit kan schieten. Op de bekende lijzige kerkelijke 
manier zullen deze dingen (de verbetering van de traktementen, J.D.Th. W.) zeker niet 
in orde komen. Er ligt nog geweldig veel of eigenlijk alles voor de boeg.' Naast de 
correspondentie met Boer waren er twee artikelen in Het Orgaan, die Noordmans eni
ge bekendheid bij de hoofdbestuursleden gegeven zullen hebben657. 

650. Zie voor de Vereniging van Protesterende Kerkvoogdijen: Gedenkboek aan de leden der Vereniging van 
Kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde Kerk, p. 9. Cf. In dienst van de Kerk, p 23-32 
65,.A. de Groot, ibid.,p. 218. 
652. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 79 n. 3 en 9. 
653. Tenzij anders vermeld, is de informatie over Noordmans' betrokkenheid bij de predikantenbond ont
leend aan 'Notulenboek' (I en II) van de hoofdbestuursvergaderingen van de Bond van Nederlandse Predi
kanten. Cf. Rein Brouwer, ibid., p. 80. 
"*. Brieven 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322 en 323 (O. Noordmans aan D. Boer, 21 mei, 30 augustus, 6 
september, 13, 27 en 28 december 1920, 31 januari en 25 februari 1921). 
MS. Brief 315 (O. Noordmans aan D. Boer, 21 mei 1920). 
656. Brief 321 (O. Noordmans aan D. Boer, 28 december 1920). 
657. O. Noordmans, 'Sociale mogelijkheid en algemeen sociaal ideaal', in V.W. dl. 5, p. 35-38, en 'Isole
ment', in V.W. dl. 5, p. 39-48. 
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In een brief van 1 maart 1921 aan Boer verklaart Noordmans zich bereid, een 
eventuele benoeming als hoofdbestuurslid te aanvaarden658. Hij merkt daarbij op: 'Wel 
zal het bijwonen van vergaderingen van hieruit nogal tijdrovend zijn en heb ik om m'n 
tijd niet te veel te versnipperen de laatste jaren bestuursfuncties van de hand gedaan. 
De zaak van de Bond acht ik echter zo belangrijk en actueel, dat ik mij niet wil onttrek
ken. Of ik daarom aan de eisen, die aan een bestuurslid in deze kritieke tijd worden 
gesteld, zal kunnen voldoen, dat is een andere vraag. Maar ook hier zal ieder moeten 
doen wat hij 't best kan.' In de (vierde) ledenvergadering van 4 april 1921 wordt Noord
mans in het hoofdbestuur gekozen. 

Al in de eerste hoofdbestuursvergadering die hij bijwoont, geeft Noordmans 
beschouwingen ten beste '(...) omtrent wat hij ziet als toekomst mogelijkheid voor de 
Bond, waarbij niet de vraag zou rijzen of er een vrije secretaris nodig zou zijn, maar 
waarbij wel zeven secretarissen nodig zouden zijn (...)' Een belangrijk agendapunt op 
die vergadering was namelijk, of pogingen ondernomen zouden worden om de secreta
ris vrijgesteld te krijgen659. Een eerste circulaire aan de leden ter verkrijging van vol
doende financiële middelen had te weinig opgeleverd. Op 18 juli 1921 schrijft Noord
mans aan Boer: 'De uitslag van het rondschrijven is bedroevend. Gij hebt gelijk, wan
neer gij weigert te traineren. Mijn advies is, dat we in september de leden van de Bond 
provinciaal oproepen en desnoods ringsgewijs. Dat laatste is misschien nog beter. Wij 
moeten dan de kabinetskwestie stellen. Wil men niet over de brug komen, dan zal het 
bestuur moeten zeggen: Doe het zelf. Ik geloof dat op 't moment, nu de traktements
regeling nog niet haar beslag heeft gekregen, de predikanten nog niet 'moedig' genoeg 
zullen zijn om te riskeren, dat het drijfwiel wordt stil gezet. De kogel moet nu door de 
kerk.' In hoofdbestuursverband wordt besloten, dat Noordmans een tweede circulaire 
om tot vrijstelling, volgens Noordmans 'de kaap waarop we stranden of waar we om
heen zeilen'660, te komen, zal opstellen. Op 5 september stuurt hij Boer een concept 
met begeleidend schrijven toe661. De tweede circulaire levert meer op dan de eerste. In 
de vergadering van 29 en 30 september besluit men tot vrijstelling over te gaan662. 
Noordmans schrijft in 1940: 'De nachtelijke vergadering, waarop Boer 'vrijgesteld' 
werd, herinner ik mij nog levendig.'663 Boer kwam dus volledig in dienst van de predikan
tenbond; het bondsbureau werd in Den Haag gevestigd. Wij merken hierbij op, dat 
Noordmans een behoorlijk aantal nieuwe leden voor de Bond van Nederlandse Predi
kanten geworven heeft, zowel voor als na de vrijstelling664. Toen de vrijstelling een
maal een feit was geworden, was Noordmans betrokken bij de belegging van de ver
kregen gelden665. 

Zojuist refereerden wij aan de eerste vergadering die Noordmans als hoofd-

65S. Brief 324 (O. Noordmans aan D. Boer, 1 maart 1921). 
659. Cf. D. Boer, 'Het Bureau', in Het Orgaan 3 (1921) nr. 6. 
<m. Brief O. Noordmans aan D. Boer, 13 september 1921. 
M1. Cf. brieven M.J.A. de Vrijer aan D. Boer, 9 en 22 september 1921, O. Noordmans aan D. Boer, 13 
september 1921 en 331 (O. Noordmans aan D. Boer 24 september 1921). 
M2. Cf. B.K.W., 'De finantieele fundeering van het Bondsbureau' en M.J.A. de Vrijer, 'De secretaris', in 
Het Orgaan 3 (1921) nr. 7, en M.J.A. de Vrijer, 'Het secretariaat', in ibid., nr. 8. 
M3. O. Noordmans, 'Kroniek februari 1940', p. 275. 
M4. Brieven 330 (O. Noordmans aan D. Boer, 8 september 1921), O. Noordmans aan D. Boer, 13 september 
1921, 335 en 351 (O. Noordmans aan D. Boer, 27 april 1922 en 28 augustus 1925). 
66S. Brieven 334 (O. Noordmans aan D. Boer, 15 april 1922) en O. Noordmans aan D. Boer, 6 juli 1922. 
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bestuurslid bijwoonde. Toen bleek al, dat hij voor de predikantenbond een grote taak 
weggelegd zag. In dit verband wijzen wij op zijn artikel 'Bondsorganisatie'666 (1921), 
dat vlak na de vrijstelling van de secretaris verscheen. Daarin zet hij (namens het hoofd
bestuur) allerlei plannen op papier. Het was de bedoeling, dat voor elke hervormde 
classis een correspondent aangesteld zou worden. Deze zou geregeld contact moeten 
onderhouden met het bureau. Dat zou als 'een centrum van beraad en actie' moeten 
functioneren667. Ook werd gedacht aan het organiseren van plaatselijke ledenvergade
ringen. Noordmans schrijft: 'Een dergelijke regeling houdt het midden tussen de toe
stand waarin we thans verkeren en waarbij de Bond bestaat uit 1200 leden plus een 
bestuur en een volledige organisatie met afdelingen en onderafdelingen met vaste bestu
ren, waarvoor de geest in de Bond misschien nog niet rijp is.' In een uit 1922 daterende 
brief aan Boer spreekt Noordmans met het oog op 'de classicale correspondentie' en 
'de inrichting van de inlichtingendienst' over 'ons plan de campagne' en 'ons program 
van actie', onder het motto: 'Het kerkvoogdijfront moet doorbroken worden.'668 In het 
jubileumboek Veertig jaar Bondsgeschiedenis wordt met betrekking tot de 'nieuwe 
activiteiten' evenwel vermeld: 'De hieraan verbonden hoge verwachtingen zijn niet in 
vervulling gegaan.'669 

Noordmans, 'de grote ideoloog'670 van de predikantenbond, heeft niet alleen 
grote invloed in het hoofdbestuur gehad; hij heeft ook veel bijgedragen aan de bezin
ning op de aard van en de problemen met betrekking tot het predikantschap door mid
del van zijn publicaties. Zoals gemeld, verschenen artikelen van zijn hand in Het Or
gaan alsook in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Noordmans onderkende de beteke
nis van de eigen periodiek, getuige een opmerking in een brief uit 1921 aan Boer: 'In 
de korte tijd van het bestaan van de Bond en 't Orgaan is wel op een wijze, zoals zelden 
gebeurt, gebleken hoe nodig en levensvatbaar dit optreden was.'671 Ruim eenjaar later 
schrijft hij evenwel aan de bondssecretaris: 'Wel vind ik dat wij in dit zeer belangrijke 
jaar 1922 alles buiten ons om laten afwikkelen. Ik had mij ons Orgaan dit jaar op z'n 
alleractueelst voorgesteld. Het is echter op z'n allerhuishoudelijkst, steeds in 'chamber-
cloack'. Ik kan dit niet geheel billijken. Wij hebben geen tijd te verliezen en nu onze 
organisatie ook niet ter hand genomen is heb ik het gevoel, dat ook bij sommige leden 
luid begint te worden, dat de wagen stilstaat.'672 Noordmans vervolgt: 'Gaan we na je 
herkiezing full speed verder? En is die verkiezing misschien de wissel waarover de 
wagen langzaam rijdt?' 

In de hoofdbestuursvergaderingen komt meer dan eens het optreden van Boer 
aan de orde. Naar het oordeel van de meeste hoofdbestuursleden handelt de secretaris 
in de contacten met de Raad van Beheer en bij de redactie van Het Orgaan te zelfstan
dig. Bovendien wekt zijn felle benadering vaak wrevel bij de achterban. In de kring van 

"". O. Noordmans, 'Bondsorganisatie', in V.W. dl. 5, p. 54-57. 
661'. O. Noordmans, ibid., p. 56. 
M8. Brief 336 (O. Noordmans aan D. Boer, 15 mei 1922). Cf. brief 338 (O. Noordmans aan D Boer 18 mei 
1922). 

Veertig jaar Bondsgeschiedenis, p. 18. 
Rein Brouwer, ibid., p. 66. 

. Brief 323 (O. Noordmans aan D. Boer, 25 februari 1921). 

. Brief 334 (O. Noordmans aan D. Boer, 15 april 1922). 

67» 
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het hoofdbestuur is vooral sprake van spanningen tussen de fanatieke Boer en de meer 
gematigde en tactvolle De Vrijer673. Noordmans lijkt aanvankelijk aan Boers kant te 
staan: in een uit 1921 daterende brief aan de voorzitter neemt hij de secretaris duidelijk 
in bescherming674. In de loop der jaren wordt Noordmans echter kritischer ten opzichte 
van Boer. Zo pleit hij in de vergadering van 26 en 27 februari 1926 voor meer controle 
op diens werkzaamheden. Hij vraagt ook om een commissie voor Het Orgaan. Die zou 
de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan moeten dragen. Die berustte tot dan toe 
kennelijk alleen bij de secretaris. 

In de hoofdbestuursvergadering van 9 september 1927,waarin afscheid genomen 
wordt van De Vrijer als voorzitter, meldt Noordmans, dat hij ook zal vertrekken. Als 
eerste reden geeft hij 'drukke werkzaamheden' op, maar de dominante houding van 
Boer blijkt ook een factor te zijn. Toch schrijft hij in zijn 'Kroniek februari 1940' in 
positieve zin over 'het fenomeen-Boer'675. Dat betekent niet, dat hij de schaduwkanten 
aan het optreden van de bondssecretaris verheelt. De Groot vermoedt, dat het aftreden 
van de voorzitter ook van invloed op Noordmans' besluit om af te treden geweest is676. 
Dat moet zeker niet uitgesloten geacht worden. In dit verband wijzen wij op het artikel 
'Boer en ik'677 in Het Orgaan van januari 1946, waarin De Vrijer op zijn verhouding tot 
Boer terugblikt. Hij schrijft: 'Het voorzitterschap van den Bond legde ik neer in 1927. 
Er waren er, die fluisterden, dat ik dit deed om frictie met Boer. Dit is ten eenmale niet 
zoo.' In de bijdrage gaat De Vrijer ook in op Noordmans' optreden: 'Trouwens ook 
onze kerkvader Noordmans kon in die dagen (hij zat in 't H.B.) qualificaties geven, die 
wij nù ook niet meer zoo zouden uiten.' In 'Kerk of beweging' schrijft Noordmans zelf 
over de 'parrhesia' (= vrijmoedigheid, J.D.Th. W.) die men toen beoefende678. En in 
een brief uit 1947 aan H.C.J van Deelen, die dan secretaris van de predikantenbond is, 
schrijft hij over 'de geest van 'verzet' uit de puberteitsperiode van de Bond' en over 'de 
'Sturm und Drang' periode' in het hoofdbestuur, toen hij zelf ook wel eens puberstre
ken in Het Orgaan uithaalde ...679 

In het jaarverslag van de Bond van Nederlandse Predikanten over 1927 wordt 
het volgende over Noordmans' inbreng in het hoofdbestuur gemeld: 'Noordmans, in 
de beroemde vergadering van 1920 naar voren gekomen, als de man met de scherpe vi
sie en het klemmend betoog, was gedurende zijn ganse zittingsduur een krachtige fi
guur in het H.B. wegens zijn wel gefundeerd wetenschappelijk historisch inzicht in de 
aanhangige problemen.' Noordmans' eigen evaluatie van zijn hoofdbestuurslidmaat
schap is te vinden in een uit 1928 daterende brief680, waarin hij Boer bedankt voor de 
gelukwens die deze hem namens de predikantenbond en hemzelf ter gelegenheid van 
zijn zilveren ambtsjubileum had doen toekomen681. Hij schrijft: 'In de 25 jaren van m'n 

m . Cf. brieven O. Noordmans aan D. Boer, 13 september 1921 en M.J.A. de Vrijer aan D. Boer, 22 
september 1921. 
"4. Brief 327 (O. Noordmans aan M.J.A. de Vrijer, 19 mei 1921). 
675. O. Noordmans, 'Kroniek februari 1940', p. 277. 
676. A. de Groot, ibid., p. 221 . 
677. M.J.A. de Vrijer, 'Boeren ik', in Het Orgaan 23 (1946) nr. 1. Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 34 n. 14. 
'78. O. Noordmans, 'Kerk of beweging', p. 520. 
'79. Brief 801 (O. Noordmans aan H.C.J. van Deelen, 28 november 1947). 
680. Brief 368 (O. Noordmans aan D. Boer, 29 februari 1928). 
681. Brief 362 (D. Boer aan O. Noordmans, 31 januari 1928). 
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pastorale arbeid heb ik, vooral in het kritieke centrum van lage druk, het depressie- of 
storm-centrum, grote morele steun ontvangen van de Bondsorganisatie. Het is moeilijk 
te zeggen, wat zulk een steun waard is. Ook aan de jaren, gedurende welke ik lid van 
het hoofdbestuur was, zal ik met dankbaarheid blijven terugdenken. Het werk was en 
blijft van grote betekenis voor de kerk en de predikantsgezinnen. Met belangstelling 
zal ik ook als gewoon bondslid deze dingen blijven volgen. In kritieke ogenblikken zou 
ik misschien nog niet kunnen nalaten weer eens een spaander in het vuur te steken.' In 
de preek '40 jaar ambt' (1943) zegt Noordmans over 'veertig voor kerk en theologie 
bewogen jaren': 'Ik denk aan maatschappelijke moeilijkheden van de predikanten in 
de vorige wereldoorlog, aan de oprichting van de Bond van Nederlandse Predikanten, 
aan de oprichting van de Raad van Beheer, de centralisatie van het Beheer (1916-
23).'682 Een en ander had Noordmans er evenwel niet toe gebracht, in De kerk aan het 
werk (1934) aandacht aan het werk van de predikantenbond te (laten) besteden; in een 
brief uit 1934 aan Noordmans, waarin hij op een verzoek om het zojuist genoemde 
boek in Het Orgaan te recenseren ingaat, schrijft Boer: 'Je moet niet denken dat ik de 
tijd vergeten ben datje met mij gaarne de smaadheid droeg om de wille van de Bond. 
Maar je hadt er nu dan toch zorg voor moeten dragen datje boek, als het ons ostentatief 
negeren wil, bij ons niet vragen komt om een getuigschrift. Ik dacht dat de oude vriend
schap mij verplichtte je dit open en eerlijk te zeggen.'683 

7.3. NOORDMANS OVER 'DE TEGENWOORDIGE POSITIE VAN DE 
PREDIKANT 

Inleiding 

In deze paragraaf onderzoeken wij Noordmans' visie op karakter en bezwaren van het 
predikantschap. Daarbij nemen wij 'De tegenwoordige positie van de predikant', zijn 
meest fundamentelebijdrage over de onderhavige problematiek684, als leidraad. Het 
referaat is een uitwerking van de stelling 'Het predikantsambt moet worden gesecula
riseerd'. Met de redactie van zijn Verzamelde Werken nemen wij aan, dat Noordmans 
de lezing in het kader van propaganda voor de predikantenbond gehouden heeft685. De 
spreker besluit met de woorden: 'Wat in het algemeen tot de arbeiders is gesproken, dat 
geldt ook voor de geestelijke werkers: Arbeiders, organiseert u.' Noordmans hield 'De 
tegenwoordige positie van de predikant' 'plm. 1920' 'te Meppel'. Uit opmerkingen 
over de werking van het nieuwe reglementen het functioneren van de Raad van Beheer 
maken wij evenwel op, dat de lezing enige tijd na de invoering van het Reglement op de 
predikantstraktementen gehouden moet zijn686. Omdat Noordmans voor collega's lijkt 
te spreken en van de uitnodiging van een moderamen rept, komt de ring Meppel het 

682. O. Noordmans, '40 jaar ambt', in V.W. dl. 7, p. 429. 
M3. Brief 454 (D. Boer aan O. Noordmans, 13 maart 1934). 
68". Cf. Frans Haarsma, ibid., p. 279v., en A. de Groot, ibid., p. 215 
68!. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 33 n. 1 en 3. 
M6. Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 35 n. 15 
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meest als te veronderstellen 'publiek' in aanmerking687. In het notulenboek van die ring 
wordt evenwel geen gewag gemaakt van een vergadering met Noordmans als spreker... 

Eerst geven wij een uitvoerige samenvatting van 'De tegenwoordige positie van 
de predikant'. Vervolgens gaan wij na, op welke wijze de aspecten die in de lezing aan 
de orde komen, in Noordmans' artikelen in Het Orgaan, in zijn ingezonden stukken in 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant en in zijn brieven terugkeren. 

7.3.1. 'De tegenwoordige positie van de predikant' 

In zijn lezing over de positie van de predikant stelt Noordmans: 'Het ambt is als een 
gescheurde klok die zijn gave metaalklank verloren heeft en door eigen geluid een 
fatale barst verraadt.'688 De valse klank wordt volgens de spreker veroorzaakt door de 
spanning tussen 'twee rijken'. Aan de ene kant gaat het bij het predikantschap om een 
geestelijk ambt, '(...) dat, hoe men het ook wendt of keert, te midden van andere amb
ten en beroepen als een eenling staat. Het is met niets te vergelijken. Het staat in direct 
verband met het Godsrijk op aarde, zodat het niet bepaald in het kader van wereldse 
dingen behoeft te passen.' Noordmans wijst in dat verband op de uitzendingsrede in 
Mattheüs 10. Verderop verlaat hij 'de berglucht van het Koninkrijk der hemelen in de 
evangeliën' en gaat hij over naar 'de kamerlucht der kerk' in de pastorale brieven689. 
Dienaangaande zegt hij: 'De grond waarop we hier staan is niet zo hoogheilig als de 
evangelische bodem.' Maar daar wordt met betrekking tot de kerkelijke ambten nog 
wel gesproken over 'dubbele eer' en 'het dubbele traktement'. De spreker beseft, dat 
zijn uitspraken over de ideële kant van het ambt gechargeerd zijn: daartegenover komt 
de andere zijde, die van de empirische werkelijkheid, beter uit. Die zorgt voor de disso
nant. Volgens Noordmans is het gebrek aan harmonie zo pijnlijk geworden, dat het 
voortbestaan van het ambt er mee gemoeid is. 

In navolging van Rutgers ziet Noordmans in de verbinding van het kerkelijk 
ambt met een character indelebilis690 enerzijds met het even eerwaardige ambt van 
huisvader anderzijds, de oorzaak van de scheur. De predikant is lid van een priester
lijke orde: als heilig man is hij afgezonderd van de wereld en als Godsman gaat hij door 
de gemeente. Maar hij is ook echtgenoot: door huwelijk en gezinsleven is hij in het 
maatschappelijk raderwerk opgenomen. De spreker acht het onmogelijk om deze tweeër
lei dienst tegelijkertijd met volle kracht uit te oefenen: of het een of het ander lijdt scha
de. Maar: de gemeente houdt aan haar eisen vast. Noordmans zegt: 'Zij denkt ten op
zichte van de predikant in de categorieën van de bergrede en de uitzendingsrede. Zij 
vindt goud, zilver en kopergeld in zijn gordel onnodig (...)'691 De spreker besluit het 
algemene deel van zijn lezing met de samenvattende opmerking dat de resten van kleri
kaal denken door de predikanten gevoeld worden en dat zij daarmee vaak in conflict 
komen. 

687. Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 33 n. 3. 
688. O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', p. 24. 
"". O. Noordmans, ibid., p. 25. 
M0. Zie voor character indelebilis: O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 34 n. 12. 
6". O. Noordmans, ibid., p. 26. 
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Na deze algemene beschouwingen wil Noordmans meer praktische kwesties 
aan de orde stellen. Hij vraagt zich vooral af, of de geïsoleerde, ambtelijke positie van 
de predikant op den duur houdbaar is. Hij stelt: 'Die positie veronderstelt een gerede 
schat van uitdeelbare goederen, sacramentele en geestelijke. (...) De predikant is aange
steld als uitdeler van het heilsgoed.'692 In die optiek is de belangrijkste vraag, of de pre
dikant de sacramentele en geestelijke handelingen goed verricht. Dat betekent: 'Men 
kan een uitstekend predikant zijn, zonder ook maar enigszins georiënteerd te zijn in de 
eigenlijke geestelijke, zedelijke, maatschappelijke of politieke wereld.' Duidelijk is, 
dat de spreker dat laatste voorstaat. Hij wil, dat de predikant als mens en niet als functi
onaris werkt. Dat impliceert, dat conflicten niet uitgesloten zijn. Bij wijze van voor
beeld vertelt Noordmans over een collega die als zenuwpatiënt in Den Dolder verbleef: 
'(...) hij was het geweten van zijn gemeente, maar het provinciaal kerkbestuur heeft 
hem in het ongelijk gesteld.' De spreker verwijt de kerkelijke besturen, dat zij zich al
leen met 'de machinale functie van het ambt' bemoeien: zij beoordelen het predikants-
werk slechts naar de reglementen693. Met de ethiek van het werk houden zij zich niet 
bezig, omdat de reglementen voor de eigenlijke geestelijke arbeid geen regels geven. 

Het behoeft geen betoog, dat de positie van de predikant in Noordmans' visie 
alles te maken heeft met de organisatie van de kerk. Dat houdt tevens in, dat verbete
ring van die positie niet los gezien kan worden van de reorganisatiekwestie. Volgens de 
spreker moet de kerk een organisatie van kerkelijke werkers zijn. Hij stelt: 'De regenten
colleges van thans zijn uit de achttiende eeuw.'694 Op dat moment zijn het vooral de 
Noord-Hollandse kerkvoogden, die een nieuwe oriëntering dwarsbomen695. Hoewel 
Noordmans kritiek op de Raad van Beheer heeft696, wil hij zich solidair verklaren met 
deze instantie: zij probeert de kerkvoogden over de streep te halen. Hij zegt evenwel 
ook: 'Wij zouden omgekeerd ook gaarne zien, dat de Raad van beheer tegenover deze 
mammonitische wereld zich organisatorisch dichter bij de predikantenwereld voelde 
en zich aan haar oriënteerde.' De spreker benadrukt daarbij, dat de kloof tussen arbeid 
en beheer in de kerk niet juridisch, maar geestelijk uitgevochten moet worden. 

Tenslotte roept Noordmans zijn toehoorders op, zich te organiseren: om de auto
nomie van de beheerscolleges te breken en ervoor te zorgen, dat het karakter van het 
werk de plaats van de predikant in het leven zal bepalen. De spreker beseft, dat velen 
moeite met dit idee hebben, maar de bezwaren daartegen moeten zijns inziens wijken 
voor de noodzaak ervan. Het 'liberale' van het predikantschap heeft zijn voordelen 
(waaraan Noordmans zelf ook gehecht is!), maar de grote schaduwzijde is volgens 
hem het gebrek aan solidariteit. Organisatie is volgens de spreker nodig om de predi
kant te 'redden'. Hij zegt: 'Wanneer we echter onze plaats in de samenleving op enkele 
bunders land willen blijven funderen, dan loopt de zaak ten einde.'697 

"2 . O. Noordmans, ibid., p. 27. 
"n. O. Noordmans, ibid., p. 28. 
6,4. O. Noordmans, ibid., p. 30. 
6,s. Cf. W.C. van Unnik, 'Noord-Holland (het verwaarloosde pand)', in S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, 
N. Stufkens en H.C. Touw (red.), ibid., p. 121-167, opgenomen in A.J. Bronkhorst, O.J. de Jong en J. 
Reiling (red.), Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Corneas van Unnik (1910-1978) (Kam
pen 1979), p. 145v. 
" ' . Cf. O. Noordmans, 'Reserveren of uitkeren', in Het Orgaan 8 (1926) nr. 10. Zie vooreen samenvatting 
van het artikel: O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 64 n. 7. 
«". O. Noordmans, ibid., p. 32. 
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De gedachten die Noordmans in 'De tegenwoordige positie van de predikant' ontwik
keld heeft, komen in de meeste andere bijdragen over karakter en bezwaren van het 
predikantschap terug. In de artikelen 'Bondsorganisatie' en in 'Pastorale ethiek'698 ( 1921 ) 
heeft Noordmans grote stukken uit de lezing overgenomen. 

7.3.2.1. De financiële kant van de zaak 
In de inleiding van deze paragraaf hebben wij 'De tegenwoordige positie van de predi
kant' Noordmans' meest fundamentele bijdrage over karakter en bezwaren van het pre
dikantschap genoemd. Nu haasten wij ons te benadrukken, dat zijn principiële bena
dering van het onderwerp niet tot gevolg had, dat de financiële kant van de zaak in de 
genoemde lezing niet aan de orde komt. Wij herinneren aan Noordmans' verwijt aan 
het adres van de gemeente, dat zij goud, zilver en kopergeld in de gordel van de predi
kant onnodig acht. In dit verband citeren wij ook de volgende uitspraak: 'De honger-
straf is uit de middeleeuwen nog in de kerk overgebleven.'699 Ongetwijfeld heeft de 
financiële nood van de predikantenstand Noordmans aanleiding gegeven tot zijn diep
gaande bezinning met betrekking tot het ambt van predikant. 

In de door Noordmans in Het Orgaan gepubliceerde artikelen en in zijn brieven komt 
zijn financiële interesse en deskundigheid nog duidelijker dan in 'De tegenwoordige 
positie van de predikant' aan het licht. De Groot merkt op: 'Waar nodig werkte hij zich 
ook in allerlei kwesties van tractements- en pensioenregeling in.'700 De belangrijkste 
zaak is uiteraard die van de bezoldiging van de predikanten. 

In een brief van 6 september 1920 aan Boer lijkt Noordmans de gebeurtenissen 
rondom de invoering van het nieuwe reglement gelaten tegemoet te zien: 'Het zal mis
schien het beste zijn om nu de ontwikkelingen van de traktementsregeling af te wach
ten.'701 Hij maakt deze opmerking tegen de achtergrond van de houding van zijn onwil
lige kerkvoogden, die bij de invoering van het reglement kleur zouden moeten beken
nen. Overigens: het artikel 'Sociale mogelijkheid en algemeen sociaal ideaal'702 (1920), 
dat wij in subparagraaf 7.3.2.2. zullen bespreken, is Noordmans' enige bijdrage over 
het nog niet vastgestelde ontwerpreglement. 

In 'De tegenwoordige positie van de predikant' constateert Noordmans, '(...) 
dat het nieuwe reglement, dat bedoelde gelijkheid te scheppen, vanzelf scheefzakt in 
de richting van het oude 'liberale' standpunt.'703 Hij voegt daar aan toe: 'Nergens is de 
gelijkheid zo moeilijk te bereiken als in de kerk.' Helaas geeft de spreker geen toelich
ting bij deze bewering. Een mogelijke verklaring is te vinden in het artikel 'Minimum-
traktement'704 (1921), dat enkele maanden na de invoering van het Reglement op de 
predikantstraktementen verscheen. Daarin schrijft Noordmans over wanverhoudingen 
die kunnen ontstaan. In zijn beschouwing staat de volgende vraag centraal: 'Moeten de 

698. O. Noordmans, 'Pastorale ethiek', in V.W. dl. 5, p. 57-60. 
699. O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', p. 28. 
70°. A. de Groot, ibid., p. 216. Cf. brief 326 (O. Noordmans aan D. Boer, 13 mei 1921). 
701. Brief 317 (O. Noordmans aan D. Boer, 6 september 1920). 
™2. O. Noordmans, 'Sociale mogelijkheid en algemeen sociaal ideaal', in VW. dl. 5, p. 35-38. 
703. O. Noordmans, ibid., p. 31 . 
704. Zie voor 'Minimum-traktement': O. Noordmans, V.W. dl. 5 p. 53 n. 1. 



286 

verhogingen en kindergelden beslist uit de algemene kas komen of zal de Raad van 
Beheer het minimum bereikt achten als b.v. het berekende bedrag reeds uit pastoralia 
genoten wordt?' Deze vraagstelling heeft alles te maken met Noordmans' vrees dat de 
predikanten met een laag traktement en met onwillige kerkvoogden de dupe van het 
beleid zullen worden. Hij besluit zijn bijdrage als volgt: 'Zal men het Reglement op 
deze wijze gaan uitvoeren? Wat blijft er dan over van de egalisering der traktementen? 
Wij hebben een Reglement op de kas voor de schraalste predikantstraktementen705. 
Hebben wij er nu ook een op de kas voor de vetste predikantstraktementen?' 

Ook in het artikel 'Vacature-gelden'706 ( 1923) is het Noordmans om de egalisering 
van de traktementen te doen. Hij signaleert het gevaar dat de ringpredikanten (bij uitvoe
ring van een aan de synodevergadering van 1922 voorgestelde regeling) te weinig zul
len ontvangen van de zo welkome meevaller van de vacaturegelden, tot voordeel van 
met rijke pastoralia begiftigde kerkvoogdijen. In de brief aan Boer waarin hij het arti
kel over vacaturegelden toezegt, spreekt hij zich nog duidelijker uit dan in het artikel 
zelf: 'De vacaturegelden moeten op hoog peil blijven en worden opgevoerd, mede om 
de dominees, die buiten de regeling vallen, te helpen. De ringen moeten die bronnen 
dan niet opstrijken, maar moeten ze leiden naar de minimumlijders. Dan betalen de 
unwilligen met elkaar juist de traktementen der meest gedupeerden.'707 In het artikel 
'Bis in idem'708 (1923) komt Noordmans op de kwestie van de vacaturegelden terug. 
Hij geeft argumenten voor zijn opvatting dat de bijverdienste die de predikant als con
sulent ontvangt, hem niet onthouden mag worden: die betekent een bescheiden toelage 
op zijn traktement. 

In het artikel 'Isolement' ( 1921 ) signaleert Noordmans het probleem dat de ge
vestigde predikanten in het Reglement op de predikantstraktementen feitelijk 'buiten 
de wet' gezet worden: 'Pas de vacature geeft genoegzame grond onder de voet om een
reddingspoging te wagen.'709 De scribent doelt op het gegeven dat een kerkvoogdij pas 
bij het ontstaan van een predikantsvacature gedwongen kon worden om het vastgestelde 
minimumtraktement te betalen. De uitvoering van het reglement was uiteindelijk dus 
afhankelijk van 'de morele gezindheid der gemeente' c.q. van haar kerkvoogdij. In de 
praktijk werden juist de pioniers de dupe van hun inzet. Noordmans stelt: 'Zij zullen 
het gevoel hebben tot een terugtrekkend en verslagen leger te behoren, dat hun niet 
langer dekking geeft, maar op hun vooruitgeschoven post voor eigen risico laat.'710 

Noordmans is dan ook van mening, dat er meer gebeuren moet. In de brief van 6 sep
tember 1920 schrijft hij daarover aan Boer: 'De tweede stoot moet dus en zo snel mo
gelijk tegen onwillige gemeenten gericht zijn. Wanneer er geen directe weg mogelijk 
is, zou een indirecte moeten worden gekozen. Men zou deze voorposten de vrije hand 
moeten laten om zich te verdedigen en hun positie te redden. M.a.w. de kerkelijke re-

™-\ Zie voor het 'Fonds schraalste': J.R. Slotemaker de Bruine, dl 5, Nederlandsch Hervormd Kerkrecht 
('s-Gravenhage 1939% geheel herziene dr.), p. 80. 
™«. Zie voor 'Vacature-gelden': O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 64v. n. 7. Cf. brief 340 (O. Noordmans aan D. 
Boer, 13 februari 1923). 
101. Brief 339 (O. Noordmans aan D. Boer, 6 december 1922). 
08 Zie voor 'Bis in idem': O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 64v. n. 7. 

O. Noordmans, 'Isolement', p. 39. 
Cf. brief 317 (O. Noordmans aan D. Boer, 6 september 1920). 
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glementen zouden ten hunner opzichte moeten worden gesuspendeerd. Het gaat toch 
niet aan om een predikant tussen een gemeente en de kerk dood te drukken. Hem aan 
de heidenen over te leveren en wat het recht betreft hem strak te houden in z'n plich
ten.' In de subparagrafen 7.3.2.3. en 7.3.2.4. komen wij op de strijd tegen 'het kerk
voogdenfront' terug. 

Het was Noordmans niet alleen om de bezoldiging van de predikanten te doen. 
Het ging hem ook om andere regelingen. In 'De tegenwoordige positie van de predi
kant' zegt hij, dat die te langzaam ingevoerd worden. Dat geldt in het bijzonder voor 
een regeling met betrekking tot het predikantspensioen. Noordmans verwijt de synode 
'een denkwijze die thuis zou behoren in een tijd voor Noach toen de mensen 969 jaar 
oud werden' en voegt daar aan toe: 'Toen behoefde een pensioenregeling niet zo vlug 
afgewerkt te worden.'711 Noordmans vreest dan ook, dat 'die schandelijke collecte voor 
weduwen en emeriti' als gevolg van de autonomie van het beheer chronisch zal wor
den712. In het artikel 'Pensioen-premie'713 ( 1921 ) maakt hij gewag van plannen tot invoe
ring van een verplichte pensioenregeling voor de hervormde predikanten. Hij laat zich 
daar kritisch over uit; hij stelt: 'Een predikant krijgt z'n traktementsregeling thuis op 
papier. Deze sorteert echter in talloze gevallen geen effect. (...) het feit, dat de kerk hem 
afscheept met een papieren traktementsregeling maakt het m.i. onmogelijk om de pen
sioen-premie anders dan facultatief te stellen.' In dit verband attenderen wij op een uit
spraak in 'Isolement': 'Hier tiert nog onbedwongen het 'sweating system' en met het 
oog op de stemming der gemeente in haar kwaliteit van beheerderes moesten nog pas 
emeriti en weduwen aan de honger worden prijsgegeven.'714 Twee jaar later ventileert 
Noordmans in 'Bis in idem' nog steeds het verwijt '(...) dat de kerk, wat ik in dit ver
band mag noemen haar hele ambtenarencorps, met vrouw en kind, bijna naakt aan den 
dijk zet, ingeval van overlijden en invaliditeit.' Met het oog daarop doet hij het voorstel 
om vacaturegelden die gemist kunnen worden, voor pensionering aan te wenden. In de 
loop der jaren werd de situatie met betrekking tot de pensioenen gunstiger dan Noord
mans had gevreesd. In 1925 werd de Pensioenraad geïnstalleerd, op 1 januari 1926 trad 
een reglement met betrekking tot de predikantspensioenen in werking715. In het artikel 
'Het emeritaat' ( 1948) merkt Noordmans zelf op: 'Wij hadden in de eerste decade van 
deze eeuw nooit gedroomd, dat ons pensioen hoger zou komen te liggen dan wat toen
tertijd reeds als een flink traktement gold.'716 

In 'Isolement' stelt Noordmans: 'Het reglementaire en financiële gezichtspunt kan in 
de kerk het laatste niet zijn. Het gaat ook niet alleen om de financiën van het predi
kantsgezin, maar om de morele positie van de predikant.'717 Op vergelijkbare wijze 
benadrukt de auteur als hoofdbestuurslid van de Bond van Nederlandse Predikanten in 

?". O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', p. 30. Cf. Veertig jaar Bondsgeschiedenis, 
p. 13-15. 
712. O. Noordmans, 'Antwoord op Macht is recht', in V.W. dl. 5, p. 49. 
713. Zie voor 'Pensioen-premie': O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 62 n. 1. 
714. O. Noordmans, 'Isolement', p. 46. 
"5 . J.R. Slotemaker de Bruine, ibid., p. 81. 
7'6. O. Noordmans, 'Het emeritaat', in V.W. dl. 5, p. 584. 
7I7. O. Noordmans, 'Isolement', p. 40. Cf. Rein Brouwer, ibid., p. 67. 



288 

'Bondsorganisatie', '(...) dat de financiën wel de aanleiding, maar niet de reden van het 
bestaan van de Bond uitmaken.'718 Noordmans behandelt de verhouding tussen de finan
ciële en de principiële kant van de zaak vooral in het artikel 'Roeping en loon'719 (1924), 
dat wij hier willen bespreken. 

Noordmans begint zijn bijdrage met de vraag of het predikantstraktement 'loon' 
genoemd mag worden. Vervolgens verwoordt hij het vermoeden dat die vraag zowel in 
de kring van de predikantenbond als in die van de gemeente ontkennend beantwoord 
zou worden. Hij schrijft: 'Men is dan van mening dat een predikant geen loon behoort 
te ontvangen, onder welke naam dan ook. Hij heeft een roeping te vervullen, een godde
lijke roeping waaraan hij gehoor geeft zonder daarbij aan enig verband te denken, dat 
deze zou houden met z'n dagelijks brood.'72" De gemeente is in deze optiek de instantie 
die de predikant in staat stelt zich zonder broodzorgen aan zijn roeping te wijden. 
Noordmans vindt evenwel: 'De twintigste-eeuwse werkelijkheid onderwerpt die theo
rie aan een harde proef, waaronder ik geloof dat ze zal moeten bezwijken, tot heil van 
gemeente en predikant beide.' Met betrekking tot het heil van de predikant stelt Noord
mans, dat God een verband gelegd heeft tussen arbeid en brood; hij verwijst daarbij 
naar Genesis 3: 19. Dat verband geldt naar zijn mening ook voor de predikant: zijn ar
beid is niet zo bovenaards, dat hij niet onder deze aardse norm valt. De door hem af
gewezen zienswijze karakteriseert Noordmans als 'idealistisch'. Wanneer dat stand
punt vastgehouden wordt, degenereert volgens hem zowel de arbeid als het dagelijks 
brood in het bestaan van de predikant. Ten aanzien van het heil van de gemeente be
weert de scribent, dat het loslaten van de overgeestelijke opvatting voor haar een geluk 
zou zijn: 'Zij schept namelijk leugenachtige verhoudingen. (...) Nu de kerk voor zich 
het privilege opeist van schandelijke salariëring en zij haar dienaren en hun weduwen 
vrijwel ongepensioneerd laat gaan, hebben haar leden niet het recht hyper-christelijke 
beweringen te lanceren. Zij behoren te beginnen de gewoon-christelijke begrippen, die 
in de wereld toepassing hebben gevonden, te eerbiedigen.' 

7.3.2.2. De sociale kant van de zaak 
De financiële kant van de kwestie van de predikantsbezoldiging raakt de sociale zijde 
ervan. Dat blijkt vooral uit 'Sociale mogelijkheid en algemeen sociaal ideaal'721, een 
reactie op een ingezonden stuk van Horreüs de Haas en H.T. de Graaf in Het Orgaan122. 
In dit verband merken wij op, dat beide theologen geijverd hebben voor de ontmoeting 
tussen christendom en socialisme. Horreüs de Haas was betrokken bij het werk van 
'De Blijde Wereld'723, een groep rondom het gelijknamige religieus-socialistische week
blad. De Graaf was van 1920 tot 1929 voorzitter van de ' Woodbrookers'724, een vereni
ging van rechtzinnigen en vrijzinnigen die wilde bijdragen tot aanvaarding van het 

"8 . O. Noordmans, 'Bondsorganisatie', p. 51. Cf. A. de Groot, ibid. 
7". O. Noordmans, 'Roeping en loon', in V.W. dl. 5, p. 62-64. Cf. A. de Groot, ibid., p. 215. 
720. O. Noordmans, ibid., p. 63. 
m. Cf. A. de Groot, ibid., p. 216. 
722. Zie voor het ingezonden stuk van Horreüs de Haas en De Graaf: O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 38 n. 2. 
723. H.J. Wilzen en A. van Biemen, Samen op weg. Vijftig jaar ontmoeting tussen Christendom en Socia
lisme in De Blijde Wereld en Tijd en Taak (Amsterdam 1953), p. 15. 
724. J. Lindeboom, Geschiedenis van de Barchem-beweging MCMVIII - MCMLVIII (Lochern 1958), p. 79 
en 102. Cf. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 34 n. Hen p. 342 n. 22. 
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socialisme in protestants-christelijke kring. Noordmans is in ieder geval in hun confe
rentie-centrum in Barchem geweest om de lezingen 'Autonomie der cultuur'725 (1928), 
'Beginsel van verdraagzaamheid'726 (1930) en 'De boodschap der Zwitsers'727 (1937) 
te houden; ook in 1924 moet hij er geweest zijn728. Tevens heeft hij een artikel729 gepu
bliceerd in de Barchem-Bladen, het orgaan van de Barchembeweging. 

Horreüs de Haas en De Graaf keren zich vooral tegen het kerkelijke voorstel om 
de tweejaarlijkse verhogingen te laten doorlopen, ook nadat kinderen volwassen gewor
den zijn en als regel niet meer of in sterk verminderde mate tot last van hun ouders ko
men. Het bezwaar van Noordmans' collega's heeft alles te maken met hun social(istisch)e 
opstelling. Wij citeren het slot van hun bijdrage: 'Men vreest, terecht, schade voor den 
geestelijken arbeid door te lage predikantstractementen, maar men vergete niet de schade 
veroorzaakt door te hoge. Meer nog dan andere vakbonden moge de predikantenbond 
waken voor vak-egoisme, en hare eischen stellen binnen de grenzen van eene alge-
meene sociale mogelijkheid en een algemeen sociaal ideaal, dat wij boven persoonlijke 
en vakbelangen te dienen hebben.' In een redactioneel commentaar in hetzelfde num
mer van Het Orgaan komt Boer Horreüs de Haas en De Graaf tegemoet. Hij schrijft, 
dat hij ontvankelijk is voor de suggestie van periodieke verlagingen zoals die door zijn 
collega's gedaan is: als met de daardoor vrijkomende gelden voor emeriti en weduwen 
gezorgd wordt. 

In 'Sociale mogelijkheid en algemeen sociaal ideaal' bestrijdt Noordmans, dat 
de sociale mogelijkheid en het algemeen sociaal ideaal in het ontwerpreglement uit het 
oog verloren zouden worden. Hij betoogt, dat de rekensom van zijn collega's alleen 
opgaat voor een predikant die met het maximaal aantal dienstjaren naar een stad (met 
onderwijsinstellingen voor de kinderen) gaat. De opstellers van het voorgestelde regle
ment hadden die verbetering van positie gemotiveerd met de overweging dat in grotere 
gemeenten meer arbeid verricht wordt. Noordmans is van mening, dat die invalshoek 
dan ook dient te gelden voor de periodieke verhogingen. Hij vindt: 'Wie twintig jaar 
lang ijverig gewerkt heeft, behoort niet meer even arm te zijn als aan 't begin.'730 In de 
brief van 21 mei 1920 aan Boer verwoordt Noordmans zijn visie nog scherper: 'De 
gedachte om de traktementen weer op 't aanvangspunt terug te laten keren lijkt mij 
allerdwaast. In de kracht van z'n leven werd de predikant met z'n vrouw dan in 'n bes
jes-huis gezet. De dorpspredikant zou dan op z'n 50e jaar het inkomen genieten van 
een hulponderwijzer met wat dienstjaren, of van lagere ambtenaren.'731 Volgens Noord
mans zal de opvoeding van de kinderen aan het leven een zekere expansie gegeven 
hebben, waartoe de traktementsverhoging bijgedragen zal hebben. Met het oog daarop 
schrijft hij: 'Wordt deze echter na de opvoeding ingetrokken, dan blijken de kinderen 
op kosten der kerk te zijn grootgebracht.'732 Daar komt naar Noordmans' mening bij, 

72S. O. Noordmans, 'Autonomie der cultuur', in V. W. dl. 6, p. 583-589. 
™. O. Noordmans, 'Beginsel van verdraagzaamheid', in V.W. dl. 6, p. 345-348. 
™. O. Noordmans, 'De boodschap der Zwitsers', in V.W. dl. 3, p. 668-671. 
72S. Brief 346 (H. Hoogendijk aan O. Noordmans, 29 november 1924). 
72'. O. Noordmans, 'Daad en lot', in V.W. dl. 6, p. 590-603. 
73°. O. Noordmans, 'Sociale mogelijkheid en algemeen sociaal ideaal', p. 35. 
" ' . Brief 315 (O. Noordmans aan D. Boer, 21 mei 1920). 
™2. O. Noordmans, ibid., p. 36. 
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dat de predikant een tijdlang min of meer gelijke tred met andere intellectuelen kan 
houden, maar op een kritiek ogenblik onder andere klassen moet verkeren. Wij vermel
den in dit verband, dat De Groot Noordmans' betoog om het traktement ook nadat de 
kinderen het huis uit zijn, op het peil te houden dat het heeft gehad in de jaren dat er 
kindergelden zijn uitgekeerd, als 'enigszins geforceerd' karakteriseert733. 

Hoewel Noordmans bedenkingen heeft tegen de visie van de beide inzenders, 
verstaat hij hun vrees dat het predikantsgezin te ver van de laagste trappen van de maat
schappelijke ladder zal komen om nog vruchtbaar geestelijk contact te hebben. Hij is 
evenwel van mening, dat de kerk niet het recht heeft, haar dienaren een ascetische mo
raal op te leggen. Hij vindt: 'Evenmin als ze het predikantsgezin mag exploiteren voor 
sociaal ideaal-type, mag ze het voor haar eigen geestelijke doeleinden gebruiken. Het 
gezin behoort niet aan de kerk. Het heeft eigen onvervreemdbare rechten.'734 Ascese 
behoort naar Noordmans' mening tot de individuele ethiek en kan niet tot sociale eis 
worden gesteld735. Noordmans besluit zijn pennenvrucht als volgt: 'Wie vooraf, met 
weloverwogen inzicht, een ascetisch levensideaal de voorkeur geeft, blijve ongehuwd. 
En een gemeente, die daarnaar gediend wenst te worden, kieze een pastoor en geen 
predikant.' Deze slotzin herinnert ons aan een passage die Noordmans enige tijd later 
in 'De tegenwoordige positie van de predikant' zal verwoorden. 

In De Hervorming1^ komt Horreiis de Haas op de kwestie terug737. Hij geeft 
een overzicht van de belastingaanslagen over 1918 en 1919 en stelt met het oog daarop 
vast, dat de predikanten aanspraak maken op de loonstandaard van de bovenste 6,41 
procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Tegen die achtergrond herhaalt de scri
bent de vraag, of de bezoldiging van de predikanten zo nog wel in overeenstemming is 
met de sociale mogelijkheid en het sociale ideaal. Hij vindt, dat men die vraag te gemak
kelijk terzijde schuift. Hij voegt daar aan toe: 'Maar méér dan bedenkelijk, ergerlijk 
dunkt het ons dat zoovelen van hen, die nu tot welsprekendheid en tot actie gekomen 
zijn waar het hun eigen persoonlijke of groepsbelangen geldt, dat zij gezwegen hebben 
toen de groote volksnooden tersprake kwamen, waarbij de hunne dan toch vaak van 
verre niet konden worden vergeleken, dat zij gezwegen hebben, of erger nog, dat zij 
hebben weerstaan, toen de strijd gevoerd werd voor een volks- en wereldideaal, waar
van toch het hunne in elk geval slechts een onderdeel kan heeten.' Horreiis de Haas 
geeft tenslotte als zijn opvatting dat men met het oog op de toekomst van de kerk moet 
streven naar 'een goed ontwikkelde, breed onderlegde, behoorlijk gesalarieerde predi
kantenstand'. Hij vervolgt: '(...) méér dan van materiale verbeteringen in de maat
schappelijke positie der predikant blijft die toekomst afhangen van de kracht waarme
de de religieuze gedachte zal leven in hunne harten en hen zal uitdrijven ook tot de 
onbaatzuchtige dienst voor volk en wereld van een hooger gemeenschapsideaal.' In 

7". A. de Groot, ibid., p. 216. 
™. O. Noordmans, ibid., p. 37. 
73S. De redactie van Noordmans' V.W. merkt in O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 38 n. 2, met betrekking tot de 
bedoeling van Horreiis de Haas en De Graaf op licht verwijtende toon richting Noordmans op: 'In plaats 
van ascese te bepleiten, wilden zij slechts aandacht vragen voor de grenzen van een 'algemene sociale mo
gelijkheid en een algemeen sociaal ideaal'.' 
73<i. De Hervorming, opgericht in 1873, was het weekblad van de Nederlandse Protestanten Bond. Van 1927 
tot 1934 verscheen het maandelijks. 
737. G. Horreiis de Haas, 'De toekomst van de Ned. Herv. kerk', in De Hervorming, 9 oktober 1920. 
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Het Orgaan gaat Boer in op Horreüs de Haas' beschouwing, in een artikel met de veel
zeggende titel 'Waardeloze cijfers'718. De secretaris van de predikantenbond vindt het 
onjuist om de voor 1921 ontworpen regeling te vergelijken met cijfers die aan 1918 
ontleend zijn. Verder acht hij het een recht van de individuele predikant om met behulp 
van eigen vermogen boven de stand van het ambtsinkomen of uit eigen voorkeur bene
den die stand te leven. Naar Boers mening rust op gemeente of kerk de plicht, de mid
delen te verschaffen voor een leven overeenkomstig het niveau waarop zij haar predi
kanten wil zien leven. 

Uit 'Sociale mogelijkheid en algemeen sociaal ideaal' is duidelijk geworden, 
dat Noordmans weinig affiniteit gevoelde met de benadering van het vraagstuk van de 
predikantsbezoldiging door Horreüs de Haas en De Graaf. Wij merken hierbij op, dat 
hij in 'De tegenwoordige positie van de predikant' wel in positieve bewoordingen ge
wag maakt van 'een vereniging van sociale predikanten', die in haar statuten een ar
tikel had opgenomen waarin als doel gesteld werd, 'elkaar te helpen tegen de bestu
ren'739. Mogelijk heeft hij daarbij 'De Blijde Wereld' op het oog. In 'Isolement' spreekt 
hij over 'sommige religieuze socialisten' met hun verlangen naar 'een nieuwe verhou
ding van geestelijk en politiek terrein'; met het oog daarop stelt hij: 'Geen geestelijke 
beweging gedijt ten slotte buiten verband met 't geheel.'740 Ook deze opmerking heeft 
alles te maken met 'de tegenwoordige positie van de predikant'. Noordmans vervolgt 
namelijk: 'Wij hebben derhalve op politiek terrein te arbeiden aan de opheffing van ons 
isolement.' Tenslotte: in een brief van 30 maart 1922 vraagt Noordmans aan Boer: 
'Wilt gij mij nu even opgeven het adres van die Engelse secretaris (Bond van Engelse 
predikanten)?' Hij merkt daarbij op: 'Voorlopig vind ik het feit, dat deze mensen bij de 
Labourparty zijn aangesloten, nog geen reden om niet te trachten er achter te komen 
wat ze willen en doen.' 

Wij willen tenslotte stilstaan bij de literatuur over de sociale positie van de predikant. 
G. Groenhuis heeft aangetoond, dat de gereformeerde predikanten in de zeventiende-
eeuwse Republiek typisch representanten van een groep die de middenpositie innam, 
waren741. Met deze visie wijkt hij af van de tot dan toe gangbare opvatting over de so
ciale positie van de predikanten in die tijd: die zou aanmerkelijk lager zijn. Wel ver
wijst Groenhuis naar Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de repu
bliek142, waarin Cuperus over de erbarmelijke omstandigheden waarin veel Friese pre
dikanten toen verkeerden, schrijft743. O.J. de Jong stelt, dat de predikantenstand vóór 
1800 voor 'de minder gegoede meer begaafde' dikwijls de enige mogelijkheid vormde 
tot stijging op de maatschappelijke ladder, terwijl de stand op zichzelf weinig aanzien 
genoot744. Volgens De Jong veranderde dat in de negentiende eeuw. Zijn visie wordt 

™. D. Boer, "Waardeloze cijfers', in Het Orgaan 2 (1920) nr. 8. 
73'. O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', p. 29. 
74°. O. Noordmans, isolement', p. 45. 
Ul. G. Groenhuis, De Predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek 
der Verenigde Nederlanden voor ± 1700 (Groningen 1977). 
742. S. Cuperus, Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de republiek 2 delen (Leeuwarden 
1916). 
*". G. Groenhuis, ibid., p. 134. 
744. O.J. de Jong, 'Vier eeuwen domineeswerk', in R. Kapteine.a., Over de predikant (Utrecht 1969), p. 55. 
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bevestigd door recente literatuur745. In de vroege negentiende eeuw valt een verbete
ring van de sociale positie van de predikant te onderkennen. Er is sprake van toenade
ring tot politiek-bestuurlijke, economische en vooral culturele elites. In de loop van de 
negentiende eeuw verzwakt de positie van de predikant. Zo verkeert de relatieve auto
nomie die predikanten in de eerste helft van de negentiende eeuw ten opzichte van 
lokale elites hadden genoten, in afhankelijkheid van het kerkvolk. 

Over de sociale positie van de predikanten aan het begin van de twintigste eeuw 
is weinig bekend746. Noordmans' bijdragen geven enig inzicht in de financiële omstan
digheden van de hervormde 'geestelijkheid'. Een vergelijkbaar beeld wordt geschetst 
door W.A. Hoek in het artikel 'Glorie en tragiek'747, waarnaar Noordmans in 'Gemeen
schap en persoonlijkheid' verwijst748. Hoek gaat uitvoerig in op de slechte financiële 
situatie van de meeste predikanten. Daarbij stelt hij ook hun sociale positie aan de orde. 
Hij schrijft: 'Ik laat hier de moeilijke vraag rusten, welke stand van nature voor het 
geestelijk ambt de grootste praedispositie in zich draagt. Ik spreek hier slechts in het 
algemeen de stelling uit, dat gelijk Christus zijn gemeente recruteert uit alle lagen der 
maatschappij, de predikantenstand, die het verkleinde, doch tevens verscherpte beeld 
der gemeente toonen moet, haar vertegenwoordigers moet vinden uit alle klassen en uit 
alle omstandigheden; en dat er steeds een bizondere kracht is uitgegaan van de man
nen, die uit het volk voortgekomen zijn, en uit eigen ondervinding het in al zijn nooden 
kennen.'749 Tegen die achtergrond noemt Hoek het predikantschap 'een ambt, dat slechts 
door min of meer gefortuneerden kan waargenomen worden '. Op het spoor gezet door 
De Groot750, wijzen wij tenslotte op het artikel 'De Reputatie van onze Predikanten'751 

van Van Dijk, 'het enige stuk, waarin Van Dijk zich uitvoerig met de kerk bezighoudt'752. 
Met De Groot vinden wij de verwantschap met uitlatingen van Noordmans opvallend. 
In het opstel spreekt Van Dijk over de eis dat predikanten cultuurmensen zouden moe
ten zijn. Welbeschouwd vindt hij die onbarmhartig en zelfs wreed, want: 'Wie zal dat 
betalen?'753 Voor zijn doen is Van Dijk, door M.J. Aalders als 'een schuchter en fijn
gevoelig mens' getypeerd754, ongehoord fel, wanneer hij zegt: 'Het komt mij voor dat 
de rijke, de welgestelde en gegoede leden der Christelijke gemeente een zware schuld 
vóór God op zich laden, door onze predikanten in de ellende te laten.' Daar komt voor 
de auteur bij, dat het woord 'cultuur' hem na wat in de jaren van de eerste wereldoor-

us. P. van Rooden, "Van geestelijke stand naar beroepsgroep. De professionalisering van de Nederlandse 
predikant', in Tijdschrift voor sociale geschiedenis 17 (1991) nr. 4, p. 361-391, P. van Rooden, 'De sociale 
positie van de predikant in de tijd van Haverschmidt', in De Negentiende Eeuw 18 (1994), p. 39-52, F.A. 
van Lieburg, Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in 
Nederland van 1572 tot 1816 (Zoetermeer 1996), David J. Bos, "Een kring van achtbare mannen'. De 
sociale positie van (hervormde) predikanten in de negentiende eeuw', in D.Th. Kuiper e.a. (red.), ibid., p. 
13-50, en David J. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland (Amsterdam 1999). 
1M. Cf. A.R. Rutgers, Karakteren Bezwaren van het predikantschap (Amsterdam z.j. = 1914), p. 5v. 
74'. W.A. Hoek, 'Glorie en tragiek', in Stemmen voor Waarheid en Vrede55 (1918),p. 865-888 en 956-969. 
74S. O. Noordmans, 'Gemeenschap en persoonlijkheid', p. 214. 
749. W.A. Hoek, ibid.,p. 871. 
7!0. A. de Groot, ibid., p. 216 n. 8. 
™. Is. van Dijk, 'De Reputatie van onze Predikanten', in ibid., p. 512-534. 
752. W.C. van Unnik, 'Isaac van Dijk', in Ernsten Vrede. Opstellen rondom de ethische theologie, p. 152. 
™. Is. van Dijk, ibid.,p. 533. 
754. M.J. Aalders, ibid., p. 151. 
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log gebeurd is, verdrietig maakt:'(-) wij Europeesche mensen zijn er, dunkt mij, niet 
aan toe om de kleurige en fleurige kultuurvlag maar weer vroolijk over onze hoofden te 
laten wapperen, alsof er niets gebeurd ware. (...) Voor kultuurjubel is het m.i. de tijd 
nog niet, en mag er ook de stemming nog niet zijn.'755 

7.3.2.3. De juridische kant van de zaak 
In subparagraaf 7.1.3. hebben wij gemeld, dat veel kerkvoogden er weinig voor voel
den om gelden af te dragen aan de Raad van Beheer. In subparagraaf 7.3.1. kwam ter 
sprake, dat het vooral de Noord-Hollandse kerkvoogden waren, die een nieuwe oriën
tering dwarsboomden. Scherp is Noordmans' karakterisering van de geest in hun kring: 
'Conservatiever en onbekeerlijker, meer ante-diluviaans dan de vóór-noachitische en 
vóór-hellenische samen roepen ze niet: après nous le déluge, maar na ons de chaos.'756 

Volgens de spreker hebben de kerkvoogden nog maar één stokpaardje: de autonomie 
van het beheer. Hij is van mening, dat die doorbroken moet worden. Nu hebben wij in 
de laatstgenoemde subparagraaf geconstateerd, dat de kloof tussen arbeid en beheer 
naar Noordmans' opvatting niet juridisch, maar geestelijk uitgevochten dient te wor
den. De kerkrechtelijke aspecten van de problematiek hebben hem evenwel meer dan 
eens naar de pen doen grijpen ...757 

Noordmans heeft geen pogingen ondernomen om de vrijheid van het beheer op juridi
sche gronden te bestrijden. In 'Isolement' stelt hij, dat die onaantastbaar is; waarbij hij 
naar 'de schitterende studies van mr. L.J. van Apeldoorn, wiens buitengewoon helder 
gestelde geschriften, ook voor leken op dit terrein, door hun massaal bewijsmateriaal 
en meeslepende betoogtrant, grote overtuigingskracht bezitten', verwijst758. Wij vol
gen Noordmans' weergave van Van Apeldoorns beschrijving van de geschiedenis van 
het beheer der kerkelijke goederen in het zojuist genoemde artikel759. Overigens: een 
uitvoerige weergave760, zoals Noordmans zelf aan Boer toegeeft in een brief van eind 
1920: 'Het historisch gedeelte had iets korter kunnen zijn. Maar ik vond het gewenst te 
laten zien hoe de kerkvoogdij door haar plichten gegroeid is en langzamerhand alle 
contacten verloor. Het is toch wel heilzaam dit even te laten kijken.'761 

In de Middeleeuwen waren bestuur en beheer met elkaar verbonden. De toen
malige kerkvoogdij was ingevoegd in het canonieke en civiele recht. Bovendien bewaakte 
de overheid haar, vanwege het publiekrechtelijke karakter van de kerk. Deze situatie 

755. Is. van Dijk, ibid., p. 531v. 
756. O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', p. 31. Cf. A. de Groot, ibid., p. 218v. 
757. Cf. Rein Brouwer, ibid., p. 68 en 76. 
™. O. Noordmans, 'Isolement', p. 40. - Behalve de in O. Noordmans, VW. dl. 5, p. 47 n. 5, vermelde 
publicaties van Van Apeldoorn kunnen de volgende genoemd worden: Definancieele verhouding tusschen 
kerk en staat. Referaat, op uitnoodiging van het bestuur van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en 
verdediging van de waarheid in de Nederlandsen Hervormde (Geref.) Kerk in een buitengewone vergadering 
van dien bond 18 dec. '19 gehouden ('s-Gravenhage 1919) en Bestuur en beheer in de Hervormde Kerk 
(Rotterdam 1927). - Zie voor een bestrijding van het standpunt van Van Apeldoorn een brochure van zijn 
broer: J.L. van Apeldoorn, Het Reglement op de predikantstractementen. Eenkritiekop 'bestuur en beheer' 
van Prof. L.J. van Apeldoorn (Huis ter Heide 1928). 
" ' . Cf. A. de Groot, ibid., p. 217. 
™\ Zie vooreen verkorte historische schets: O. Noordmans, 'Communisme', in VW. dl. 1, p. 315. 
761. Brief 320 (O. Noordmans aan D. Boer. 27 december 1920). 
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veranderde ten tijde van de Hervorming: toen ontstond naast de middeleeuwse stich
ting een gereformeerde gemeente, die zelf geen eigenares van goederen was. Noord-
mans beschouwt deze scheiding van bestuur en beheer als de oorzaak van alle ellende 
en hij acht het een misstap van de gereformeerden, dat zij voor de nieuwe gemeente het 
beheer niet opgeëist hebben. Zijn oordeel luidt: 'Nu gingen, en dat was een spiritua
listische fout, ziel en lichaam der kerk uiteen.'762 Wel bleef de publiekrechtelijke posi
tie van de kerk gelijk. De overheid hield toezicht en greep desnoods in; de Staten stel
den voor de predikanten een minimumtraktement vast. In de loop der tijden veranderde 
veel, ook ten goede. Zo was er sprake van een verbetering, toen de predikantsverkie
zing uit de handen van de oude kerkstichters in die van de gemeente overging. Daar
mee was de predikant evenwel nog niet uit zijn isolement verlost: de scheiding van 
bestuur en beheer werd niet opgeheven. Als gevolg daarvan is de predikant 'geïnterneer
de' in een middeleeuwse stichting gebleven: hij moet de rechtsbescherming van het 
canonieke en het publieke recht, die de middeleeuwse pastor nog genoot, ontberen; 
Noordmans stelt: 'In de middeleeuwse stichting, waarin hij is opgesloten, kan hij, zon
der dat er een haan naar kraait, worden uitgehongerd. Men kan trachten hem door 
slecht onderhoud uit z'n pastorie te drenzen als een muis, of uit te roken als een bij.'763 

Noordmans haast zich te verklaren, dat hij niet wil generaliseren of overdrijven. Hij 
schrijft: 'Ik weet zeer goed, dat in vele gevallen de kerkvoogd niet meer het karakter 
draagt van een regent ener stichting maar, zoals de secretaris van de Bond het wil, van 
penningmeester der gemeente. Ik weet dat er te allen tijde met gebrekkige instellingen 
goed werk is te verrichten.'764 

Omdat aan de juridische logica van Van Apeldoorn niet valt te ontkomen, geeft 
Noordmans onomwonden toe: "Wij geloven niet, dat de zeer modeste aanspraken, die 
de synode nu reeds lange jaren op 't beheer laat gelden, in rechten kunnen worden sterk 
gemaakt.'765 Zoals hij in het ingezonden stuk 'Antwoord op Afschaffing van eigendoms
recht in de Hervormde Kerk'(\924) erkent, dat '(...) de synode niet bevoegd is tot het 
beheer.'766 Hij zegt in 'Isolement' evenwel ook: 'Wij kunnen eerbied hebben voor oude 
rechtsinstellingen en voor historische continuïteit. Maar het kan ook van ziekelijke 
artisticiteit getuigen en van gebrek aan zedelijke ernst, wanneer men er niet mee kan 
breken als 't moet.'767 Als 'oplossing' van de problemen stelt Noordmans om te begin
nen voor, dat de privaatrechtelijke positie van de predikant versterkt zou kunnen wor
den. Hij doet een concrete suggestie: 'De vacature biedt gelegenheid om ook ten op
zichte van onderhoud der pastorie bepalingen bij de beroeping te doen vastleggen.'768 

Vervolgens verwoordt hij als zijn mening, dat zowel de kerkelijke besturen als de bur
gerlijke regering 'hun morele onaandoenlijkheid' moeten laten varen769. Uiteindelijk 

' " . O. Noordmans, 'Isolement', p. 41. 
763. O. Noordmans, ibid., p. 43. 
7M. O. Noordmans, ibid., p. 44. 
765. O. Noordmans. ibid., p. 43. 
,M. O. Noordmans, 'Antwoord op Afschaffing van eigendomsrecht in de Hervormde Kerk', in VW dl 5 n 
67. v' 
767. O. Noordmans, 'Isolement', p. 40. 
n'. O. Noordmans, ibid., p. 44. Cf. O. Noordmans, 'Antwoord op Afschaffing van eigendomsrecht in de 
Hervormde Kerk', ibid. 
7M. Zie voor de bestuurlijke kant van de zaak: par. 7.3.2.4. 
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gaat het Noordmans om de morele kant van de zaak770. Met het oog daarop zou de 
publiekrechtelijke positie van de predikant verbeterd moeten worden. Van de regering 
verwacht hij in dezen weinig ondersteuning. Naar aanleiding van de duurtetoeslag van 
ƒ.100,— merkt hij op: 'De regering acht onze arbeid volkomen 'Privatsache'.'77' Des
ondanks stelt hij: 'Wij hebben (...) op politiek terrein te arbeiden aan de opheffing van 
ons isolement.' Zijns inziens is 'Arbeidsorganisatie' daarvoor onontbeerlijk. 

In 'Isolement' spreekt Noordmans zijn verbazing uit over het feit dat sommigen 
de onafhankelijkheid van wat hij 'de stichting' noemt, nog onvoldoende vinden772. Hij 
heeft met deze opmerking vooral zijn collega I.M.J. Hoog, 'goed kenner van het kerk
recht'7", op het oog. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 december 1920 was 
een ingezonden stuk van diens hand verschenen. Daarin uit de auteur forse kritiek op 
de synodale circulaire over de uitvoering van het Reglement op de predikantstrakte
menten. Hij spreekt in dat verband over 'knijpwraak'. Voor het eerst had Hoog zich 
over de kwestie uitgelaten in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 mei 1920. Uit 
die bijdrage citeren wij: 'Een enkel woord slechts over den rechtsgrond der maatrege
len: ik geloof nog niet aan de mogelijkheid van de regeling dezer beheerszaken door 
bestuur (...)' Welnu, in 'Isolement' schrijft Noordmans op verwijtende toon aan Hoogs 
adres: 'Dr. Hoog acht het 'knijpwraak' wanneer de besturen, bij te laag traktement, hun 
medewerking bij de beroeping weigeren.' Zoals hij op 13 december 1920 aan Boer had 
geschreven: 'Met verbazing lees ik de torpedo-aanvallen van ds. Hoog. Waartoe dient 
dat toch en wat zit daar achter? Is het thans een tijd om van knijpwraak te spreken, 
waarvan gemeenten het object zijn en hebben niet de kerkvoogdijen deze tot middel
punt en hoofdbeginsel van hun ethiek gemaakt?'774 Noordmans roept in 'Isolement' 
uit: 'Dat ontbrak er nog slechts aan, dat ook in de vacature de ring gesloten werd en de 
stichting zich automatisch in het bezit van een nieuwe geïnterneerde zou kunnen stel
len.' 

Noordmans' 'Isolement' leverde een reactie van Hoog op. Die verscheen als ingezon
den stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant; in hetzelfde dagblad werd een ant
woord van Noordmans opgenomen. In 1924 werd de polemiek tussen Noordmans en 
Hoog hervat. Punt van discussie was in beide gevallen de rechtsgeldigheid van het 
Reglement op de predikantstraktementen. Dat vraagstuk komt ook uitvoerig aan de or
de in een drietal ingezonden stukken van Noordmans in de genoemde krant, waarin hij 
zich tegen Van Apeldoorn richt. Wij volgen de pennenstrijd chronologisch. 

Hoog, die als volgeling van Van Apeldoorn beschouwd kan worden775, reageerde 
op 'Isolement' in een bijdrage met de veelzeggende titel 'Macht is recht'776. Daarin 
erkent hij 'de nood der pastorieën'. Dat betekent zijns inziens evenwel niet, dat elk 
middel dat tot het lenigen van die nood voorgesteld wordt, goedgekeurd moet worden. 

™. Zie voor de morele kant van de zaak: par. 7.3.2.5. 
™. O. Noordmans, 'Isolement', p. 45. 
772. O. Noordmans, ibid., p. 44. 
™. S.B.J. Zilverberg, 'Hoog, Isaac Marius Jacob', in B.L.G.N.P. dl. 2 (Kampen 1983), p. 256. 
™. Brief 319 (O. Noordmans aan D. Boer, 13 december 1920). 
77S. Zie daarvoor: L.J. van Apeldoorn, Bestuur en beheer in de Hervormde Kerk, p. 80-86. 
™. Zie voor 'Macht is recht': O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 50 n. 3. 
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Hoog wraakt vooral de volgende zin uit Noordmans' artikel: 'Wie vogelvrij verklaard 
wordt krijgt het recht als vrijbuiter op te treden.'777 Deze uitlating komt volgens hem 
neer op het pleidooi om een 'invasie' in de stichting als eigenares van de kerkelijke 
goederen te plegen; hij spreekt dan ook over 'het plan van deze dominee om de brand
kast van de administrerende kerkvoogd zijner gemeente open te breken' ; ofschoon hij 
in het midden laat, of Noordmans het zo bedoeld heeft. Dergelijk optreden wordt naar 
Hoogs mening goedgepraat met een beroep op moreel recht, terwijl aan bestaande 
rechtstoestanden voorbijgegaan wordt. Hoogs vrees is, dat deze 'geweldpolitiek' van 
'macht is recht' de kerk meer schade zal doen dan de nood der predikanten. Daarbij 
benadrukt hij: "t Gaat niet om de zelfstandigheid van de gemeenten in de eerste plaats, 
maar om het behoud van de kerkleden (...)' Tenslotte laakt Hoog 'de noodlottige taktiek 
van beroepen niet goed te keuren'. 

In het ingezonden stuk 'Antwoord op Macht is rechf™ dient Noordmans Hoog 
van repliek. Hij vindt het ongelukkig, dat zijn collega over de brandkasten van de kerk
voogdij gesproken had: 'Dr. Hoog zal hem (de lezer, J.D.Th. W.) moeten uitleggen hoe 
het mogelijk was dat op oudjaar die schandelijke collecte voor weduwen en emeriti 
nodig was en tegelijkertijd de kerkvoogdijen brandkasten behoeven.'779 Vervolgens geeft 
Noordmans toe, dat het woord 'vrijbuiter' 'iets dikker' was dan de toepassing. Zich 
verontschuldigend merkt hij op: 'Een geladen pen stelt haar bijzondere eisen aan de 
exegese.' Hij houdt ondertussen wel vol, dat de kerkelijke werker onder een achttiende-
eeuws bestuur en een middeleeuws beheer weinig anders kan zijn dan een vrijbuiter. 
Niet minder belangrijk is zijn afwijzing van de strekking van het betoog van Hoog. Hij 
vindt de gedachtegang van zijn collega zelfs gevaarlijk en besluit zijn bijdrage als volgt: 
'Volgens dr. Hoog is de kerk een zo onmondig lichaam dat zij zelfs gehouden is tot me
dewerking ten opzichte van handelingen, die ze uit een moreel oogpunt veroordeelt. 
Zij moet approberen, goedkeuren, al wat de Mammon doet. Dieper vernedering is voor 
de kerk niet denkbaar. Zij blijve, naar haar oud recht, approbatie weigeren van immo
rele handelingen.' 

In de Nieuwe Rotterdamse Courant van 23 februari 1924 publiceerde Hoog het 
ingezonden stuk 'Afschaffing van eigendomsrecht in de Hervormde Kerk'780. Hij be
gint zijn bijdrage met de stelling dat de gemeenten van de Nederlandse Hervormde 
Kerk ieder voor zich particuliere eigenaressen zijn van meer of minder goederen; zij 
zijn op dit terrein volstrekt zelfstandig. Dat impliceert, dat degene die recht op ander
mans eigendom meent te hebben, dat zal moeten bewijzen. De achterliggende vraag 
van Hoog is uiteraard, waar de bevoegdheid van de synode om beheerszaken naar zich 
toe te trekken, vandaan komt. Het komt de scribent voor, dat dit vraagstuk ten grond
slag ligt aan de beweging onder kerkvoogdijen om zich te verzetten tegen de traktements
regeling, die hij een uiting van 'Synodaal beheer' noemt. Hij steunt die tegenstand, om
dat de synode de rechtsvraag niet heeft durven beantwoorden. Hij benadrukt daarbij, 
dat men met plichtsoverwegingen die grotendeels door belanghebbenden ingebracht 

777. O. Noordmans, 'Isolement', p. 46. 
77S. O. Noordmans, 'Antwoord op Macht is recht', inV.W. dl. 5, p. 48-51. 
77'. O. Noordmans, ibid., p. 49. 
780. Zie voor 'Afschaffing van eigendomsrecht in de Hervormde Kerk' : O. Noordmans, V. W. dl. 5, p. 67 n. 1. 



297 

worden, niets'te maken heeft. 
Noordmans reageerde op Hoogs stuk met 'Antwoord op Afschaffing van eigen

domsrecht in de Hervormde Kerk'm. Daarin stelt hij, dat zijn opponent uitgaat van de 
premisse van Cannegieter. Deze hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk 
had het eigendomsrecht van de hervormde gemeente bepleit; daarop had hij de synoda
le bevoegdheid om het beheer te regelen, gebaseerd. Maar volgens Noordmans trekt 
Hoog uit de premisse van Cannegieter de conclusie van diens opponent, Van Apel
doorn, die het eigendomsrecht van de hervormde gemeente ontkend had: omdat de ker
kelijke goederen stichtingsgoederen zijn, moet de synode zijns inziens onbevoegd ge
acht worden tot het treffen van een beheersregeling. Noordmans vraagt zich niet af, 
wie gelijk heeft. Wij hebben eerder gezien, dat hij zich injuridicis op het standpunt van 
Van Apeldoorn stelde. Hij constateert alleen, dat Hoog een verkeerde conclusie achter 
zijn premisse plaatst. 

In 'Professor Van Apeldoorn en de synode'782 signaleert Noordmans, dat Van 
Apeldoorn bij zijn bestrijding van de synodale bevoegdheid inzake beheer en trakte
mentsregeling tweeërlei argumentatie gebruikt. In zijn De Synode en de Kerkegoede
ren neemt de jurist zijn uitgangspunt in het onderscheid tussen parochie en gemeente. 
Zoals wij al gemeld hebben, is zijn opvatting dat het beheer in de loop der eeuwen pa
rochiaal bepaald gebleven is, terwijl het bestuur over de gemeente gaat en de bevoegd
heid mist om zich met parochiale zaken bezig te houden. In zijn De synode en de predi
kantstraktementen zoekt de auteur de grens van de synodale bevoegdheid evenwel in 
de bestuursinrichting zelf: wat in het Algemeen Reglement van 1816 niet aan de synode 
opgedragen is, blijft aan de plaatselijke gemeente voorbehouden. Het gaat de rechtsge
leerde dus niet meer om de tegenstelling tussen parochie en gemeente, maar om die 
tussen algemene kerk en plaatselijke gemeente. Volgens Noordmans verheerlijkt Van 
Apeldoorn op deze wijze het lokale als een democratische karaktertrek van de kerk. 
Bovendien vlecht hij een sociologisch motief in zijn juridisch advies. Belangrijker is, 
dat Noordmans Van Apeldoorns wisseling van argumentatie verklaart uit het gegeven 
dat zijn eerste brochure vooral gebaseerd is op de onbevoegdheid van de synode tot 
regeling van het beheer der kerkelijke goederen in Friesland. In het tweede geschrift 
gaat het om een advies van algemene strekking. Noordmans merkt daarover op: 'Wan
neer echter de verhouding van algemene kerk en plaatselijke gemeente in het geding 
komt, of de vraag in hoeverre een eeuwenoude koninklijke opdracht wijzigingen kan 
lijden zonder haar kracht te verliezen (...) dan heeft dit alles zeker een juridische zijde, 
maar deze is niet de voornaamste. Ook sociologen, politici, zelfs theologen hebben 
hier een woord mee te spreken en daardoor worden deze vragen uitermate gecompli
ceerd.'781 Noordmans besluit zijn ingezonden stuk met de opmerking dat de synode 
zich nog niet schaakmat gezet behoeft te voelen. Wij maken twee kanttekeningen bij 
Noordmans' bijdrage aan de discussie. In de eerste plaats wijzen wij op de inleiding 
van Van Apeldoorns De Synode en de Kerkegoederen. Daarin stelt de auteur inderdaad, 

7S1. O. Noordmans, 'Antwoord op Afschaffing van eigendomsrecht in de Hervormde Kerk', in V. W. dl. 5, p. 
65-68. 
782. O. Noordmans, 'Professor Van Apeldoorn en de synode', in V.W. dl. 5, p. 68-71. 
7M. O. Noordmans, ibid., p. 70. 
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dat hij zich in zijn betoog richt op de onbevoegdheid van de synode tot regeling van het 
beheer der kerkelijke goederen in Friesland784. Hij voegt daar evenwel aan toe: Tntus-
schen zullen uit den aard der zaak de beschouwingen, waartoe de gebeurtenissen na 
1795 aanleiding geven, althans voor een deel een meer algemeene strekking hebben, 
zoodat ook voor andere provinciën mijn betoog niet alle waarde zal missen.'785 In de 
tweede plaats merken wij op, dat Van Apeldoorn zelf geen discrepantie zag tussen zijn 
benadering in De Synode en de Kerkegoederen en in De synode en de predikantstrak
tementen. In het voorbericht van zijn Bestuur en beheer in de Hervormde Kerk spreekt 
hij overeen 'aanvulling'786. 

In 'De bevoegdheid tot traktementsregeling'787 vervolgt Noordmans zijn bij
drage over 'professor Van Apeldoorn en de synode'. Hij bestrijdt de opvatting van de 
hooggeleerde dat de synode zich zou moeten onthouden van inmenging op het terrein 
van de gemeente. Van Apeldoorn had als motivering gegeven, dat het beheer over stof
felijke zaken en het bestuur over geestelijke ging. Om te beginnen vindt Noordmans 
die formulering onjuist. Hij wijst op het feit dat onder de bestuursmacht van de synode 
allerlei goederencomplexen ressorteren, diaconiegoederen en tal van algemene fond
sen en beurzen. Vervolgens gaat hij in een technisch betoog in op het vraagstuk van de 
rechten van de gemeenten na 1816. Een zin uit de Staatsregeling van 1798 staat daarbij 
centraal: '(...) de gemeenten der voormaals heersende kerk blijven gedurende de eerstko
mende driejaren na de aanneming der Staatsregeling de gewone tractement van derzel-
ver leraren en hoogleraren, bij wijze van pensioen uit 's lands kas genieten, teneinde 
dezelven in die tussentijd de nodige schikkingen maken in derzelver verdere bezoldi
ging.'788 Op grond van de aanduiding 'gemeenten' had Van Apeldoorn geconcludeerd, 
dat de autonomie van de plaatselijke gemeenten gerespecteerd zou worden. Daar was 
het hem uiteindelijk om te doen789. Noordmans probeert aan te tonen, dat 'gemeenten' 
in de Staatsregeling een collectieve betekenis heeft. Het gaat zijns inziens niet om de 
zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente, maar om het verenigingskarakter van de 
kerk als geheel. Tevens benadrukt hij, dat het in de regeling alleen over rijkstraktementen 
gaat. Zijn conclusie luidt: 'De gemeenten hebben over het bedrag der rijkstraktementen 

7M. L.J. van Apeldoorn, De Synode en de Kerkegoederen (Leeuwarden 1919), p. 7. 
785. Wij wijzen op het feit dat D.G. Rengers Hora Siccama in De geestelijke en kerkelijke goederen onder 
het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht. Historisch-juridische verhandeling, voornamelijk 
uit Utrechtsehe gegevens samengesteld (Utrecht 1905), B.M. de Jonge van Ellemeet in Geschiedkundig on
derzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e 
eeuw (Zierikzee 1906), J.F. van Beeck Calkoen in Onderzoek naar den rechtstoestand der Geestelijke en 
Kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie (Amsterdam 1910) en A.J. Maris in De reformatie der 
geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen ('s-Graven-
hage 1939) voor resp. Utrecht, Zeeland, Holland en Gelderland tot vergelijkbare conclusies als Van Apeldoorn 
komen. In een stelling bij hun proefschrift noemen Rengers Hora Siccama en De Jonge van Ellemeet het 
Algemeen Reglement 'niet verbindend'. Cf. W. Heineken, De staat en het kerkbestuur der Nederlandsch-
hervormden sedert het herstel onzer onafhankelijkheid (Leiden 1868) en De rechtstoestand der kerkelijke 
goederen bij de hervormden (Amsterdam 1879) en D.P.D. Fabius, Het reglement van '52. Historisch-
juridische studie over het hervormd kerkbestuur (Amsterdam 1888). 
786. L.J. van Apeldoorn, Bestuur en beheer in de Hervormde Kerk, p. 3. 
*". O. Noordmans, 'De bevoegdheid tot traktementsregeling', in V.W. dl. 5, p. 71-75. 
,88. Geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 72. 
78'. Cf. Rein Brouwer, ibid., p. 76. 
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niets te zeggen en vragen nederig handopening.'790 Noordmans besluit zijn bijdrage 
met de zin: 'De vraag wie zeggenschap heeft over het totaal van het predikantstrakte
ment en die bevoegdheid heeft de staat in 1798 aan niemand gelegateerd.'791 

In het ingezonden stuk 'Een oud synodaal recht'792 gaat Noordmans nog een 
keer op de kwestie in. De aanleiding is de vraag of de meerdere vergaderingen het recht 
hebben om een beroep niet te approberen. In de volgende subparagraaf komen wij op 
dat vraagstuk terug. Noordmans stelt, dat de overheid tot 1798 over de salarisnormen 
gewaakt heeft. Daarna werd de salarisregeling een zaak tussen algemene kerk en plaat
selijke gemeente. Volgens Noordmans is het geding tussen die twee niet op te lossen: 
'Een scheidsrechter bestaat niet meer.'791 Hij vindt: 'Deze toestand is zeker verre van 
volmaakt, maar is althans beter dan de volledige anarchie voor 1920. Wij bevinden ons 
in jure constituendo. Het recht dat men zoekt zal zo ongeveer in het midden liggen, 
tussen de algemene kerk en de plaatselijke gemeente. Men zal goed doen het daar 
voorlopig te laten - n'en déplaise prof. Van Apeldoorn.' Resumerend merkt Noordmans 
op, dat geen juridische bezwaren de plaatselijke gemeente ervan behoeven te weer
houden om met de algemene kerk samen te werken in het beroepingswerk: 'Hun komt 
noch 'de iure' noch 'de facto' het recht tot salarisregeling toe.'794 

Wij merken tenslotte op, dat de juridische kant van de synodale bevoegdheid met be
trekking tot het beheer van kerkelijke goederen in feite nog steeds niet opgelost is. 
Vooral door een aantal kerkvoogdijen van gemeenten die zich tot de richting van de 
Gereformeerde Bond rekenen, wordt die bevoegdheid bestreden795. 

7.3.2.4. De bestuurlijke kant van de zaak 
In subparagraaf 7.3.1. kwam Noordmans' kritiek op de organisatie van de Nederlandse 
Hervormde Kerk ter sprake. Wij herinneren aan zijn uitspraak: 'De regentencolleges 
van thans zijn uit de aqhttiende eeuw.'796 De spreker vervolgt: 'De getrapte verkiezin
gen, de provinciale autonomie, het herinnert aan en is regelrecht afkomstig van de oude 
republiek.' In 'Antwoord op Macht is rechf gaat Noordmans nog een stap verder: 'De 
achttiende-eeuwse kerkinrichting met haar regenten-colleges, haar getrapte verkiezin
gen, haar provinciale autonomie staat ten dode opgeschreven.'797 Uit de aard der zaak 
spitst de scribent zijn klachten toe op de positie van de predikant. Zoals wij in de 
zojuist genoemde subparagraaf geconstateerd hebben, was zijn belangrijkste verwijt 
jegens de kerkelijke besturen, dat zij zich slechts met de machinale functie van het 

7M. O. Noordmans, ibid., p. 74. 
7". W.H. den Ouden, die de Staatsregeling van 1798 uitvoerig bespreekt in Kerk onder patriottenbewind. 
Kerkelijke financiën en de Betaafse Republiek 1795-1801 (Zoetermeer 1994), geeft geen uitsluitsel over 
het verschil van mening tussen Van Apeldoorn en Noordmans. 
7". O. Noordmans, 'Een oud synodaal recht', in V.W. dl. 5, p. 75-79. 
™. O. Noordmans, ibid., p. 78. 
794. O. Noordmans, ibid., p. 79. 
7M. Zie daarvoor: De verhouding van bestuur en beheer in de Nederlandse Hervormde Kerk. Een positie
bepaling. Uitgave vanwege het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde 
Kerk (Maassluis 1991). 
796. O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', p. 30. 
797. O. Noordmans, 'Antwoord op Macht is recht', p. 49. 
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ambt bemoeiden. In 'Pastorale ethiek' laat Noordmans zich in dezelfde en in soort
gelijke bewoordingen over de houding van de besturen uit: 'Zij hebben volgens de re
glementen na te gaan of de ambten functioneren. Anders niet. Met de eigenlijke ethiek 
van het werk, de leidende idee van de arbeid, laten ze zich niet in.'798 

In de onderhavige subparagraaf besteden wij aandacht aan Noordmans' denk
beelden met betrekking tot de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk, ter
wijl wij in subparagraaf 7.3.2.5. nader ingaan op zijn visie op het predikantschap -
ofschoon wij beseffen, dat die twee vraagstukken nauwelijks te scheiden zijn. 

In 'De tegenwoordige positie van de predikant' verwijst Noordmans naar de reorgani
satie-pogingen van 'hoogstaande mannen als Gunning c.s.'. Die mochten niet baten: 
'Als op een stootkussen is alles doodgelopen in de synode. De synode zit behaaglijk op 
de wip van tien/negen en negen/tien en denkt er niet aan het spelletje te staken.' Vol
gens Noordmans hadden ook veel predikanten bedenkingen tegen kerkelijke reorganisa
tie. Hij wijt dat aan 'de vrees van kerkelijk lijfsbehoud'. Belangrijker is het antwoord 
op de vraag wat hem zelf voor ogen stond. Hij stelt: 'Zeker is dat thans de reorganisatie 
moet betekenen een andere organisatie. Op andere, veel meer rechtstreekse, veel inten
ser wijze behoort de organisatie der kerk er een te zijn van kerkelijke werkers.' Met 
het oog daarop pleit de spreker voor een arbeidsorganisatie. Op 13 december 1920 had 
hij daarover aan Boer geschreven: 'Wanneer ons werk van geestelijk werken nog een 
toekomst heeft, dan moet de organisatie van onze arbeid komen. En dan moeten de 
oude beheers- en bestuurscolleges aan de kant. Het is toch onduldbaar, dat een organisatie 
als de onze van ± 1200 academisch gevormde personen door een klein college als de 
synode resp. synodale commissie als quantité négligeable wordt behandeld, wanneer 
het haar eigen belangen en arbeid geldt. Slechts de eigenaardige mentaliteit der predi
kanten, waar van velen moreel ingedeukt zijn, maakt zoiets mogelijk.'799 In 'Antwoord 
op Macht is recht' wordt Noordmans iets concreter. Hij stelt voor om de arbeidsorga
nisatie in de kerkelijke organisatie op te nemen. Hij beseft, dat dat geen kleinigheid is. 
Immers: 'Wat zou daarbij van de oude organisatie nog overblijven?' Maar naar zijn 
mening is er geen alternatief. Met woorden uit 'De tegenwoordige positie van de pre
dikant': 'Wanneer we echter onze plaats in de samenleving op enkele bunders land 
willen blijven funderen, dan loopt de zaak ten einde.'™ Duidelijk is Noordmans' be
langrijkste invalshoek: '(...) of er in de kerk ruimte zal zijn voor een arbeid naar eigen 
christelijke idee; voor echt persoonlijk werk.'801 

Het behoeft geen betoog, dat de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de verbetering van de positie van de predikant voor Noordmans alles te maken 
hebben met de opheffing van de aloude scheiding van bestuur en beheer. In 'Isolement' 
schrijft hij, dat de opstelling van het Reglement op de predikantstraktementen (daar 
door hem als het reglement 'op de vacatures' aangeduid!) daarmee vergeleken 'een 
peulschilletje' is802. In verband met de reorganisatie van de kerk stelt hij: 'Niemand 

"8. O. Noordmans, 'Pastorale ethiek', p. 58v. 
7". Brief 319 (O. Noordmans aan D. Boer, 13 december 1920). 
80°. O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', p. 32. 
80'. O. Noordmans, 'Pastorale ethiek', p. 58. 
ml. O. Noordmans, 'Isolement', p. 40. 
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schrikke hier echter voor de lange termijn, alsof wij de twintigste eeuw er bij zouden 
willen nemen, waar men zich reeds een eeuw lang met deze vragen bezighield. Deze 
kwesties moeten doorgehakt.'803 Van de synode verwacht Noordmans in dit opzicht 
weinig steun. In de vorige subparagraaf hebben wij hem in 'Isolement' met betrekking 
tot de kerkelijke besturen horen spreken over 'hun morele onaandoenlijkheid'; elders 
in het artikel heeft hij het over hun 'ongelooflijke goedmoedigheid'804. Hij licht die 
beoordeling als volgt toe: 'In vele gevallen vergenoegen zij zich met de orde en geven 
de gerechtigheid prijs.' In het artikel 'Mobilisatie' (1921) is Noordmans niet minder 
scherp; hij merkt op: 'Onze hele reglementen-bundel is (...) een reglement, niet op 
actie, maar op rust. (...) De praktijk van kerkelijk bestuur sluit zich hierbij aan.'805 Met 
woorden uit 'Pastorale ethiek': 'De hele inrichting der kerk, zoals die thans bestaat, is 
gebaseerd op haar institutair karakter.' Vervolgens klinkt in 'Mobilisatie' Noordmans' 
verwijt aan het adres van de synode, dat de politiek mijlen ver buiten haar gezichts
kring ligt. Hetzelfde kan naar zijn mening gezegd worden van het maatschappelijk en 
zedelijk leven. Hij schrijft: 'De besturen kunnen heel wat verduwen op dit gebied.' Hij 
licht die uitspraak als volgt toe: 'De weduwen der kerk zelve hebben geen brood. 'Lass 
sie betteln gehn.' Maar als ergens stagnatie komt in het geven van handjes na preek of 
vergadering of de rookwolkjes uit de Goudse pijp te fors dreigen uitgestoten te wor
den, dan mist men smartelijk een artikel om ook deze ceremonies te regelen806. In de 
predikheren-kerk is rust de normale toestand.' 

De vraag kan gesteld worden, wat de kerkelijke besturen in Noordmans' optiek 
zouden moeten doen. Welnu, in 'Isolement' stelt hij hen voor de keuze: 'Of ze zullen 
met alle hun ten dienste staande middelen de positie van de gevestigde predikant moe
ten gaan dekken. Ze zullen met de bestuursmiddelen een invasie moeten doen in de 
stichting. Of wanneer ze dit niet willen of niet kunnen, zullen zij moreel het recht 
verliezen van opzicht en tucht over de gevestigde predikant.' Noordmans stelt het provin
ciale kerkbestuur van Noord-Holland ten voorbeeld: het dreigde sommige kerkvoog
den op morele gronden met afzetting. Dat niet alle provinciale kerkbesturen zo kracht
dadig optraden, blijkt uit de brief van 6 september 1920 van Noordmans aan Boer807. 
Daarin schrijft hij: 'Verder is 't Provinciaal Kerkbestuur in Friesland van geheel andere 
mentaliteit dan dat van Noord-Holland, zoals u kan blijken uit m'n bijlage.'808 

In het artikel 'De taak der besturen in 1922'809 ( 1922) gaat Noordmans expliciet 
in op de vraag, wat hij van de kerkelijke besturen verwacht. Hij besteedt aandacht aan 
de nieuwe verhouding die, als gevolg van de invoering van het Reglement op de predi
kantstraktementen, tussen bestuur en beheer is ontstaan. Hij stelt, dat de scheiding die 

8M. Cf. A. de Groot, ibid., p. 219. 
8<M. O. Noordmans, ibid., p. 46. 
805. O. Noordmans, 'Mobilisatie', in V.W. dl. 5, p. 52. Cf. A. de Groot, ibid., p. 220. 
™6. Noordmans spreekt in dit opzicht uit eigen ervaring. Zie daarvoor: par. 3.2.4. en 3.2.5. 
807. Brief 317 (O. Noordmans aan D. Boer, 6 september 1920). 
808. Dat Noordmans ten onrechte generaliseert, moge blijken uit het optreden van het provinciaal kerkbe
stuur van Friesland aan het begin van de twintigste eeuw tegen de onwillige kerkvoogdij van Warga. Zie 
daarvoor: J A . Bruins, Het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland en de Predikantstraktementen (Het con
flict met Warga) (Leeuwarden 1901 ). Cf. G.H. van Borssum Waalkes, Ongevraagd advies in zake de strijd 
over Warga (Leeuwarden 1901) en J.S. Sinnighe Damsté, Het kerkelijk schandaal te Warga toegelicht 
(Leeuwarden z.j. = 1901) en Het kerkelijk schandaal te Warga nader toegelicht (Leeuwarden 1901). 
80 '. O. Noordmans, 'De taak der besturen', in V.W. dl. 5, p. 60-62. Cf. A. de Groot, ibid. 
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ten tijde van de Hervorming haar beslag had gekregen, niet opgeheven is. Zijns inziens 
grijpt de kerk niet in op het terrein van het beheer. Wel treedt ze met verhoogd zedelijk 
besef jegens de beheerswereld op. Volgens Noordmans is dat ook nodig: 'De kerk 
behoort moreel voorop te gaan.'810 De geestelijke waardigheid van de kerk komt zo tot 
uitdrukking. Noordmans beseft terdege, dat conflicten niet uitgesloten zijn, wanneer 
de kerkelijke besturen het leven en de geest van de kerk op de wijze die hij voorstaat, 
willen beschermen. Maar zij hebben de roeping om zich aan humane en christelijke 
opvattingen te oriënteren. Dat kunnen zij dus doen door te helpen bij de uitvoering van 
het reglement. Wanneer dat onmogelijk is, kunnen zij door hun houding er toe bijdra
gen, dat de kwestie van bestuur en beheer uit de juridische in de zedelijke sfeer ge
bracht wordt. 

In subparagraaf 7.3.2.3. kwam naar voren, dat de spanningen tussen bestuur en 
beheer in het bijzonder bij het weigeren van approbatie door de classicale besturen 
hoog opliepen. Noordmans heeft daarover vooral geschreven in 'Een oud synodaal 
recht'. De scribent vindt de genoemde bestuursmaatregel volkomen terecht. Ter funde
ring van zijn mening verwijst hij naar de dissertatie van Van Apeldoorn. Daarin wordt 
beschreven, dat een Friese synode de classes adviseerde geen beroep goed te keuren 
dat niet naar 's lands resolutie inzake het traktement was uitgebracht, alsook hoe de 
classes in zulke gevallen approbatie weigerden. Noordmans spreekt over 'een eeuwen
oud recht dat iedere kerkelijke vergadering heeft om haar medewerking tot bepaalde 
handelingen van zekere voorwaarden afhankelijk te stellen'8". Hij voegt daar aan toe: 
'Allerminst van een kerkbestuur mag men eisen dat het zijn functiën automatisch uitoe
fent. Het Reglement op de predikantstraktementen kan men definiëren als een stel 
voorwaarden voor de approbatie.' 

Uit brieven van Noordmans aan Boer wordt duidelijk, dat Noordmans ook concrete 
plannen inzake de verbetering van de verhouding tussen bestuur en beheer ontwikkeld 
heeft. 

Uit de brief van 6 september 1920 blijkt, dat hij onderzoek gedaan heeft om tot 
wijziging van het plaatselijke beheersreglement te komen. Hij meldt: 'Hier bestaat, 
wanneer men tot kerkelijke actie wilde overgaan, het grote bezwaar dat volgens het 
Reglement de kerkvoogden geen lidmaten der gemeente behoeven te zijn. Dit is ook op 
vele plaatsen elders het geval. Art. 2, laatste alinea, van het Reglement op het Beheer, 
rekent daarmee. Het daar genoemde geringe aantal van stemgerechtigde manslidmaten 
bestaat weliswaar hier ter plaatse niet meer, maar het Reglement op het Beheer te 
Suameer is zo moeilijk te wijzigen volgens de slotbepalingen, dat ik tot wijziging geen 
kans zie. Gecensureerde kerkvoogden zouden derhalve toch kerkvoogden blijven.' 

In een brief van 15 mei 1922 stelt Noordmans voor: 'Laten we bekijken de 
kwestie of de kerkeraad hoofdelijke omslag kan innen812. Laat zo'n kwestie commisso
riaal gemaakt worden. Dan een rapport met juridische adviezen. Laten we overwegen 

"°. O. Noordmans, ibid., p. 60. 
8". O. Noordmans, 'Een oud synodaal recht', p. 75. 
*n. Blijkens brief 335 (O. Noordmans aan D. Boer, 27 april 1922) was de suggestie afkomstig van Noord
mans' collega J.W. Hannema. 



303 

op welke plaats een poging zal gewaagd. Wie de kosten zal dragen. Laten we onze 
houding bepalen tegen bondsleden - onderkruipers. Laten we overwegen hoe de mini-
mum-lijders te helpen. Hoe we de Besturen zullen bewerken, i.e. omzetten. Wat we 
zullen doen tegen tegenwerkende Besturen. Laten we een overzicht hebben van de 
plaatsen waar de zaak Ie in orde is 2e halfin orde is (aanvangstraktement) 3e helemaal 
niet in orde is. Last not least: Laten we de censurering van kwaadwillige kerkvoogden 
onder ogen zien.'813 

In een brief van 18 mei 1922 schrijft Noordmans zelfs over 'de conflicten zelf 
uitlokken'814. Uit die brief citeren wij: 'Eigenlijk staat onze zaak moreel zo sterk, dat 
aanwijzing van onze positie en ons recht, met kennis van zaken, steeds indruk moet 
maken. Onze kracht zal liggen in het uitbuiten van de conjunctuur. Wij moeten de 
dingen voor de Besturen leggen; in sommige gevallen voor de burgerlijke rechter. Wan
neer je, als secretaris, er goed in zit en hoe langer hoe meer in komt, dan regeer je de 
kerk. De scherpte gaat dan over in de prompte, soms felle actie, waarbij elke verdrukte 
man onze steun voelt en de Besturen de handen vol werk krijgen, zodat zij tenslotte de 
kerkvoogdijen gaan verwensen. Wij behoeven het dan niet meer te doen. Ik geloof dat 
het binnen niet te lange tijd zo ver zal komen. Let op de veranderende mentaliteit van 
de Raad van Beheer. Precies zo sommige besturen. Hou je kalm en laat ze werken in de 
kerkelijke molen. En dan opnieuw op uitgebreide schaal: publicatie, vaak zonder com
mentaar van kerkelijke schandalen.' 

7.3.2.5. De morele kant van de zaak 
In de vorige subparagrafen is meer dan eens ter sprake gekomen, dat het Noordmans 
uiteindelijk om de morele positie van de predikant te doen was. In deze subparagraaf 
willen wij proberen op het spoor te komen, wat hem met betrekking tot het predikant
schap precies voor ogen stond. Wij ontkomen er niet aan, eerst (nog eens) de door hem 
gesignaleerde schaduwzijden van het predikantsambt na te gaan. Tenslotte willen wij 
een poging doen om zijn visie op het predikantschap te verstaan tegen de achtergrond 
van zijn kijk op de kerk, alsook in het licht van zijn beoordeling van de maatschappe
lijke ontwikkelingen in zijn dagen. 

In 'De tegenwoordige positie van de predikant' hebben wij Noordmans horen spreken 
over de spanning tussen de ideële en de empirische zijde van het predikantschap. In dat 
verband heeft hij het over resten van klerikaal denken. Met het oog daarop staan wij 
hier nog een keer stil bij 'Roeping en loon'. In dat artikel schrijft Noordmans over een 
idealistische visie op het ambt van predikant, die bij de problematiek van de bezoldi
ging aan het licht treedt815. Hij roept in herinnering, dat de kerk tweemaal eerder gepro
beerd heeft, haar dienaren in overgeestelijkheid gevangen te houden. De eerste maal 
betrof het de politiek van Julianus de Afvallige. Hij wilde de Griekse en Romeinse 
schrijvers voor geestelijken tot verboden boeken verklaren. De kerk heeft deze opstel
ling afgewezen: ze eist van haar dienaren een academische opleiding, waaraan de klas-

8U. Brief 336 (O. Noordmans aan D. Boer, 15 mei 1922). 
"". Brief 338 (O. Noordmans aan D. Boer, 18 mei 1922). 
"5 . Cf. Rein Brouwer, ibid., p. 232. 
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sieke beschaving ten grondslag ligt. De tweede poging had betrekking op het huwelijk, 
in welk verband Noordmans Gregorius VII noemt816. De kerk vond het ambt te heilig 
om het te verbinden met de aardse verhouding van de echtvereniging. Maar de protes
tantse kerk prefereert zeer beslist de gehuwde pastor. Bij de loonkwestie komt het 
verschijnsel van de overgeestelijke benadering weer aan de orde: loon voor de arbeid 
van de predikant wordt te aards geacht. Noordmans kwalificeert deze overgeestelijke 
opvatting juist als 'ongeestelijk'817. Volgens hem is het onderhavige vraagstuk nog ernsti
ger dan de twee eerdergenoemde. Want: wat bij de eerste en de tweede maal gewonnen 
werd, staat opnieuw op het spel. Het gaat tegelijk om 'de cultuur van de predikant'. 
Noordmans stelt: 'Zonder maatschappelijke positie, zonder literatuur, zonder boek wordt 
hij een bijbeloefenaar. En wanneer het predikantswerk en z'n organisatie en z'n sala
riëring niet op nieuwe grondslagen geregeld wordt, zal er voor het predikantsgezin in 
talloze gemeenten geen houdbare plaats meer zijn, moreel als financieel.' In dit ver
band wijzen wij nog een keer op de uitspraak van Noordmans in 'Sociale mogelijkheid 
en algemeen sociaal ideaal': dat een gemeente die naar een ascetisch levensideaal ge
diend wil worden, een pastoor en niet een predikant moet kiezen. 

In 'De tegenwoordige positie van de predikant' hebben wij Noordmans ook 
horen spreken over de geïsoleerde positie van de predikant; gevolg van zijn afhanke
lijkheid van het bestaan van fondsen, zodat hij veelal als het ware 'opgesloten' is in een 
middeleeuwse stichting. Vooral in 'Isolement' heeft Noordmans deze visie uitgewerkt. 
In de meeste bijdragen hebben wij hem niet alleen een verband met de scheiding van 
bestuur en beheer, maar ook met de reorganisatie van de kerk zien leggen. Hij miste 
vooral een in de kerk geïntegreerde arbeidsorganisatie van predikanten. Wij herinneren 
aan zijn opmerking over het 'liberale' karakter van het vrije beroep van de predikant, 
met als effect het gebrek aan solidariteit tussen de predikanten. Hier vermelden wij nog 
een beeldspraak met betrekking tot het predikantswerk: 'De pastorie staat ten opzichte 
van de maatschappij als een Vogelnest tegen een huis of als een intellectueel in Rus
land, die als onproduktief werker van de distributie is uitgesloten. De manier waarop 
zijn levensonderhoud aan een onwillige kerkelijke maatschappij moet worden afge
dwongen, geeft hem zelfs het karakter van een parasiet.'818 

In 'De tegenwoordige positie van de predikant' laat Noordmans zich slechts in alge
mene zin uit over wat hij zich bij de vervulling van het predikantschap voorstelt. Zijns 
inziens moet het karakter van het werk de plaats van de predikant in het leven bepalen, 
waarbij deze zich moet oriënteren aan de eigenlijke geestelijke, zedelijke, maatschap
pelijke en politieke wereld. Het gaat Noordmans om de ethiek van het werk. In 'Pasto
rale ethiek' klinken soortgelijke geluiden. In 'Mobilisatie' legt de scribent een verband 
met de gereformeerde visie op het ambt. Hij stelt, dat de predikant in de calvinistische 
landen niet alleen 'preekheer' is; hij merkt op: 'Heel de strijd van Calvijn ging er om of 
de kerk een factor in het zedelijk, maatschappelijk en politieke leven zou zijn, of niet. 
(...) En toch zijn in onze kerk de predikanten vrijwel geïsoleerde preekheren geworden; 

816. Cf. O. Noordmans, 'Sociale mogelijkheid en algemeen sociaal ideaal', p. 37. 
8". O. Noordmans, 'Roeping en loon', p. 64. 
*I*. O. Noordmans, 'De tegenwoordige positie van de predikant', p. 32. 
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veel meer naar lutherse, dan naar gereformeerde trant.' Bij onze bespreking van 'Mobi
lisatie' in de vorige subparagraaf hebben wij al gezien, dat Noordmans de reglemen
tenbundel 'een reglement, niet op actie, maar op rust' noemde. Hij kwalificeert die ook 
als 'een preekheren-reglement'. Wij hebben tevens meer dan eens gehoord over Noord
mans' opvatting dat de praktijk van het kerkelijk bestuur zich daarbij aansluit: de poli
tiek en het maatschappelijk en zedelijk leven liggen zijns inziens mijlenver buiten de 
gezichtskring van de synode. Terugkomend op de gereformeerde visie op het ambt, be
nadrukt hij: 'Wanneer de 'gereformeerde' predikant preekheer wil blijven en de sociale 
predikant aansluiting aan de maatschappij zoekt, dan is de laatste in dit opzicht de 
meest gereformeerde.'819 In de slotalinea schrijft hij, dat de vraag is, '(...) of wij, in een 
calvinistische kerk, waarvan het wezen actie moet zijn, een gereglementeerde rust zul
len bewaren.' Vervolgens gaat hij nog in op de bestaansreden van de Bond van Ne
derlandse Predikanten. Die ligt zijns inziens daarin, '(...) dat instinctief gevoeld wordt, 
dat wij een organisatie nodig hebben, die zich aanpast aan het werk dat we te doen 
hebben. Een organisatie, die ons niet van elkaar isoleert, maar die ons mobiliseert.' 

Dat Noordmans bijzonder concreet wordt in zijn uitlatingen over wat hem voor 
ogen staat, kan inderdaad niet gezegd worden. Wij hebben in subparagraaf 7.3.2.3. 
geconstateerd, dat hij alleen in 'Isolement' enkele suggesties om de geïsoleerde positie 
van de predikant op te heffen, geeft. Uit 'Het predikantsambt moet worden geseculari
seerd' blijkt, dat de spreker in 'het verrichten door de predikant van allerlei maatschap
pelijk werk, het aanvaarden van bijbetrekkingen, als schoolopziener, directeur van een 
electrisch bedrijf' geen oplossing van de problematiek ziet. Hij vindt: 'Deze voor
slagen treffen alle, geloof ik, de hoofdkwestie niet. De secularisatie, zoals ik die zie, 
bestaat in het grondig uitroeien van alle cléricalisme. Of dit bevorderd kan worden 
door veel bijwerk, door sociale arbeid, door buitenambtelijke connecties, is de (...) 
vraag. In sommige gevallen zal zeer zeker op die wijze een heilzaam equivalent gevon
den kunnen worden; vooral op de dorpen. In de steden zal de predikant eerder op 
concentratie bedacht moeten zijn.' 

Noordmans gaat in de uitwerking van zijn inzichten aanmerkelijk minder ver 
dan Rutgers, over wiens opstelling hij zich in 'De tegenwoordige positie van de predi
kant' in lovende bewoordingen had uitgelaten. Met betrekking tot Rutgers' visie ver
melden wij het volgende. Een van de grootste bezwaren van het predikantschap noemt 
hij de beroeping voor het leven, die zijns inziens samenhangt met het Charakter inde-
lebilis van het ambt. Hij spreekt over het 'half-roomsche' karakter van het predikant
schap en vindt, dat het beginsel van het algemeen priesterschap der gelovigen in het 
protestantisme niet consequent doorgevoerd is820. Als gevolg daarvan is de positie van 
de predikant welhaast onaantastbaar geworden. Opvallend is, dat Rutgers in dit ver
band ook de goede financiële omstandigheden van de predikant noemt. Die zijn dan (in 
1914) kennelijk nog zodanig, dat hij kan zeggen: 'De predikant staat in 't maatschappe
lijke leven, d.w.z. hij geniet in huwelijk en gezinsleven het goede deel ervan, maar 
tegen de kwade zijde, den strijd om 't brood, is hij zeer solide verzekerd.'821 Volgens 

8". O. Noordmans, 'Mobilisatie', p. 53. 
820.A.R. Rutgers, ibid., p. 22. 
"21. A.R. Rutgers, ibid., p. 37. 
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Rutgers schept dat leugenachtige verhoudingen tussen de predikant en zijn gemeente. 
Wij citeren: 'De volkskritiek is in al hare nijdige scherpte juist, als zij spottend ver
klaart, dat de dominees zich juist altijd daarheen van God geroepen voelen, waar zij 
hooger traktement krijgen.'822 Rutgers pleit voor radicale veranderingen. Hij stelt: 'Een 
redmiddel, misschien het eenige redmiddel, is de eisch, dat alle geestelijke arbeiders 
op eene of andere wijze hun materieel bestaan onafhankelijk maken van hun geestelijk 
werk.'823 Naar Rutgers mening moet afschaffing van de levenslange benoeming daar
mee gepaard gaan. Dat betekent voor de praktijk, dat men zich aan een maatschappe
lijk beroep wijdt en dat men zich (voorzover daarnaast tijd en energie overblijft) in 
financieel opzicht belangeloos inzet voor 'den algemeenen liefdedienst'. Rutgers ver
gelijkt deze werkwijze met die van ouderlingen, diakenen en zondagsschoolpersoneel. 
Op de laatste bladzijde van zijn pennenvrucht roept hij uit: 'Daarom moet de predikant, 
de geestelijke arbeider in 't algemeen vrij worden, een vrij, onafhankelijk mensch, 
door geen materieele banden gebonden, omdat hij steeds bereid moet zijn, zich te laten 
binden door de onbereekenbare aanwijzingen des Heiligen Geestes. (...) Ook de ge
meente moet vrij worden, vrij van de algeheele gebondenheid aan éénen leidsman, vrij 
van kerkelijke sleur, vrij om van alle zijden de stroomen van goddelijk leven naar zich 
heen te leiden.' Terugkomend op de gedachte van het algemeen priesterschap der gelo
vigen, benadrukt Rutgers nog: 'Ten slotte stelle de predikant zich zelf als hoogsten ar-
beidsregel deze: dat hij er slechts is, om zich zelf overbodig te maken.' 

Wij willen in deze subparagraaf in de eerste plaats nog wijzen op de verhouding tussen 
Noordmans' visie op het predikantschap en zijn kijk op de kerk. Wanneer Noordmans 
zegt, dat de predikant zich moet oriënteren aan de eigenlijke geestelijke, zedelijke, 
maatschappelijke en politieke wereld, dan herinnert deze uitspraak ons aan wat hij in 
'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk', welk referaat wij in subparagraaf 
5.2.1. behandeld hebben, te berde gebracht heeft over de roeping van de kerk als zoda
nig. Een van zijn stellingen was, dat reorganisatie haar beslag zou moeten krijgen in 
verband met kerkelijke arbeid. Die arbeid zou naar Noordmans' mening een diaconale 
inslag moeten hebben. Volgens hem staat de richtingenstrijd daar buiten, omdat de 
kwestie alle richtingen aangaat. In 'Mobilisatie' zegt hij: 'In een preekherenkerk is de 
richtingstrijd de enige afleiding en een noodzakelijk euvel. Men zal zeggen, dat het 
gaat tegen of voor het ambt.' 

In de tweede plaats willen wij hier nog attenderen op het verband tussen Noord
mans' pleidooi voor een nieuwe oriëntering voor het predikantschap en zijn beoordeling 
van de maatschappelijke ontwikkelingen. In 'De tegenwoordige positie van de pre
dikant' zegt de spreker met het oog op het liberale karakter van het predikantschap 
zoals dat met de mentaliteit van de stand vergroeid is: 'Niemand van ons zal willen dat 
alleen wij voor de lessen des tijds de oren zullen sluiten. Het zou belachelijk zijn als we 
met onverstoorbaar zelfbehagen het kruien van de eeuw rondom ons aankeken zonder 

2. A.R.Rutgers, ibid., p. 31. 
3. A.R. Rutgers, ibid., p. 47. 
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daarbij over onze eigen gedragslijn na te willen denken.'824 In dit verband refereren wij 
aan de 'sociale theorie'825 die Noordmans in 'Gemeenschap en persoonlijkheid' ont
wikkelt826. In zijn artikel merkt Noordmans op, dat de plaats van het individu onzeker
der wordt. Hij vindt: 'Wij weten niet welke plaats, bij een nieuwe indeling vanuit het 
geheel, ons zal worden gelaten en gegund. Naar kwantitatieve verhouding is onze vei
ligheid bedreigd.'827 De auteur voegt daar aan toe: 'Niet het minst is dit voor de predi
kant 't geval. Wij weten niet welke plaats hem morgen als functionaris, afgezien van 
z'n persoonlijke eigenschappen, zal ingeruimd worden.' In aansluiting aan de reeds ge
noemde Hoek stelt Noordmans verderop: 'Wij handhaven een persoonlijke manier van 
leven. Wij zijn de laatsten, die in de beweging van arbeid en loon worden ingetrokken; 
de laatsten die een vakvereniging hebben opgericht. Dit alles hebben wij gedaan ter 
wille van de humaniteit; om buiten het drijven en de machinerie van het hedendaagse 
bedrijfsleven te blijven.'828 Vervolgens betoogt Noordmans, dat deze uitzonderingspo
sitie van de predikant juist schade heeft opgeleverd voor de humaniteit. Hij stelt: 'Deze 
houding vertoont nog sporen van het celibaat. Ze is clericaal. Cléricalisme echter is 
verkorte humaniteit.' Noordmans vindt, dat de predikant in een persoonlijke, kwalita
tieve verhouding tot 'het geheel' moet staan. Dan kan hij 'iets van middelaarswerk' 
doen. Daarbij merkt de auteur op: 'Een middelaar moet de mensen in alles gelijk wor
den, uitgenomen de zonde.' Tenslotte citeren wij hier een passage uit de preek 'Intrede 
Laren'(1923): 'De predikant onzer dagen ziet zich geplaatst voor allerlei nieuwe vra
gen en moeilijkheden. Wat een bekend staatsman van hem vroeg, lijkt mij niet te veel 
gevraagd: Een sfeer te scheppen waarin het christendom zich kan ontplooien. 'Heer
oom' te zijn is niet voldoende. Het zijn niet enkel gerede dingen, heilige vaten die hij 
met eeuwige sprenkels wijwater heeft te dopen. Wording, ook verwording beleven wij. 
Nieuwe dingen beuren het hoofd.'8M 

824. O. N o o r d m a n s , 'De tegenwoord ige positie van de predikant ' , p . 3 1 . Cf. O. Noordmans , 'Bondsorgan i sa t i e ' , 
p. 54v. 
825. G.W. Neven, ibid., p. 108v., cf. 86. 
826. Zelf legt Noordmans het verband in de 'Kroniek februari 1940', p. 276. 
827. O. Noordmans, 'Gemeenschap en persoonlijkheid', p. 211. 
828. O. Noordmans, ibid., p. 214. 
SM. O. Noordmans, 'Intrede Laren', in V.W. dl. 7, p. 420. 




