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IX. Noordmans en de andere richtingen 

9.1. NOORDMANS EN DE APOLOGETISCHE SCHOOL 

Inleiding 

In hoofdstuk VIII hebben wij stilgestaan bij Noordmans' positie als ethisch theoloog. 
Met het oog op een nadere plaatsbepaling stellen wij in dit hoofdstuk zijn houding ten 
opzichte van de andere theologische stromingen aan de orde. 

In paragraaf 9.2. bespreken wij Noordmans' beoordeling van de benaderingswijze 
van Doedes en Van Oosterzee. Dat doen wij, nadat wij in paragraaf 9.1. de theologi
sche denkrichting van deze beide voormannen van de zogenaamde apologetische 
school189 en de verhouding tussen apologetische en ethische theologie behandeld heb
ben. 

9.1.1. De apologetische school en de ethische theologie 

Doedes en Van Oosterzee waren beiden vanaf de oprichting in 1852 lid van de ethisch-
irenische broederkring 'Ernst en Vrede'390. Bovendien was Doedes naast Beets en Chan-
tepie de la Saussaye redacteur van het tijdschrift dat onder dezelfde naam verscheen. 
Dat duurde evenwel maar tot 1855. A.C. Honders zoekt de oorzaak van Doedes' terug
treden in zijn verhouding tot Chantepie de la Saussaye"1. Hij stelt: 'Zij waren zeer 
verschillend. Doedes' neiging tot rechtlijnig denken, en om met weinig woorden tot 
scherpe formuleringen te komen, stak wel zeer af bij Chantepie de la Saussaye's denk
trant, om zo behoedzaam en uitgebreid mogelijk alle facetten van een te bespreken 
zaak onder de aandacht te brengen.' Ook Van Oosterzee was niet onverdeeld gelukkig 
met de ethisch-irenische stellingname van de predikantenkring. Honders wijst op en
kele van zijn brieven-'"2. In 1854 laat Van Oosterzee zich tegenover Da Costa lovend 
over Chantepie de la Saussaye en diens ethische positie uit, maar in 1857 verheelt hij 
zijn 'mindere sympathie voor het ultra-irenisme' niet. In 1859 schrijft hij aan G. Groen 
van Prinsterer over 'de nevelige ethisch-irenische' richting. Overigens had hij ook reeds 
in 1854 aan het adres van de kring gemeld, dat hij dankbaar geweest zou zijn voor een 
scherper afwijzing van 'het teugelloos Liberalisme', terwijl hij de juridisch-confessio-
nele stroming langer in bescherming genomen had willen zien593. 

Toen zij beiden hoogleraar in Utrecht waren (respectievelijk vanaf 1859 en 1863), 
ontwikkelden Doedes en Van Oosterzee zich tot de belangrijkste vertegenwoordigers 
van de apologetische school: ze getroostten zich alle moeite om de waarheid van de 
christelijke boodschap te bewijzen. Doedes legde zich vooral toe op historisch onder-

389. Zie voor samenvattende overzichten: J. Veenhof, ibid., p. 53-60, en M.J. Aalders, ibid., p. 32-34. 
39°. Zie voor 'Emst en Vrede': A.C. Honders, ibid. 
m. A.C. Honders, ibid., p. 103. 
3'2. A.C. Honders, ibid., p. 101 v. 
3'3. 'Uitspraak van het Klassikaal Bestuur, ter approbatie van het beroep van Dr. Meyboom', in Ernst en 
vrede. Maandschrift voor de Ned. Hervormde Kerk 2 (Utrecht 1854), p. 145-163. Cf. Th.L. Haitjema, De 
nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming, p. 211. 
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zoek van het Nieuwe Testament. Voor hem lagen de gronden van het geloof in het we
ten. De historische feitelijkheid van de evangelieverhalen was voor hem even evident 
als de vrijheid om alles kritisch te onderzoeken394. Dat ging zelfs zo ver, dat zijn exege
tische geweten hem verbood om latere dogmatische constructies te aanvaarden. Hij 
deinsde er dan ook niet voor terug om radicale kritiek uit te oefenen op overgeleverde 
geloofsartikelen. De invalshoek van Van Oosterzee was meer wijsgerig-dogmatisch 
dan exegetisch. Hij kon niet instemmen met Doedes' scherpe boedelscheiding tussen 
geloven en weten195. Maar ook hem was het bij al zijn arbeid te doen om het handhaven 
van de betrouwbaarheid van de Schrift. 

Vooral Van Oosterzee heeft 'school' gemaakt. R.H. Bremmer stelt: 'Door zijn 
colleges te Utrecht heeft hij een generatie van predikanten weten te bezielen die in het 
laatste kwart van de vorige eeuw zich ten volle hebben ingezet voor dienst aan het 
Evangelie te midden van het opkomend socialisme en de secularisatie van de volks
massa.' 3% Van Oosterzee heeft evenwel ook veel kritiek ondervonden. Het meest venij
nig is wel die van A. Pierson, onder de veelzeggende titel 'Ter Uitvaart'397. Pierson viel 
Van Oosterzee aan op het zwakke punt van zijn prolegomena: het baseren van de be
trouwbaarheid van de Schrift op de resultaten van het historisch-kritisch onderzoek dat 
nooit 'afgesloten' kon worden verklaard. (Van Oosterzee diende Pierson van repliek 
met De aangekondigde uitvaart der 'Christelijke dogmatiek'voorloopig afgezegd?9*.) 

Met betrekking tot de verhouding tussen de vertegenwoordigers van de apologetische 
school en de ethische theologen kan het volgende opgemerkt worden. 

Doedes en Van Oosterzee ontmoetten Chantepie de la Saussaye bij 'Ernst en 
Vrede'. Ook Gunning behoorde tot deze kring, nadat hij daar door Beets geïntrodu
ceerd was399. Het gezelschap is voor Gunning van fundamentele betekenis geweest, 
omdat hij er geestverwanten ontmoette. De vraag doet zich evenwel voor, of hij (en 
Chantepie de la Saussaye) Doedes en Van Oosterzee (later) nog wel als zodanig be
schouwde^). Over de verhouding tussen Gunning en Doedes is vrijwel niets te zeg
gen. J.H. Semmelink vermeldt400, dat Gunning in 1887 niet ongevoelig was voor het 
afkeurende oordeel van Doedes over zijn brochure Onze schuld tegenover de 'Gerefor
meerden'401. Over de relatie tussen Gunning en Van Oosterzee is iets meer te melden. 
Feit is, dat Gunning in 1862 teleurgesteld was, dat niet Chantepie de la Saussaye, maar 
Van Oosterzee tot hoogleraar in Utrecht benoemd was402. Belangrijker is Gunnings po-

3'4. Cf. J.I. Doedes, Hermeneutiek voor de Schriften des Nieuwen Verbands (Utrecht 1866). 
3'5. Cf. W.A. Joubert, De verhouding van Gelooven en Weten in de Nederlandsche Theologie der XlXe 
Eeuw. in het bijzonder bij Doedes en van Oosterzee (Amsterdam 1910) en P.L. Schram, 'Het apologetisch 
supranaturalisme', in In de Waagschaal nieuwe jg. 8 (1979) nr. 3, p. 10-13, nr. 4, p. 20-22, en nr. 5, p. 21-24. 
3". R.H. Bremmer, 'Oosterzee, Johannes Jacobus van', in B.L.G.N.P. dl. 2, p. 356. 
3". A. Pierson, 'Ter Uitvaart', in De Gids 40 (1876), p. 185-249 en 434-50o'. Cf. A. Pierson, 'Van Oosterzee 
als kerkleraar', in Uit de verspreide geschriften van A. Pierson ('s-Gravenhage 1902-1908', 19082), p. 407-

3'8. J.I. Doedes, De aangekondigde uitvaart der 'Christelijke dogmatiek' voorloopig afgezegd (Utrecht 
1876). 
3". Zie daarvoor: A.C. Honders, ibid., p. 119-128. 
4°°. J.H. Semmelink, ibid., p. 6v. 
"01. J.H. Gunning jr., Onze schuld tegenover de 'Gereformeerden ' (Nijmegen 1887). 
ml. M. van Rhijn, Gemeenschap en vereenzaming. Een studie overJ.J. van Oosterzee (Amsterdam 1940) 
p. 232v. 
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lemiek met Van Oosterzee en de zijnen in de jaren 1878 en 1880403. Gunning verwijt 
hen intellectualisme: ze beschouwen de openbaring als een mededeling van Godswege 
aan het verstand. Zo kunnen ze zich niet aan de rationalistische benadering van het 
supranaturalisme onttrekken. Zelf verdedigt hij, dat het geloof aan het verstand vooraf
gaat. Omgekeerd uit Van Oosterzee scherpe kritiek op de rol die de ethische theologen 
aan het geweten als 'aanknopingspunt' toekennen404; terwijl hij het ethische criterium 
van 'het geloof der gemeente' niet slechts subjectivistisch, maar zelfs 'door en door 
individualistisch' noemt405. 

M.J. Aalders merkt op, dat de voorliefde van de jongere ethische theologen 
Valeton, P.D. Chantepie de la Saussaye en Van Dijk voor het ethisch beginsel tot een 
breuk met de Utrechtse apologetische school van hun leermeesters Doedes en Van 
Oosterzee leidde406. Dit afscheid werd programmatisch verwoord in Valetons rede Een 
nieuw begin401. Aalders vat samen: 'De openbaring Gods valt niet samen met de opteke
ning daarvan, Woord Gods en Schrift worden gescheiden, en als de mens als mens 
serieus genomen wordt, is er alle ruimte dwingende resultaten van de historisch-kriti
sche methode van bijbelonderzoek te aanvaarden. Met grote openheid voor de moder
ne ontwikkelingen, maar trouw aan de openbaring Gods in Christus, hebben ze ge
tracht de ontwikkelingen op het gebied van de godsdienstwetenschap en van de bijbel
wetenschappen in hun theologisch denken te incorporeren. Een docetische visie op het 
ontstaan van het christelijk geloof was hun volstrekt vreemd, en juist daarin openbaart 
zich de grote aantrekkingskracht van de ethische theologie.' 

Resumerend stellen wij vast, dat in de loop der jaren een zodanige verwijdering 
tussen de apologetische school en de ethische theologie is ontstaan, dat (inderdaad) 
van een breuk gesproken kan worden. 

9.1.2. Noordmans en de apologetische school 

De namen Doedes en Van Oosterzee komen in Noordmans' vroege bijdragen slechts 
enkele malen voor. In deze subparagraaf stellen wij de belangrijkste verwijzingen aan 
de orde408. 

Bij onze bespreking van 'Pragmatische houding' stonden wij in subparagraaf 8.1.3. stil 
bij Noordmans' (in 'Dogmatische zekerheid' geuite) bezwaar tegen 'het construeren 
uit de letter der Schrift'4*19. Bij een biblicistische invalshoek is volgens hem sprake van 
slechts één dogma: de locus de Sacra Scriptura. Die functioneert dan als schibbolet. 

m. Zie daarvoor: J.H. Gunning jr., 'Het ethisch karakter der waarheid', in Stemmen voor Waarheid en 
Vrede 15 (1878)nr. 2, p. 366-399 en 461-504, 17(1880) nr. 1, p. 279-306 en 417-452, en nr. 2, p. 129-165. 
Cf. G. Bos, 'Het hart van de kerk'. 
*". M. van Rhijn, ibid., p. 219v. 
405. J.H. Semmelink, ibid., p. 193v. 
40Mv1.J. Aalders, ibid., p. 193. 
407. J.J.P. Valeton jr., Een nieuw begin. Toespraak gehouden den 28sten september 1882 bij de opening der 
academische lessen, mede ter nagedachtenis vanprof.dr. J.J. van Oosterzee (Utrecht 1882). 
m. De overige zijn te vinden in O. Noordmans, 'Catechismusprediking', p. 103, en in 'De filosofie der 
geschiedenis van Heinrich Rickert', p. 352. Cf. O. Noordmans, 'Licht en donker in de exegese', in V.W. dl. 
2, p. 7 en 12v. 
4<". O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', p. 72. 
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Noordmans stelt vervolgens: 'Tot welke excessen dit leidt kan ons het feit leren dat 
Doedes op exegetische gronden de kinderdoop verwerpt.' Ongetwijfeld verwijst de 
spreker met deze opmerking naar Doedes' De leer van Doop en Avondmaal™ en De 
leer van den Doop en het Avondmaal opnieuw onderzocht411, waarin de auteur de doop 
als afbeelding van de bekering die de mens heeft ondergaan, beschrijft412. In dit ver
band herinneren wij aan Doedes' visie dat latere dogmatische constructies door de we
tenschappelijke exegeet terzijde geschoven moeten worden: de bijbelgeleerde moet 
langs historisch-kritische weg onderzoeken en zo de historische waarheid achterhalen. 
Noordmans vreest, '(•••) dat het dogma door het te scriptureren van kracht beroofd 
wordt.' Zijns inziens loopt deze benadering uit op 'vernietiging van de zedelijke dwang 
der waarheid' en uiteindelijk van het gezag van de Schrift. 

In 'Beslistheid' spreekt Noordmans positiever over Doedes413. Hij refereert daarin 
aan diens uitspraak 'Mihi constat' in de inaugurele rede bij de aanvaarding van zijn 
professoraat. In deze rede voert Doedes een pleidooi voor het goed recht van de histori
sche kritiek: die mag en moet beoefend en beluisterd worden. Tegelijk bestrijdt hij de 
wijsgerige methode van zijn dagen, omdat die het wonder ontkent. Voor Doedes zijn 
het juist de wonderen, die de waarheid van het christelijk geloof bewijzen. Met het oog 
daarop benadrukt hij, dat het Woord van God als zodanig geen object van kritiek kan 
zijn. Noordmans lijkt sympathie voor de benadering van Doedes te hebben. Hij vindt: 
'(...) zonder zulk een 'mihi constat', het staat voor mij vast, is geen arbeid, allerminst 
een arbeid in het koninkrijk Gods, denkbaar.' De spreker vergelijkt Doedes' 'belijde
nis' zelfs met het apostolische woord van 2 Petrus 1:16. Wij maken hierbij wel de 
kanttekening, dat Noordmans Doedes' uitspraak in algemene zin aanhaalt: hij spreekt 
in 'Beslistheid' niet over het goed recht van de historische kritiek. 

Zoals wij in subparagraaf 8.1.2.1. gezien hebben, haalt Noordmans in 'Pragmatische 
houding' de uitroep 'verrast, verbaasd, verblijd' van Van Oosterzee bij de benoeming 
van Beets als 'de pragmatische professor' tussen 'meer dogmatische collega's' aan. 
Daarbij hebben wij Noordmans' toelichting bij zijn kwalificatie overgenomen: 'De 
Stichtelijke uren van Beets hebben een zegen verspreid en een invloed op de prediking 
in onze kerk gehad die ongetwijfeld veel groter was dan die van Van Oosterzee's Dogma
tiek.' Beets' Stichtelijke uren hebben inderdaad enorm veel invloed gehad, aldus 
Schram414. Een eerste reeks verscheen van 1848 tot 1851 en werd in 1854 en 1861 
herdrukt. 'Na eene ernstige ongesteldheid' hervatte Beets de uitgave in 1858(-1860), 
om die voort te zetten in 1876, 1882 en 1891. Tussen 1873 en 1883 volgden herdruk
ken en aanvullingen, bloemlezingen kwamen in 1859, 1870 en 1892 uit. Een deel van 
de Stichtelijke uren is in het Duits vertaald (1858). Schram merkt op: 'In velerlei toon
aard wordt het chr. leven beschreven. Belangrijk is steeds na de exegese de toepassing.' 

41°. J.I. Doedes, De leer van Doop en Avondmaal (Utrecht 1847). 
4". J.I. Doedes, De leer van den Doop en het Avondmaal opnieuw onderzocht (Utrecht 1847). 
412. Cf. P.L. Schram, Jacobus Isaac Doedes (Wageningen 1952), p. 157-166. 
413. O. Noordmans, 'Beslistheid', p. 79. 
414. P.L. Schram, 'Beets, Nicolaas', p. 33. Cf. A.H. Raabe, 'Nicolaas Beets. De Stichtelijke Uren', in Stem
men voor Waarheid en Vrede 22 (1885), p. 1137-1166. 
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Feit is evenwel ook, dat de dogmatiek van Van Oosterzee niet ongelezen gebleven is: 
het werk werd in het Engels vertaald en is vooral in Amerika veel gebruikt415. 

9.2. NOORDMANS EN DE CONFESSIONELEN 

Inleiding 

In deze paragraaf komen eerst de confessionele 'theologie' en de verhouding tussen 
confessionele en ethische theologie aan bod (subparagraaf 9.2.1.), daarna Noordmans' 
visie op de confessionelen (subparagraaf 9.2.2.). In zijn vroege pennenvruchten komt 
die meer dan eens tot uiting. In 'Iets over volkskerk'416, in het referaat 'De reorganisa
tiebeweging in de Hervormde Kerk'417 (1913) en in enkele artikelen in het Hervormd 
Zondagsblad41* gebeurt dat vooral vanuit 'kerkpolitieke' invalshoek; deze bijdragen 
hebben wij in de hoofdstukken V en VI besproken. In 'Beslistheid'419, welk referaat tot 
nu toe nauwelijks aandacht gekregen heeft420, gaat Noordmans op meer theologische 
wijze in op de vraag, hoe de vrijzinnigheid van orthodoxe zijde bejegend moet worden. 
Wij vatten deze lezing samen en voorzien die van commentaar. 

9.2.1. De confessionelen en de ethische theologie 

Lang voordat van een partij-organisatie in eigenlijke zin sprake was, bestond er een 
confessionele stroming. Groen van Prinsterer was de stuwende kracht daarvan421. In 
1864 werd de Confessionele Vereniging opgericht422. Als eerste van de zeven grondbe-
palingen van de vereniging werd geformuleerd: '(...) dat zij aan geen poging tot herstel 
of hulpbetoon in de nood der Kerk de hand leenen kan, die niet uitgaat van een onbe
krompen en ondubbelzinnige instemming met de grondslag der Kerk, in hare belijdenis
geschriften neergelegd (...)'421 In die geest hebben de confessionelen altijd willen wer
ken. Dat impliceert, dat ze in feite geen eigen theologie voortgebracht hebben: hun 
doel was, de belijdenis der vaderen te handhaven. Het is vooral Noordmans geweest, 
die dat benadrukt heeft424. Alleen Ph.J. Hoedemaker kan als 'een 'sprongvariatie' (...) 
binnen het genus Confessioneel-Gereformeerden'425 gekarakteriseerd worden. 

•"5. P.J. Schram, 'Oosterzee, Johannes Jacobus van', in B.L.G.N.P., dl. 2, p. 354. Cf. H.C. Voorhoeve, 'De 
dogmatiek van J.J. van Oosterzee', in De vereeniging: Christelijke stemmen 27 (1873), p. 724-744, 773-
789 en 845-860, en 28 (1874), p. 65-106. 
416. O. Noordmans, 'lets over volkskerk', in VW dl. 1, p. 378-388. 
4'7. O. Noordmans, 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk', in V.W. dl. 1, p. 389-402. 
4'8. O. Noordmans, 'Artikelen uit het Hervormd Zondagsblad', in V.W. dl. 1, p. 403-523. 
4I9. O. Noordmans, 'Beslistheid', in V.W. dl. 1, p. 78-87. 
42°. 'Beslistheid' wordt alleen genoemd door A. van der Kooi, ibid., p. 23. 
42'. Zie daarvoor: J.W. Kirpestein, Groen van Prinsterer als belijder van Kerk en Staat in de negentiende 
eeuw (Leiden 1993). 
'n. Zie voor de Confessionele Vereniging: C.M. Luteijn, Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-
1964. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging (Wageningen 1964). 
4". C.M. Luteijn, ibid., p. 11 v. 
424. Zie daarvoor: O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch (eerste versie)', in V.W. dl. 3, p. 390-408, en 'Ge
reformeerd-ethisch (tweede versie)', in V.W. dl. 3, p. 409-418. Cf. S. Kooistra, "Confessionele' vroom
heid', in B.J. Aalbers, Samen op Weg: een oefening in vroomheid (Kampen 1989), p. 23. 
425. Th.L. Haitjema, De richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk, p. 142v. 
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De verhouding tussen de confessionelen en de vaderen van de ethische theologie is een 
complexe kwestie. Die laten wij rusten: ons is het veeleer om de relatie tussen de con
fessionelen en de jongere ethischen te doen. Merkwaardigerwijs gaat Aalders daar niet 
op in. Hij beperkt zich bij zijn historische oriëntatie inzake de Nederlandse theologie 
tot de moderne theologie, de gereformeerde theologie en de Utrechtse apologetische 
school. Toch valt wel het een en ander te zeggen over het onderhavige vraagstuk. 

Als specimen van 'de' confessionele visie op de jongere ethische theologie kie
zen wij de beoordeling van P.J. Kromsigt, voorman van de Confessionele Vereniging426 

en schrijver over de confessionele richting427. In 1906 verscheen van zijn hand een 
kort, maar instructief artikel over 'Het ethisch karakter der waarheid'428; in 1923 kwam 
zijn brochure Gereformeerd of ethisch?429 uit. In het artikel is Kromsigt redelijk posi
tief over de ethische theologie. Hij is van mening, dat de gereformeerde theologie het 
daarin benadrukte aspect van het ethisch karakter der waarheid niet mag veronachtza
men, omdat de waarheid inderdaad niet alleen een intellectueel, maar ook een ethisch 
karakter draagt. Volgens de scribent is ook in de reformatorische theologie sprake van 
'niet weinige ethische elementen'430. De confessionele voorman is evenwel niet alleen 
positief over de ethische theologie. Tot zijn ongenoegen signaleert hij bij de jongere 
ethischen beïnvloeding door A.B. Ritschl met zijn Kantiaanse antimetafysische ten
densen. Hij is bang voor 'vervloeiing', waardoor de theologie zou kunnen opgaan in 
'verwarrende mystiek' of in 'nuchter moralisme'41'. In de brochure is Kromsigt aan
merkelijk negatiever in zijn oordeel over de ethische theologie. Hij stelt zijn lezers 
meteen voor de keuze: het uitgangspunt te nemen in de theologie des Woords of in de 
theologie der ervaring. (In dat verband voert hij een pleidooi voor 'zuiver-theologische 
studiën in oud-Hollandschen zin'432. Die contrasteert hij met 'de Engelsch-Amerikaan-
sche 'praktische' richting, waarin thans zoovelen zich bewegen'.) In zijn uiteenzetting 
over het dilemma tussen de twee theologische uitgangspunten toont Kromsigt aan, dat 
de geloofservaring als principium cognescendi onvoldoende houvast biedt: steeds is in 
ervaringstheologische kring gebleken, dat men naast de eigen geestelijke ervaring steun 
gezocht heeft in de Heilige Schrift of in de kerkelijke belijdenis. Vastgesteld moet wor
den, dat Kromsigt ondanks zijn bezwaren tegen de ervaringstheologie nog wel doordron
gen is van de winst die hij er mee kan doen: '(...) inzonderheid betreffend het ethisch 
karakter der waarheid, het psychologisch moment in verschillende dogmen en de 'heils
geschichtliche' opvatting van heel Gods openbaring.'433 Maar: zijn uitgangspunt blijft 
Gods Woord als kenbeginsel. Dat is zijns inziens overigens iets anders dan 'theologie 
der letter'434. Het gaat om de autopistia van de Heilige Schrift, waarin het objectieve 
van Gods spreken aan het licht komt. De auteur voegt aan deze stelling toe, dat de his-

4M. Zie daarvoor: G.P. van Itterzon, 'Kromsigt, Pieter Johannes', in B.L.G.N.P. dl. 2, p. 289v. 
*". Zie daarvoor vooral: P.J. Kromsigt, De confessionele richting (Baarn 1909) (Kerk en secte, 1II/2). 
428. P.J. Kromsigt, 'Het ethisch karakter der waarheid', in Troffel en Zwaard 9 (1906), p. 47-51. 
"9. P.J. Kromsigt, Gereformeerd of ethisch/ De theologie des Woords en die der ervaring vergeleken en 
getoetst (Wageningen 1923). 
"". P.J. Kromsigt, 'Het ethisch karakter der waarheid', p. 48. 
•"'. P.J. Kromsigt, ibid., p. 56. 
432. P.J. Kromsigt, Gereformeerd-ethisch, p. 12. 
"».P.J. Kromsigt, ibid.,p. 18. 
"4. P.J. Kromsigt, ibid., p. 23. 
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torisch-kritische vraag daarmee gerelativeerd wordt: de waarde van de Heilige Schrift 
als Gods Woord is niet afhankelijk van louter wetenschappelijk onderzoek. 

Wij willen in dit verband ook stilstaan bij de positie van M.J.A. de Vrijer zoals 
hij die in zijn boek De gereformeerd-ethischen uit 1923 heeft verwoord435. De Vrijer 
was weliswaar een vertegenwoordiger van de ethische richting, maar als zodanig heeft 
hij wel steeds bijzonder grote affiniteit met de historische gereformeerde theologie aan 
de dag gelegd416. Hij wilde voluit ethisch en gereformeerd zijn. Dat blijkt niet in het 
minst uit het genoemde boek. Wij citeren: 'Hoe noodig ook zou het zijn, terwijl gere
formeerden en ethischen elkander wederzijds objectivisme en subjectivisme verwijten, 
dat thetisch de christelijk-wijsgerige prolegomena werden geschreven, wat naar protes-
tantsch beginsel onder het objectieve en de zekerheid van het subjectieve te verstaan 
zij.'437 Volgens De Vrijer is het grootste probleem niet de keuze tussen ervaringstheologie 
of Schrifttheologie, maar de psychologische benadering van de vraag hoe het objec
tieve in het subject wordt opgenomen. Wij zien ervan af, een uitvoerige bespreking van 
De Vrijers boek te geven: Veenhof heeft dit reeds gedaan438. Wij beperken ons tot een 
tweetal constateringen. In de eerste plaats bestrijdt De Vrijer, dat de ethische theologie 
in wezen subjectivistisch zou zijn: 'Voor de theologie is religie niet een stemming, 
maar de reflex der consciëntie op Gods daad en Gods Woord. De ervaring, die zij ac-
centueeren, vooronderstelt het object en de objectieve openbaring.'439 Wel geeft De 
Vrijer toe, dat de nadruk op het subjectieve tot subjectivisme dreigde te worden: 'Theo
logie kon aldus worden tot beschrijving van ziels-stemmingen, waarbij de vraag naar 
de objectieve realiteit overbodig werd.'440 Maar, nogmaals: naar haar wezen wilde de 
ethische theologie niet tot louter ervaringstheologie worden. In de tweede plaats neemt 
De Vrijer de gereformeerde theologie in bescherming. Dat die in wezen intellectua
listisch zou zijn, wordt door hem weersproken. Ook de gereformeerde theologie wilde 
leer èn leven, object èn subject met elkaar verbinden. Daarbij benadrukt hij, dat de ge
reformeerde theologie altijd oog gehad heeft voor de moeilijkheden die met het aan
vaarden van de normativiteit van de Heilige Schrift gegeven zijn. 

Aangenomen dat Kromsigt representatief genoemd kan worden voor 'de' con
fessionelen, stellen wij samenvattend vast, dat behalve van verschil in inzicht tussen 
confessionelen en ethischen sprake is van verwantschap in de poging om gereformeerde 
theologie te beoefenen. De Vrijer heeft in dit opzicht een brugfunctie tussen de beide 
groeperingen willen vervullen. 

9.2.2. Noordmans en de confessionelen 

'In Fries-orthodoxe kring geboren en getogen, scheen Noordmans wel haast voorbe
stemd om een stoere, Friese confessioneel te worden.', aldus Haitjema441. R.C.G. 

435. M.J.A. de Vrijer, De gereformeerd-ethischen (Utrecht 1920). 
4M. Cf. J. Veenhof, ibid., p. 163. 
437. M.J.A. de Vrijer, ibid., p. 104. 
"8. J. Veenhof, ibid., p. 609-617. 
439 . M.J.A. de Vrijer, ibid., p. 78. Cf. J.J. Stam, ibid., p. 53vv. 

. M.J.A. de Vrijer, ibid., p. 614. 

. Th.L. Haitjema, 'In memoriam Dr O. Noordmans', in De Gereformeerde Kerk, 16 februari 1956. 
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Troelstra vertelt: 'Noordmans' vader was een confessioneel man, Hoedemakeriaan, 
meen ik. Noordmans zei: wat is daarvan bij mij geworden in het kwadraat? En wat 
moet het dan bij Johan442 wel zijn in de 3de macht (zeker denkend aan diens conferen-
cier-gaven)?"l4, Nadat Haitjema over Noordmans' afkomst gesproken heeft, noemt hij 
zijn ambtelijke praktijk in twee typisch-Friese, confessionele gemeenten. Wel merkt 
hij op, dat Noordmans toen al eigen wegen ging. Wij hebben in subparagraaf 2.2.7. 
geconstateerd, dat zijn verwijdering van de confessionele positie al eerder op gang ge
komen was: reeds voordat hij predikant werd, was hij 'een eerlijke royale anti-confes-
sionalist'444. 

Noordmans' belangrijkste bezwaar tegen de confessionelen is hun dogmatische 
formalisme. In 'Dogmatische zekerheid' zegt hij: 'Het mag bij ons niet voorkomen dat 
de intellectuele factor, de kennis het geloof, door boven zijn stand te gaan leven zijn 
vermogen verliest en straks geruïneerd wordt.'445 Uit 'Het getuigenis van De Hartog' 
citeren wij de volgende hartenkreet: 'Niet zuiver in de leer, dat is wel een der grootste 
schrikbeelden voor aankomende en gevestigde predikanten, een zonde, die bezocht 
wordt in het derde en vierde geslacht. Wij zien hierin een kanker voor ons kerkelijk le
ven. Het doet schade zoals niets anders. Er is op die wijze geen ruimte voor leven en 
beweging en God is toch groot genoeg om in Hem niet alleen te leven, maar ook zich te 
bewegen. Men moet toch armslag hebben, bovenal in het geestelijk leven.'446 Met De 
Hartog zoekt Noordmans naar 'een hogere, geestelijker objectiviteit dan de tegenwoor
dige orthodoxen'447. Welnu: soortgelijke geluiden klinken in 'Beslistheid', welk refe
raat wij in de inleiding van deze paragraaf als uitgangspunt voor onze bespreking van 
Noordmans' verhouding tot de confessionelen aangekondigd hebben. Noordmans hield 
de lezing voor een evangelisatievereniging van rechtzinnige signatuur448. De toespraak 
moet gezien worden tegen de achtergrond van de strijd die destijds door de orthodoxie 
tegen het Modernisme gevoerd werd. In de inleiding spreekt Noordmans op beeldende 
wijze over de 'resultaten' daarvan. Een vergelijking trekkend met de verovering van 
Kanaan, wijst hij er op, dat verschillende posten in handen gekomen zijn van 'de wetti
ge bezetters', wat zijns inziens te danken is aan 'de langzame doordringing van de 
Geest van de God van Israël'449. Hij stelt: 'Waar op dit ogenblik de verovering van het 
land Kanaan door Israels stammen ons voor ogen staat, denken we er aan hoe langza
merhand die plaatsen, die door de vijand bezet bleven, als vanzelf werden opgenomen 
in de rij van Israels steden.' De ontwikkeling van de Nederlandse Hervormde Kerk is 
gunstiger verlopen dan men van de kant van de gescheidenen verwacht had, aldus 
Noordmans450. 

'". Zie voor Johan Noordmans: par. 3.1.6. 
44i. Brief 946 (O. Noordmans aan R.C.G. Troelstra, 12 juni 1954) n. 1. 
444. Brief 273 (H. Guittart aan O. Noordmans, 22 december 1911). 
"s. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', p. 54. 
444. O. Noordmans, 'Het getuigenis van De Hartog', p. 126. 
447. O. Noordmans, ibid., p. 145v. 
448. O. Noordmans, 'Beslistheid', p. 79. 
*". O. Noordmans, ibid., p. 78. 
45°. Cf. O. Noordmans, 'De kerkorde der toekomst', in V.W. dl. 5, p. 158, en brief 756 (O. Noordmans aan P. 
Scholten, 31 december 1945). 
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Noordmans wil met zijn publiek nadenken over de aard van de beslistheid waardoor 
het evangelisatiewerk gedragen moet worden. Als uitgangspunt formuleert hij, dat een 
vaste overtuiging onontbeerlijk is voor de arbeid in het koninkrijk van God. Het gaat 
om een persoonlijke relatie met Jezus Christus: men moet Hem gezien hebben. Spre
kend over 'een zedelijke beslissing' voor of tegen Christus, benadrukt hij: 'Zo gevoe
len we dat bij de dingen van het koninkrijk Gods ons gehele leven meer in beweging 
komt. Wij beslissen niet alleen met het hoofd en we beslissen niet alleen met het hart, 
niet alleen met overwegingen of alleen met onze wil, maar bij de dingen van het konink
rijk Gods is de gehele mens in de beslissing gegrepen.'451 Noordmans spreekt daarbij 
ook over wedergeboorte, in welk verband hij nadruk legt op het werk van de Heilige 
Geest. Daartegenover stelt hij 'theologische wind'. Dat doet hij met het oog op de ker
kelijke situatie in zijn dagen, waarover hij opmerkt: 'En zo is er naar we vrezen menige 
gemeente in ons vaderland waar een sterke theologische wind waait en waar men toch 
zou moeten vinden dat de temperatuur er vrij laag was, een koude noordenwind.' 

In het verlengde van wat hij over de zedelijke beslissing die voor het evangelisatie
werk noodzakelijk is, gezegd heeft, spreekt Noordmans over de vereiste ontwikkeling 
van kracht. Het is hem dan niet in de eerste plaats om de kracht van argumenten te 
doen. Hij betoogt: 'We begrijpen het alleen wanneer we bedenken dat de grote kracht 
achter het argument ligt in de sterke levenspees waardoor deze pijl wordt gedreven, zo
dat hij harnas en hart doordringt.'4''2 Het gaat Noordmans dus niet zozeer om logische, 
als wel om zedelijke kracht. Daarbij wijst hij op 'de morele verontwaardiging' waar
mee de Heer of Zijn apostelen de dwaling bestraften453. Volgens hem is de vraag dan 
ook: 'Staan we tegenover het modernisme, dat we bestrijden, hoog genoeg? Dat wil 
zeggen: beslist genoeg? Want dit is m.i. de rechte beslistheid: boven de dwaling staan.'454 

Er komt immers geen overwicht, wanneer de ene partij bevestigt wat de andere ont
kent. Overwicht komt er alleen, wanneer de waarheid aan het hart kenbaar gemaakt 
wordt, wat naar Noordmans' mening ook van moderne zijde gevraagd wordt: 'Het mo
dernisme heeft een vraag gesteld aan de christelijke kerk en die vraag komt, dunkt mij, 
hierop neer: geef ons de christelijke waarheden eenvoudig, zodat we aan ons hart ge
voelen dat ze waar zijn.' Noordmans betwijfelt, of de orthodoxie daarvan doordrongen 
is. Haar van supranaturalisme verdenkend, vraagt hij: '(...) worden de gangbare opvat
tingen gevormd naar deze eerste behoefte aan uitbreiding van het koninkrijk Gods, 
omdat ze het kenmerk dragen van eenvoudig overtuigende waarheid te zijn? Of dragen 
ze nog vaak te veel sporen van de achttiende eeuw, toen men zo hoog deze waarheden 
verhief, de bovennatuurlijkheid zo op de voorgrond stelde, dat ze feitelijk uit het leven 
werden weggenomen? En ze wel voor de poort van het hart werden geplaatst - maar 
zonder dat iemand merkte, dat ze aanklopten om binnen gelaten te worden.' Noord
mans pleit in dat verband voor een vernieuwing van de geloofsleer, waarna hij enkele 
voorbeelden geeft. 

. O. Noordmans, ibid., p. 81. 

. O. Noordmans, ibid., p. 82. 

. O. Noordmans, ibid., p. 83. 

. O. Noordmans, ibid., p. 84. 
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De spreker beseft, dat sommigen de richting waarin zijns inziens gewerkt moet 
worden, 'een hellend vlak' achten455. Maar hij houdt staande, dat het Modernisme al
leen overwonnen kan worden, wanneer de vraag die het stelt, erkend wordt. Van het 
Modernisme, dat volgens hem zelf geen kracht heeft, zegt hij: 'De vraag is zijn beteke
nis.'456 Hij neemt in dat verband afstand van de benadering van wat hij 'de gescheiden 
kerken' noemt. De 'strijdlust' en de 'bitterheid' die daar gevonden worden, kunnen 
zijns inziens de toets der kritiek niet doorstaan: 'Men wil de waarheid bevestigen, maar 
met een zekere jaloersheid die een ander geen droppel waarheid gunt. Het neocal vinisme 
erkent de vraag niet in het modernisme.' In navolging van B. Pascal vindt Noordmans, 
dat men de tegenstanders moet toegeven, dat zij van één kant gelijk hebben. Hij stelt: 
'Wij, die hervormd willen zijn, wij moeten in ons zelf het modernisme overwinnen. De 
Baälsdienst is niet buiten, maar in Israël overwonnen.' 

Commentaar 

1. De redactie van Noordmans' Verzamelde Werken merkt met betrekking tot 'Beslist
heid' alleen op, dat Noordmans het referaat 'eind 1906' gehouden heeft: 'Verdere ge
gevens ontbreken.'457 Op het titelblad van het manuscript staat evenwel vermeld: '12 
december Arum 's avonds 7 uur'. Wij hebben hierboven reeds verteld, dat een evange
lisatievereniging van rechtzinnige signatuur Noordmans' publiek vormde. Hier ver
melden wij, dat hij daar zelf lid van geweest is: hij spreekt over 'de belangen onzer ver
eniging'458. Omdat Noordmans' naam op de in het 4e Jaarverslag der Vereen, voor 
Evangelisatie binnen de Classis Franeker ten bate der Ned. Herv. Kerk opgenomen le
denlijst voorkomt4519, vermoeden wij, dat het om deze classicale evangelisatievereni
ging gaat. Overigens: in een uit 1907 daterende brief aan zijn ouders maakt Noord
mans gewag van een evangelisatiedag in Bolsward, waar hij aanwezig hoopt te zijn460. 

In paragraaf 4.1. hebben wij stilgestaan bij de strijd tussen orthodoxie en vrij
zinnigheid in de provincie Friesland. Daarvan was al ten tijde van Noordmans' predikant
schap in Idsegahuizen en Piaam sprake, niet in het minst in de classis Franeker. Wij 
herinneren in dit verband ook aan wat wij in subparagraaf 3.1.1. geschreven hebben 
over de opkomst van het Modernisme in de omgeving van Noordmans' eerste gemeente, 
in de zogenaamde 'lytse Bouhoeke' met de dorpen Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmar-
sum en Zurich. Een halve eeuw later schrijven F. Bloemhof en L. Luteyn daarover: 'De 
'vrijzinnige gebieden' zijn tevens de gebieden, waar men de z.g. Evangelisaties kan 
aantreffen; de rechtzinnige minderheden hebben zich meestal georganiseerd in Evange
lisatieverenigingen, welke dikwijls met grote moeite en ten koste van grote financiële 
opofferingen van de leden een eigen voorganger hebben en een eigen gebouwtje, waarin 
men 's Zondags samenkomt. Deze Evangelisatieverenigingen vormen dikwijls een 

455. O. Noordmans, ibid., p. 85. 
4M. O. Noordmans, ibid., p. 86. 
«'. O. Noordmans, V.W. dl. 1, p. 86 n. 1. 
458. O. Noordmans, ibid., p. 79. 
4S'. 4e Jaarverslag der Vereen, voor Evangelisatie binnen de Classis Franeker ten bate der Ned. Herv. Kerk 
(z.p. 1909), p. 14. 
46°. Brief 199 (Oepke aan zijn ouders, 11 oktober 1907). 
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kerkje in de kerk; hun organisatie en het van deze groepen uitgaande verenigingsleven 
(...) zijn dikwijls een getrouwe copie van wat men in dit opzicht vindt in de naburige 
rechtzinnige gemeenten.'461 De jubileumuitgave Een werk Gods van tien jaren. Aange
boden door de Vereeniging tot Evangelisatie binnen de classis Heerenveen462 geeft een 
indruk van het reilen en zeilen van een classicale evangelisatievereniging. Opvallend is 
de nadruk op de resultaten die in materieel opzicht geboekt zijn: de bouw van lokali
teiten en woningen voor hulppredikers en onderwijzers. In 'Beslistheid' staat de inner
lijke motivatie tot het evangelisatiewerk centraal. Noordmans stelt: 'Zo we geld heb
ben, dat is iets. Zo we een plaats hebben om samen te komen, we kunnen er niet buiten. 
Zo er bijeenkomsten zijn, ze zijn onontbeerlijk. Maar in en door deze dingen moet 
komen de kracht, Christus als kracht.'463 

In 'Beslistheid' maakt Noordmans bezwaar tegen een intellectualistische benadering 
van de waarheid. Met het oog daarop merken wij het volgende op. 

In subparagraaf 1.1.3. hebben wij in het kader van onze bespreking van de achter
gronden van het Friese Reveil geschreven over wat wij 'psychologische factoren' noem
den. Daarbij wezen wij onder meer op 'de sterke emotionaliteit van het Friese volks
karakter', waardoor piëtisme en méthodisme bij de Fries een goede kans maken. Wij 
stonden ook stil bij 'de sterke neiging tot een beschouwelijke levensopvatting', die 
godsdienstig in 'een onmiskenbare neiging tot mystiek' tot uitdrukking komt. Wij bena
drukten, dat een en ander vooral in het zuidwesten van Friesland het geval is. Er is zelfs 
gesproken over 'it eigen aerd fan de Südwesthoeke'464. In die streek had het Friese Re
veil veel invloed; in datzelfde gebied groeide Oepke Noordmans op. 

In subparagraaf 3.1.1. hebben wij verteld, dat Idsegahuizen en Piaam aan de 
rand van een veengebied, op de overgang naar een kleigebied, liggen. De dorpen vallen 
nog wel onder de 'Greidhoeke' (het veeteeltgebied), maar in strikte zin niet meer onder 
de Zuidwesthoek van de provincie. Er is sprake van verwantschap met de noordelijker 
gelegen 'Bouhoeke', waar meer akkerbouw dan veeteelt plaatsvindt. Er is ook een an
der verschil tussen het zuidelijke en het noordelijke deel van de provincie. Bloemhof 
en Luteyn schrijven daarover: 'Globaal genomen zou men kunnen zeggen, dat de be
volking uit het overgangsgebied van greidhoek naar bouwhoek ook de overgang vormt 
van de bevolking uit het Zuidwesten naar die van het Noordelijk deel van de pro
vincie. De mystieke en beschouwelijke inslag, welke mensen in het Zuidwesten van 
Friesland kenmerkt vindt men lang niet in die mate terug bij de bevolking uit het Noord
westen der provincie. Deze is veel meer rationalistisch-humanistisch georiënteerd. (...) 
men kan toch niet voorbijgaan aan het feit, dat de bevolking uit het Zuidwesten van een 
andere geaardheid is dan die uit meer naar het Noorden gelegen delen der provincie. 
Aan het algemeen volksbesef is dit verschil ook niet onopgemerkt gebleven, getuige 

*'. F. Bloemhof en L. Luteyn, 'De Greidhoek', in W. Banning (red.), Handboek Pastorale Sociologie dl. 2 
('s-Gravenhage 1955), p. 304. 
4M. Een werk Gods van tien jaren. Aangeboden door de Vereeniging tot Evangelisatie binnen de classis 
Heerenveen (z.p. 1905). 
463. O. Noordmans, ibid., p. 82. 
464. Cf. J. Piebenga, It eigen aerd fan de Südwesthoeke (Snits 1953). 
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het gezegde uit de volksmond: 'ho heger, ho dreger'.'465 Zij voegen daar aan toe: 'De 
uitdrukking is moeilijk te vertalen en wil ongeveer zeggen: Hoe noordelijker men komt, 
waar het bodemniveau ook het hoogste is, hoe stugger en hoekiger de mensen worden.' 

In dit verband herinneren wij aan wat Noordmans in de in subparagraaf 4.1.3. 
besproken lezing 'De Friesche gemeente' over de intellectualistische inslag van 'de 
westelijke Fries' zegt. Zijn waarneming (en beoordeling ...) wordt gedeeld door des
kundigen, die later in algemene zin over de volksaard van de Friezen geschreven heb
ben. J.M. van der Goot maakt melding van 'it yntellektualisme' en merkt op: 'De natûr 
giet boppe de leare', seit it sprekwurd, mar by de Friezen is it earder sa dat de leare 
boppe de natûr giet.'466 J.P. Wiersma spreekt over 'het vermogen om subtiel te onderschei
den en logisch te denken' en 'de verstandelijke aanleg' en stelt: 'Dat klemt zo sterk, dat 
men U gelijk geeft, ook als men op grond van gevoelsargumenten liever anders zou 
concluderen. (...) De in beginselschema's vastgeroeste Fries ontmoet men vrij veel.'467 

T. van der Zee maakt gewag van 'de Friese neiging tot theoretiseren en abstraheren'; 
hij vindt: 'De Friezen hebben de neiging om zich in de practijk te houden aan beginse
len die ze in theorie hebben aanvaard, zijn dus sterk principieel.'468 H.C. Koek citeert 
een uitspraak van de pedagoog J. Waterink: "Voor logische bewijsvoering is van alle 
Nederlanders de Fries het beste vatbaar. Het Friese type is dat van het oordeel.'469 Uiter
aard heeft de intellectualistische inslag van de Fries invloed op het kerkelijk leven in 
zijn provincie. De genoemde auteurs gaan daar slechts zijdelings op in. Zo spreekt Van 
der Zee over 'een geloof, dogmatisch en als zodanig principieel'470. J.R. Wolfensberger 
schrijft wel uitvoerig over de relatie tussen het volkskarakter van de Friezen en hun 
kerkelijke houding. Hij maakt melding van 'de sterke verstandelijkheid'471. Daarnaast 
spreekt hij evenwel ook over hun 'diepe emotionaliteit'. Hij stelt: 'Deze diepe roerse
len van het gemoed vereisen een tere, diep-ontledende en streng omlijnde evangeliepredi-
king.' 

Wij beseffen, dat voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies uit 
wat vanuit psychologische invalshoek over het Friese volkskarakter te berde gebracht 
is. Al was het alleen maar, omdat de genoemde publicaties enkele tientallen jaren na 
Noordmans' verblijf in zijn eerste gemeente verschenen zijn. Toch is het onzes inziens 
niet zonder betekenis, dat alle auteurs wijzen op de intellectualistische inslag van de 
Fries. Dat daarvan niet in het minst in Noordmans' omgeving sprake was, moet te 
denken geven. 

2. Noordmans' theologische standpunt in 'Beslistheid' komt in inhoudelijk opzicht 
overeen met zijn positie in 'Dogmatische zekerheid'. Zoals hij in de eerstgenoemde 

46!. F. Bloemhof en L. Luteyn, ibid., p. 298 en 300. 
466. J.M. van der Goot, Wy Friezen (Snits 1932), s. 22. 
467. J.P. Wiersma, 'De Friezen', in P.J. Meertens en A. de Vries (red.), Nederlandse volkskarakters (Kampen 
1938), p. 47v. en 53. 
468. T. van der Zee, 'Het Friese volkskarakter', in CA. Mennicke (red.), Tijdsproblemen. Sociaalpsycho-
logische beschouwingen over de hedendaagse maatschappij (Amsterdam z.j.), p. 90. 
4W. H.C. Koek, Het volkskarakter der Friezen (Drachten 1946), p. 12. 
47°. T. van der Zee, ibid., p. 102. 
471. J.R. Wolfensberger, 'De kerk in Friesland', in S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, N. Stufkens en 
H.C. Touw (red.), Kerke-werk. Beschrijvingen van den arbeid der Hervormde Kerk in stad en land (Nijkerk 
z.j.), p. 36. 
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lezing vraagt naar de aard van de beslistheid waardoor het evangelisatiewerk gedragen 
moet worden, zo zoekt hij in de andere naar zekerheid op dogmatisch terrein. In beide 
lezingen komt hij op voor 'het humaan karakter der christelijke waarheid' en verzet hij 
zich tegen 'de benedenmenselijke, de blootverstandelijke en rationalistische opvatting 
daarvan'472: de openbaring van God in Jezus Christus heeft niet een zuiver intellectueel 
karakter. In 'Beslistheid' wisselt Noordmans het grote geld van 'Dogmatische zeker
heid' in pasmunt, met het oog op de praktijk van het kerkelijk leven. In beide referaten 
herkennen wij in Noordmans de ethische theoloog, die het ethisch karakter der waarheid
onder de aandacht wil brengen, ofschoon hij zich in 'Beslistheid' niet als ethisch theo
loog afficheert. Wij verklaren dat uit het gegeven dat hij de lezing voor een rechtzin
nige (lees: confessionele) evangelisatievereniging hield. Naar onze mening heeft hij in 
die kring zijn ethische 'roeping' niet verloochend, maar juist in overeenstemming daar
mee geprobeerd de bestaande tegenstellingen tussen orthodox en vrijzinnig te over
bruggen door te wijzen op de zedelijke kracht waarmee de strijd gevoerd moet worden. 
In dit verband wijzen wij op 'Historisch spiritualisme', waarin Noordmans zelf een 
poging onderneemt om de vraag die het Modernisme stelt, te beantwoorden. In deze 
bijdrage wil Noordmans de tegenstelling tussen 'de kerkelijke lijn in het protestantis
me, waarin men op de voorgrond stelt de onmisbaarheid van een gereglementeerde 
inrichting, van een geschreven gezag en van bindende formulieren' en 'een andere, 
welker vertegenwoordigers voor het godsdienstig leven vrijere beweging en meer ruimte 
verlangen' overstijgen471. In aansluiting aan het historisch spiritualisme van de Reforma
toren wijst hij elke vorm van dogmatische fixatie en speculatie af: het gaat hem om het 
levende Woord als religieus beginsel. Deze benadering impliceert onzes inziens een 
veroordeling van het confessionalisme. Ook in enkele preken uit Noordmans' ambts
periode in Suameer komt die veroordeling naar voren. In een preek over Prediker 1: 9 
zegt hij: 'Tijdgeest: strijd tegen modernen? La garde meurt et ne se rend pas! Och, och! 
Het orthodoxe brood oudbakken. Wie eet de woorden Gods?'474 In de 'Preek Hande
lingen 4: 33' zegt hij: 'De dodigheid van een mens is verschrikkelijk. Soms zit daarom
heen nog een pantser van dode orthodoxie. Alleen de levende Christus vermag iets om 
de doden levend te maken. Van Hem geven de apostelen getuigenis. Een christen is een 
bezielde. Een christelijke gemeente is een levende, bezielde, krachtig uit een hogere 
wereld begaafde gemeenschap van mensen. Na Pasen moet Pinksteren komen.'475 

Dat wij in Noordmans de ethische theoloog herkennen, heeft ook te maken met de 
namen die hij in 'Beslistheid' noemt: Doedes, S. Kierkegaard, Beets en Pascal. Bij alle 
vier verwijzingen is het ethisch karakter der waarheid aan de orde. 

In subparagraaf 9.1.2 hebben wij gezien, dat Noordmans zich voor zijn mening 
dat een vaste overtuiging voor het evangelisatiewerk onontbeerlijk is, aansluit bij het 
'Mihi constat' van Doedes. De persoonlijke geloofsovertuiging is voor de arbeid op het 
genoemde terrein noodzakelijk. Dit gezichtspunt is niet specifiek ethisch, maar de 

472. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', p. 63. 
m. O. Noordmans, 'Historisch spiritualisme', p. 188. 
m. O. Noordmans, 'Prediker 1: 9', in V.W. dl. 7, p. 106. 
•"'. O. Noordmans, 'Handelingen 4: 33', in V.W. dl. 7, p. 145. 
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ethische theologen hebben daar wel de nadruk op gelegd. 
Van Kierkegaard heeft Noordmans geleerd, dat de voorwaarden tot geloof voor 

de discipel-tijdgenoot van Jezus en de discipel uit de tweede hand dezelfde zijn. Dat 
betekent, dat voor de huidige generatie niet minder bezwaren gelden dan voor Jezus' 
tijdgenoten. Noordmans citeert uit een bloemlezing van Kierkegaards werk: 'Het laat
ste geslacht heeft het voordeel van het gemakkelijke; maar zodra het ontdekt dat die ge
makkelijkheid juist het hachelijke is, waaruit de moeilijkheid ontstaat, dan beantwoordt 
die moeilijkheid aan de moeilijkheid der verschrikking (...)'476 Hij interpreteert deze 
zin als volgt: 'Er is niets wanhopigers dan dat het geloof in Christus ons iets gemakkelijks 
toeschijnt.' Dan zou het geloof geen persoonlijke betrokkenheid vergen. Noordmans 
signaleert dat gevaar ook bij allerlei 'leerbepalingen': die kunnen niet zonder slag of 
stoot aangenomen worden, omdat daarbij altijd een zedelijke beslissing in het geding 
is. Wij merken op, dat veel van de jongere ethische theologen (zoals Van Dijk en de ge
broeders A.J.Th, en G.J.A. Jonker, die zijn werk in Nederland geïntroduceerd heb
ben477) door Kierkegaard beïnvloed waren. Noordmans was in dit opzicht geen uitzon
dering. 

Nadat Noordmans in 'Beslistheid' over de onderscheiding, ja: de tegenstelling, 
tussen de Heilige Geest en de koude noordenwind die destijds in theologisch Neder
land woei, gesproken heeft, citeert hij de (reeds bij de bespreking van Noordmans' vi
sie op Beets in subparagraaf 8.1.2.1 overgenomen) dichtregels: 'Met God in 't hart, 
zult ge alle ding vermogen; God in 't verstand, is God niet, maar een naam; God in de 
mond een valsheid en een logen, die 't hart zich schaam!'478 Deze woorden behoeven 
geen nadere toelichting: overduidelijk onderstrepen ze Noordmans' 'ethische' opvat
ting dat 'de gehele mens' in de geloofsbeslissing begrepen is. 

Noordmans waardeert Pascal, wiens naam in onze samenvatting van 'Beslistheid' 
al een keer viel, om de wijze waarop hij de Jezuïeten bestreden had479. Volgens hem 
zocht Pascal steeds 'een punt boven de dwaling'480; hoewel zijn redenering logisch als 
geen andere was, lag zijn kracht vooral in de verontwaardiging waardoor de dwaling 
op zedelijke wijze geoordeeld werd. Wij merken op, dat Noordmans veel invloed van 
Pascal, die hij in 'Het getuigenis van De Hartog' 'de vader der ethische theologie' 
noemt481, heeft ondergaan. Dat blijkt vooral uit enkele latere bijdragen482. Schrijvend 
over de ethische theologen stelt O.J. de Jong, dat Pascal 'hun eerste voorbeeld, meer 
nog dan enige reformator' was483. Waarbij hij het feit '(...) dat zij de vragen van het hart 

m . O. Noordmans, 'Beslistheid', p. 80. 
477. Zie daarvoor: M. van Rhijn, 'Kierkegaard in Nederland', in Algemeen Weekblad voor Christendom en 
Cultuur, 26 april 1929, en M.G.L. den Boer, 'Jonkeren Kierkegaard, I-IV', in Hervormd Utrecht26 (1971) 
nr. 48-51. Cf. O. Noordmans, 'Het pragmatisme van William James', in V. W. dl. 1, p. 253. 
478. N. Beets, geciteerd naar O. Noordmans, ibid., p. 81. 
m . Cf. Th.Ch.L. Wijnmalen, Pascal als bestrijder en verdediger des Christendoms (Utrecht 1865). 
4S0. O. Noordmans, ibid., p. 83. 
4 " . O. Noordmans, 'Het getuigenis van De Hartog', p. 153. 
482. Wij bedoelen O. Noordmans, 'Blaise Pascal (Eltheto 1931)', in V.W. dl. 4, p. 345-355, 'De Pensees van 
Pascal', in V.W. dl. 4, p. 356-369, en 'Blaise Pascal (lezing)', in V.W. dl. 4, p. 370-392. Cf. A. van der Kooi, 
ibid., p. 63. 
483. O.J. de Jong, 'Ethisch, hoezo?' , in Jaap Vlasblom en Jaap van der Windt, ibid., p. 247. 
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belangrijker vonden dan die van het verstand (...)' noemt. De invloed van Pascal gold 
vooral Gunning484. 

3. Wij hebben bij onze bespreking van 'Pragmatische houding' in subparagraaf 8.1.3. 
stilgestaan bij Noordmans' bezwaren tegen 'het wettisch Schriftbewijs van het confes-
sionalisme'. Hier besteden wij nog aandacht aan zijn beoordeling van de belijdenisge
schriften zoals die naar voren komt in 'Catechismusprediking'485. 

Over het Apostolicum zegt Noordmans: 'De lezing van de Twaalf artikelen draagt 
bij ons een weinig duidelijk karakter. Geloofsbelijdenis is het niet en voor oriëntering 
op de preek is het onvolledig. Ik ben door deze ontdekking bevestigd in mijn gevoel, 
dat mij er steeds in deed zien een oud gebruik, aangehouden zonder veel zin en beteke
nis, waarom ik het meestal naliet, het in sommige gemeenten uit beleefdheid toeliet.'486 

(Even tevoren had de spreker gezegd, dat men van het lezen van de wet 's morgens en 
van de twaalf artikelen 's middags 'een palladium der rechtzinnigheid' gemaakt had...) 

Met betrekking tot de formulieren van enigheid geeft Noordmans (in het licht 
van wat hij 'onze kerkelijke moeilijkheden en de Doleantie' noemt487) als zijn opvatting 
dat 'dergelijke slapende stukken' (waarmee hij alleen de Nederlandse Geloofsbelijde
nis en de Leerregels van Dordrecht bedoelt) niet de grondslag voor de eenheid van 
Christus' kerk kunnen vormen. Volgens hem kunnen die evenmin naar de letter als wet 
gelden om te oordelen over levenden en doden. Hij stelt: 'Dat doet Christus alleen 
maar. Hij alleen is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Hij leeft. En ook in de 
kerk van heden zal zijn oordeel niet op zulk een houterige en dode wijze uitgaan, als 
waarop menig schreeuwend partijmens dat wil, wel wetend dat het toch niet van hem 
gevraagd zal worden het toe te passen, maar er een middel in vindend een reuk van 
rechtzinnigheid van zich te doen uitgaan. Een formulier van enigheid zal op veel leven-
der wijze de band moeten zijn in de kerk, meer sluiten om de bewegelijke leden van 
Hem die werkt tot nu toe, omdat Hij ook de Vader zulks ziet doen.' Noordmans noemt 
de Heidelbergse Catechismus 'een formulier in actie dat de harten onwillekeurig naar 
elkaar toebuigt'. Zijn waardering voor het leerboekje gaat evenwel niet zo ver, dat hij 
het kritiekloos wil volgen: men is tenslotte niet een letterknecht, maar een verbi divini 
minister. Zo heeft hij persoonlijk moeite met enkele scholastieke formuleringen in de 
catechismus. Wel dient men naar Noordmans' mening voorzichtig te zijn met tegen
spraak. Hij benadrukt, dat het didactische in de catechismuspreek tegelijk stichtelijk, 
opbouwend, is. Hij stelt: 'Een wiskundig vraagstuk te beredeneren zal misschien een 
koel hoofd en hart vragen en dan bewaren, maar zo is het toch niet gesteld met het ko
ninkrijk Gods. Koel beredenerend mag daarom de catechismuspreek niet zijn. Ze wordt 
vanzelf warm door de stof, ook al blijft ze didactisch.'488 

484. Zie daarvoor vooral: J.H. Semmelink, ibid., p. 32, 155v. en 291. 
48!. O. Noordmans, 'Catechismusprediking', in V.W. dl. 1, p. 102-116. 
486. O. Noordmans, ibid., p. 107. 
487. O. Noordmans, ibid., p. 109. - Zie voor Noordmans' visie op de Doleantie: 'Terugblik en vooruitzicht' 
van het eerste deel van deze studie. 
488. O. Noordmans, ibid., p. 114. 
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9.3. NOORDMANS EN HET NEOCALVINISME 

Inleiding 

In deze paragraaf staan wij eerst stil bij de neocalvinistische theologie en bij de ver
houding tussen de neocalvinistische en de ethische theologie (subparagraaf 9.3.1.). 
Daarna memoreren wij Noordmans' algemene uitlatingen over het neocalvinisme (sub
paragraaf 9.3.2.). Tenslotte komt zijn mening over de theologische standpunten van 
Kuyper en Bavinck expliciet ter sprake (respectievelijk subparagraaf 9.3.3. en sub
paragraaf 9.3.4.). Met betrekking tot Kuyper merken wij hier op, dat Noordmans' op 
vatting over diens kerkelijke ideaal in de paragrafen 5.2. en 6.1. aan de orde gesteld is. 

9.3.1. Het neocalvinisme en de ethische theologie 

Met de term 'neocalvinisme' wordt de theologie van Kuyper en Bavinck en hun volge
lingen aangeduid. De benaming werd voor het eerst in 1897 door Kuypers geestver
want A. Anema gebruikt489. Later vond zij vooral bij de critici van de gereformeerde 
voormannen ingang, bijvoorbeeld bij de doopsgezinde predikant C.B. Hylkema490. Veen
hof stelt: 'In de mond van buitenstaanders en tegenstanders had deze naam ook meer
malen een ietwat depreciërende klank, al behoeft men er op zichzelf nog geen disquali-
ficatie in te beluisteren (...)'491 Hij voegt er aan toe, dat Bavinck kritisch tegenover de 
term stond, terwijl Kuyper er in zijn latere jaren geen bezwaar tegen had om die zo nu 
en dan te bezigen. De aanduiding is in zoverre juist, dat Kuyper en Bavinck de gerefor
meerde theologie wilden verbinden met het moderne cultuurbewustzijn. 

In het 'Voorwoord' van zijn Encyclopaedic der Heilige Godgeleerdheid schrijft 
Kuyper over de auteur: 'Zelf, onder leiding van Scholten en Kuenen, opgevoed in een 
geheel andere sfeer van theologische gedachten, en later niet minder sterk geboeid 
door de Vermittlungstheologie vond hij noch voor zijn hart, noch voor zijn denken rust, 
dan toen zijn oog openging voor de diepte, den ernst en de schoonheid der Gereformeer
de belijdenis, tot ons gekomen uit die geestelijk zoo rijke dagen, toen het Calvinisme 
niet slechts op theologisch, maar ook op sociaal en politiek gebied, nog een wereld
macht was. Juist dit echter deed hem de sterk sprekende behoefte inzien, om de Gere
formeerde theologie, die als zoodanig reeds sinds het midden der vorige eeuw den 
slaap der tragen sliep, weer wakker te schudden en in rapport te brengen met het men
selijk bewustzijn, gelijk zich dit aan het einde der 19e eeuw ontwikkeld heeft.'492 Met 
betrekking tot dit adagium merkt Haitjema op: 'In deze volzin hebben de woorden 'in 
rapport brengen met' zozeer de nadruk, dat 'de Gereformeerde theologie' als zodanig 

"". J.C. Rullmann, 'Neo-calvinisme', in Christelijke Encyclopedie dl. 6 (Kampen 1931 '), p. 317. Cf. A.D.R. 
Polman, 'Neo-calvinisme', in Christelijke Encyclopedie dl. 5 (Kampen 1960!, geheel herziene dr.; Kam
pen 1977', ongewijzigde herdruk ), p. 317. 
m. Zie daarvoor: C.B. Hylkema, Oud- en nieuw calvinisme. Eene vergelijkende geschiedkundige studie 
(Haarlem 1911). Cf. Th.L. Haitjema, De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming, p. 
224. 
4". J. Veenhof, ibid.,p. 112. 
4". A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid dl. 1 (Amsterdam 1894', Kampen 19082, her
ziene dr.), p. VI. 
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een vaststaande grootheid schijnt, en het alleen op de uitzichten aankomt, die deze 
theologie op het brede moderne cultuurleven biedt.'493 In feite was het Kuyper inder
daad om een calvinistische cultuurfilosofie te doen494. 

Bavinck stemde met Kuyper overeen in de wens om de gereformeerden de ogen 
te openen voor de betekenis van vragen aangaande cultuur, wetenschap en politiek. 
Dat deed hij in zijn Gereformeerde Dogmatiek495. Maar anders dan Kuyper, die een 
wilsmens was, moet Bavinck vooral een denker genoemd worden. Bij Kuyper moest 
alles de plannen tot verwezenlijking van zijn calvinistische reveil dienen, terwijl Bavinck 
zijn leven lang geworsteld heeft om waarheid en waarachtigheid. In methodisch op
zicht is het verschil tussen Kuyper en Bavinck in zijn algemeenheid op deze noemer te 
brengen: Kuyper ging deductief te werk, Bavinck inductief. Kuyper leidde alles van 
van groots ontworpen en sterk doorgevoerde beginselen af. Bavinck nam nauwgezet 
waar en probeerde degenen die theologisch van hem verschilden, te begrijpen en met 
hen mee te denken. Opvallend is, dat Bavinck na 1911 niet meer aan zijn dogmatiek 
gewerkt heeft; hij heeft zelfs zijn dogmatische boeken verkocht: hij was toen innerlijk 
vervreemd geraakt van Kuyper en diens op de voorgrond stellen van 'principes'496. Na 
de afsluiting van zijn dogmatische periode wendde hij zich (dan ook) meer tot vragen 
waarmee ook de ethische theologen zich bezighielden: wijsgerige, pedagogische, psy
chologische, maatschappelijke497. 

Zowel Kuyper als Bavinck kozen positie tegen de ethische theologie. 
Vooral over de verhouding tussen Kuyper en Gunning is veel geschreven, in het 

bijzonder inzake hun uiteenlopende visie op de kerk498. Maar niet alleen daarin ver
schilden zij van mening. Ook met betrekking tot de Schriftbeschouwing kruisten zij de 
degens499. Waarschijnlijk heeft Kuypers optreden als partijhoofd Gunning nog wel het 
meest gestoord. De befaamde brief die hij in 1889 aan zijn zoon J.H. Gunning J.H.Zn. 
schreef500, laat in dat opzicht aan duidelijkheid niets te wensen over: daarin is sprake 
van 'een bijna profetische critiek'501 op Kuypers heerszucht. Voor de jongere ethische 
theologen was Kuyper zeker 'een gepasseerd station'. Een duidelijk bewijs daarvan is 
het artikel dat in Stemmen voor Waarheid en Vrede ter gelegenheid van Kuypers over-

m. Th.L. Haitjema, ibid., p. 111. 
* \ Cf. A.A. van Ruler, Kuypers idee eerier christelijke cultuur (Nijkerk 1940) en S.J. Ridderbos, De theo
logische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper (Kampen 1947). 
495. H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek 4 delen (Kampen 1894-1901', 1906-19112, herziene en ver
meerderde dr., - 19987). 
4M. R.H. Bremmer, Herman Bavinck als dogmaticus (Kampen 1961), p. 380. 
497. Zie daarvoor: n. 564. 
498. Zie daarvoor: J.H. Semmelink, ibid., p. 228-234, C. Veenhof, 'Kuyper en de iranischen', in De Refor
matie 18 (1937), 5 en 29 oktober, A.F.N. Lekkerkerker, 'Gunning en Kuyper', in Ernst en Vrede, p. 121-
145, E.J. Beker en M.G.L. den Boer, ibid., p. 121-127, W. Balke, Gunning en Hoedemaker samen op weg 
('s-Gravenhage 1985), p. 67-106, en J. Kamphuis, 'Visioen of reformatie: het conflict Gunning-Kuyper 
over de weg van de kerk', in D. Deddens e.a. (red.), Doleantie - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie 
van 1886 (Haarlem 1986), p. 151-190. 
4OT. Zie daarvoor: C. Augustijn, ibid. 
50°. Zie daarvoor: J.H. Gunning J.H.Zn., Profdr. J.H. Gunning. Leven en werken dl. 3 (Rotterdam 1922-
1925), p. 876-878. 
501. A.F.N. Lekkerkerker, ibid., p. 121. 
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lijden verscheen: het ademt slechts bitterheid over wat Kuyper had aangericht ...502 

Bremmer heeft in zijn proefschrift Bavinck als dogmaticus een lijvig hoofdstuk 
gewijd aan 'Bavinck en de ethischen'503. Hij meldt, dat Bavinck al in 1884 bezwaar 
aantekende tegen de theologie van D. Chantepie de la Saussaye504. Uit zijn correspon
dentie met Kuyper505 blijkt evenwel de erkenning dat hij voor zijn geestelijk leven veel 
aan de ethische vader te danken heeft, vooral aan diens christocentrische prediking. 
Dat neemt niet weg, dat hij de ethische theologie in haar grondgedachten afwees. Zijn 
grootste bezwaar gold het trekken van het geloof in de sfeer van het zedelijke. Volgens 
Bavinck verloor de godsleer daardoor zijn metafysische karakter, werd de christologie 
losgemaakt van de tweenaturenleer van de oude concilies en hield de verzoening op 
satisfactie aan God te zijn. Ook verwierp Bavinck het Schriftkritische standpunt van de 
ethische theologen, al bleef hij worstelen met de leer van de inspiratie; de waardering 
van de historische kritiek bleef een ingrijpend verschilpunt tussen Bavinck en de ethische 
theologen506. Uit de correspondentie tussen Bavinck en ethische theologen507 blijken 
(bij alle verschil van mening over de ethische theologie en over de waardering van de 
historische kritiek in verband met het openbaringskarakter van de Schrift) verwante 
gedachten met betrekking tot de handhaving van de centrale inhouden van het christe
lijk geloof. Vooral J.H. Gunning jr. heeft in zijn persoonlijke contact met Bavinck gepro
beerd hem zo dicht mogelijk te naderen, ook hier: bij alle verschil van mening508. Ook 
uit herdenkingsartikelen die ethische theologen ter gelegenheid van het overlijden van 
Bavinck schreven, komt ondanks verschil in visie congenialiteit tot uitdrukking509. 

Over de 'dogmatische druk' waaraan de ethische theologen van de kant van de volge
lingen van Kuyper en Bavinck blootstonden, hebben wij in subparagraaf 8.1.3. geschre
ven. In deze subparagraaf bieden wij een nadere uitwerking. 

Vooral Honig heeft zich intensief met de ethische theologie beziggehouden510. 
Zijn grootste bezwaar tegen deze stroming heeft betrekking op de zijns inziens domi
nante plaats van het ervaringsbeginsel. Volgens Honig zagen de ethische theologen de 
Schrift als een verzameling van (door Gods openbaring gewekte) menselijke getui
genissen. Zelf vindt hij: 'Van hoegroote waardij, ja hoe onmisbaar de geloofservaring 

M2. Zie daarvoor: 'Stemmen voor Waarheid en Vrede Dec. 1920', in Gedenkboek 1er herinnering aan het 
overlijden van Dr.A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam (Amsterdam 1921), p. 157-159. 
W3. R.H. Bremmer, ibid., p. 65-114. 
*". Zie daarvoor: H. Bavinck, De theologie van Daniel Chantepie de la Saussaye. Bijdrage tot de kennis 
der ethische theologie (Leiden 1884', 19022). 
50S. Zie daarvoor: R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten (Kampen 1966), p. 282-292. 
5M. Zie daarvoor: J. Veenhof, ibid., p. 547-582. 
507. Zie daarvoor: R.H. Bremmer, Herman Bavinck als dogmaticus, p. 65-114. 
508. Zie daarvoor: J.H. Semmelink, ibid., p. 205-207 en 252-254, R.H. Bremmer, ibid., p. 72-84, E.J. Beker 
en M.G.L. den Boer, ibid., p. 127-136, G. Bos, Christus de gekruisigde voor en in ons. Gunning's getuige
nis van het verzoende leven, p. 124-140, W. Balke, ibid., p. 69v., en A. de Lange, J.H. Gunning Jr. (1829-
1905). Een leven in zelfverloochening, p. 277 en 279. 
50'. Ziedaarvoorbijv.:W.J.Aalders, 'In memoriam DrH. Bavinck', in StemmendesTijds 10(1921), p. 129-
141,enA.W. Bronsveld, 'Dr. H. Bavinck herdacht', in Stemmen voor Waarheid en Vrede 59 (1922), p. 134-
142, 214-225 en 617-631. 
510. A.G. Honig, 'De ethische richting', in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 13 (1913), p. 2-16 en 201-
214, "Het beginsel' der ethische theologie', in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 14 (1914), p. 365-377 
en 457-472, 'Ethisch ' of gereformeerd? en Schrift en ervaring (Kampen 1920). 
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ook moge zijn, toch gaat het niet aan op haar het gebouw der Christelijke waarheid te 
doen rusten en haar te huldigen als 'den letzten Grund der christlichen Wahrheitsge-
wissheit' .'5I ' De Vrijer heeft Honig verweten, dat hij de onderhavige problematiek ver
simpelt, als hij stelt, dat niet de ervaring, maar de Schrift de kenbron van de waarheid, 
de grond van het geloof en het fundament van de theologie is: 'De gereformeerde 
Theologie kan maar niet doen, alsof Kant er niet geweest ware.'512 Veenhof acht Ho
nigs beoordeling onjuist voor de vaderen van de ethische theologie; wel geeft hij toe: 
'In ieder geval is onloochenbaar, dat Valeton de zekerheid aangaande de waarheid der 
openbaring in de ervaring fundeert.'5" Verder is het van belang op te merken, dat Honig 
de opvatting van Brouwer dat het specifieke van de ethische theologie niet aan Schleier
macher, maar aan Vinet zou zijn ontleend514, deelt515. Wel acht hij het waarschijnlijk, 
dat Chantepie de la Saussaye in zijn christologie in sterke mate van de Vermittlungs
theologie afhankelijk was. Daarin wijkt hij af van Bavincks standpunt dienaangaande516. 
(Volledigheidshalve vermelden wij, dat A.M. Diermanse in 1922 een weinig originele 
'herhaling' van het standpunt van Honig publiceerde517.) 

De meest omvangrijke bespreking van de ethische theologie van gereformeerde 
zijde is die van J. van der Sluis, in zijn boek De Ethische Richting uit 1917518, waarvan 
in 1920 een beknopte herziene uitgave het licht zag. In beide versies geeft Van der Sluis 
de ethische theologie breedvoerig weer. Dat doet hij door de standpunten van toonaan
gevende ethische theologen met betrekking tot allerlei leerstellingen na te gaan, welke 
werkwijze tot protest van ethische zijde geleid heeft. S.H.J. James stelt: 'De groote 
fout van v.d. Sluys bestaat (...) hierin, dat hij de Ethische opvatting van verschillende 
paragrafen van de dogmatiek schetst en beoordeelt als of er een vaststaande opvatting 
omtrent dogmatische vragen bij de Ethischen bestaat.'515* Van der Sluis' boek loopt uit 
op fundamentele kritiek op de ethische theologie. De auteur wraakt daarin, dat men 
onder invloed van de idealistische wijsbegeerte het subjectief orgaan tot principium 
van kennis verheven zou hebben: 'Volgens haar is het geestelijk leven, het geloof der 
gemeente de bron van de leer, de dogmatiek.'520 In deze veroordeling toont Van der 
Sluis zich een trouwe leerling van Bavinck, die in de eerste druk van zijn boek een 
voorwoord had geschreven. Uit deze introductie blijkt, dat Bavinck zijn principiële 
visie op de ethische theologie tot het laatst toe gehandhaafd heeft. Niet anders dan in 

5". A.G. Honig, Schrift en ervaring, p. 92. 
5'2. M.J.A. de Vrijer, ibid., p. 78. Cf. M.J. Aalders, ibid., p. 47. 
5l3. J. Veenhof, ibid., p. 94. 
s u . Zie daarvoor: A.M. Brouwer, Daniël Chantepie de la Saussaye. Eene dogmatische studie, p. 46-49 en 
52-56. 
"5 . Cf. A.G. Honig, 'Een schets van het leven en de werkzaamheid van Alexander Vinet en van zijne 
beschouwing van het geweten', in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 16 (1916), p. 375-393, P. Prins, 
ibid., p. 31 lv., en C. Bezemer, ibid., p. 200vv. 
51<i. Zie daarvoor: H. Bavinck, ibid., p. 3. Cf. P.J. van Leeuwen, ibid., p. 73-89. 
5". A.M. Diermanse, Toetsing aan de H. Schrift van de beginselen der ethische theologie (Rotterdam 1922). 
51*. J. van der Sluis, ibid. 
"'.S.H.J. James, ibid., p. 167. 
52°. J. van der Sluis, ibid., p. 398v. - Zie voor bestrijdingen van Van der Sluis' oordeel: J.B. Netelenbos, 
Ethisch-gereformeerd (Baarn 1923), p. 15, en M.J.A. de Vrijer, ibid., p. 49 en 76. Cf. J. Veenhof, ibid., p. 
613 en 633. 
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zijn De theologie van Prof.Dr. Daniel Chantepie de la Saussaye52' verwijt hij de ethi
sche theologie, dat zij zich in de kenleer bij I. Kant en in de theologie bij Schleiermacher 
aangesloten heeft. 

De bijdragen van gereformeerde theologen over de ethische theologie kunnen 
niet over één kam geschoren worden. Zo wijst Veenhof op 'een hoogstaande bestrij
ding' door S. Greidanus522. De meest positieve benadering is ongetwijfeld die van J.B. 
Netelenbos geweest. In 1923 publiceerde hij een brochure onder de titel Ethisch-Gere-
formeerdw. In het 'Woord vooraf' schrijft hij, dat hij met zijn uitgave wil meewerken 
aan het synthetische streven van zijn tijd. Daarbij wil hij 'het ethisch-confessionele' 
standpunt verdedigen: zijns inziens is dat het enig houdbare. In het eerste hoofdstuk 
van zijn pennenvrucht noemt de auteur 'ethisch-gereformeerd' een nuance van het ge
reformeerde beginsel. Hij benadrukt in dat verband, dat confessionelen en neocalvinisten 
niet het recht hebben om de aanduiding 'gereformeerd' exclusief voor zich op te eisen. 
In het tweede hoofdstuk stelt Netelenbos met betrekking tot de bestrijding van de ethische 
theologie: 'De fout, welke aan al die onbillijke oordeelvellingen ten grondslag ligt, is 
dat men in de ethische richting altijd weer wilde zien eene zekere school, een bepaalde 
leer, een stelsel, maar ze wil in de eerste plaats zijn eene richting, eene opvatting, eene 
methode.'524 Zelf ziet hij 'ethisch' vooral als tegenstelling van 'intellectualistisch', waar
bij hij 'ethisch' als 'wat betrekking heeft op het innerlijk, persoonlijk leven van den 
mensch, op het hart, als aanknopingspunt van het verkeer met God, als levensuiting' 
omschrijft. In het derde hoofdstuk benadrukt de schrijver de breed-historische strek
king van het ethisch-gereformeerde leven: '(...) dit gereformeerde is de bron geweest 
van krachtig-geestelijk leven. Daarbij gaat het niet om eene inspiratie-theorie, of om 
eene opgelegde confessie der vaderen, of om een Roomsch-gestempelde kerkopvatting, 
maar om een levend heden, dat de weerspiegeling is van een levend verleden.'525 Eer
lijkheidshalve moeten wij melden, dat Netelenbos in 1923 niet meer gereformeerd, 
maar hervormd was ...526 Hij behoorde, voordat hij als predikant werd afgezet, tot 'de 
beweging der jongeren' in de Gereformeerde Kerken527. In een 'Terugblik' schrijft hij: 
'Een vooraanstaand man onder de Ethischen zei me eens: 'ik ben Gereformeerd, al is 
het niet in dien exclusieven zin van Kuyper.' Wel, zoo acht ik nu mij zelf ook. En als 
men mij verwijt: ge hebt u dan toch maar bij de Ethischen aangesloten, dan is mijn ant
woord: omdat ik bij hen vind, wat ik bij de Gereformeerden miste, zekere 'waarheids
elementen' (...)'528 

52'. Zie daarvoor: n. 504. 
S22. J. Veenhof, ibid., p. 652. Veenhof doelt op Greidanus' artikel 'Erkenningsgrond van den kanon', in 
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 14 (1913), p. 269-314. 
5". J.B. Netelenbos, ibid. 
524. J.B. Netelenbos, ibid., p. 8. 
,2S. J.B. Netelenbos, ibid., p. 23. 
526. Zie daarvoor: C.J. de Kruijter, 'De erfenis geweigerd. Ds. Jan Bernard Netelenbos (1879-1934)', in 
D.Th. Kuiper e.a. (red.), Jaarboek voorde geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Kam
pen 1996), p. 83-129. 
527. Zie voor 'de beweging der jongeren' : J.C. Aalders, Veruitwendigen onze kerken ? (Kampen 1916) en De 
critiek der jongeren (Baarn 1918). Cf. G.C. Berkouwer, ibid., p. 258vv., en J. Veenhof, 'Geschiedenis van 
theologie en spiritualiteit in de gereformeerde kerken', in M.E. Brinkman (red.), ibid., p. 30-35. 
525. J.B. Netelenbos, 'Een terugblik', in Stemmen voor Waarheid en Vrede 60 (1923), p. 466. Cf. J.B. Nete
lenbos, Ben ik gereformeerd? (Baarn 1920). 
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9.3.2. Noordmans en het ne o calvinisme 

Bij onze bespreking van 'Pragmatische houding' hebben wij in subparagraaf 9.1.1. 
gemeld, dat Noordmans grote moeite had met de beoordeling van de ethische richting 
door Kuyper en Bavinck. Hier merken wij op, dat hij elders in het artikel op een onder
deel met Kuyper instemt. Schrijvend over de ethische theologie stelt hij met betrekking 
tot 'de gebreken van haar hoedanigheden' : 'Kuyper verweet in Het werk van den Heili
gen Geest aan de ethischen een zekere hoogheid en een gaan in een geestelijk kleed van 
eigen weefsel.'529 Kuyper spreekt inderdaad over 'hun veelszins hooge houding tegen
over andersdenkenden' en vindt: 'Zij toch moeten zich wel gevoelen als een soort geeste
lijke aristocratie, die van fijner herkomst is en edeler vorm kent, en hooger leven leeft, 
en alzoo niet anders dan medelijdend kan neerzien op wie hun bekoorlijken droom van 
de hoogere levenstinctuur niet meêdroomen.'510 Noordmans vervolgt met betrekking 
tot Kuypers verwijt: 'En deze beschuldiging is meermalen herhaald. Zal ze in haar 
geheel afgewezen mogen worden?' 

In 'Dogmatische zekerheid' refereert Noordmans aan de beschuldiging van pan
theïsme, die van de kant van Kuyper c.s. altijd tegen de nieuwere theologie (sinds 
Schleiermacher) is ingebracht"1. Hierbij wijzen wij op Kuypers rede De verflauwing 
der grenzen^2, waarin Chantepie de la Saussaye het moet ontgelden511. Noordmans 
merkt met betrekking tot de beschuldiging op: 'Dit moge z' n reden hebben waar gren
zen worden uitgewist (...), het principe is in het geheel niet pantheïstisch. Integendeel, 
juist omgekeerd een versterking van de erkenning der persoonlijkheid.' Ter zake van de 
visie van Bavinck op de ethische theologie beperkt Noordmans zich in 'Pragmatische 
houding' tot de opmerking dat de gereformeerde voorman over 'verwarring' in Gun
nings theologie had gesproken, en wel omdat de hoofdbegrippen bij hem 'ident' zou
den zijn514. In dit verband attenderen wij op een uitspraak in 'Dogmatische zekerheid', 
waarin Noordmans van hetzelfde verwijt van Bavinck aan het adres van Chantepie de 
la Saussaye gewag maakt: '(...) prof. Bavinck klaagt (...) dat Chantepie de la Saussaye 
metafysisch en ethisch op verwarrende wijze gelijkstelt.'535 Inderdaad verwijt Bavinck 
Chantepie de la Saussaye meer dan eens een gebrek aan duidelijkheid. Wij citeren bij 
wijze van voorbeeld: 'Toegekomen aan de beschrijving van het hart en het levensbe
ginsel der ethische Theologie, zouden wij hier bovenal bij De la Saussaye heldere be
grippen en duidelijke voorstellingen wenschen. Toch treft ons juist hier eene verwar
ring van begrippen als nergens elders, eene verwarring, waarvan het ethisch beginsel 
trouwens zelfde schuld draagt. Goddelijk en menschelijk, bovennatuurlijk en natuur
lijk, ontologisch en ethisch, immanentie en openbaring, christologie en anthropologie, 

H ' . O. Noordmans, 'Pragmatische houding', p. 179. 
530. A. Kuyper, Het werk van den Heiligen Geest dl. 2 (Amsterdam 1888', Kampen 19272), p. 175. 
531. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', p. 70v. 
532. A. Kuyper, De verflauwing der grenzen (Amsterdam 1892). Cf. O. Noordmans, 'Mystiek en prediking', 
in VWdl.6, p. 135. 
533. A. Kuyper, ibid., p. 21 . Cf. A.M. Brouwer, ibid., p. 349. 
5 3 4 . 0 . Noordmans, 'Pragmatische houding', p. 173. Cf. J.H. Gunning J.H.Zn., ibid., p. 32-37, R.H. Bremmer, 
ibid., p. 72-76, en J. Veenhof, Revelatie en Inspiratie, p. 569-575. 
535. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', p. 68. 
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godsdienst en zedelijkheid, waarheid en leven worden verwisseld, dooreengemengd, 
geïdentifieerd.'"6 Noordmans vindt: 'Bavinck heeft zeker recht te protesteren tegen 
verwarring, maar het is toch van La Saussaye zeer begrijpelijk waar hij er zo sterk mo
gelijk op wil wijzen, dat de christelijke waarheid moreel toepasselijk moet zijn.' 

Wij willen hier in herinnering roepen, wat bij onze bespreking van 'Beslistheid' 
in subparagraaf 9.3.2. ter sprake kwam: Noordmans' mening dat het neocalvinisme de 
vraag die het Modernisme stelt, niet serieus neemt. In dit verband wijzen wij op een 
scherpe uitspraak in 'Dogmatische zekerheid'; de spreker stelt: 'De strakgespannen 
koorden van de neocalvinistische begripsarbeid vallen mij bij alle eerbied altijd op 
door hun koele magerheid.'"7 Even verderop spreekt hij opnieuw zijn grote eerbied 
voor de systematische arbeid van de neocalvinistische theologen uit. Maar ook dan 
klinkt het verwijt, '(...) dat men bezig is zich in te spinnen in een scholastiek die niet de 
steun zal geven aan het christelijk leven der twintigste eeuw die men ervan verwacht.'"8 

Wij menen te mogen concluderen, dat Noordmans' verzet tegen het neocalvinisme 
overeenkomt met zijn tegenstand tegen het confessionalisme. Wat Noordmans aan het 
neocalvinisme te zeggen had, is samen te vatten met de volgende alinea uit 'De bro
chure-Hulsman': 'De arbeid der zgn. ethische theologie is voor onze kerk een zegen 
geweest. Haar bedoeling is niet ongereformeerd te zijn. Zij arbeidt er juist aan om ge
reformeerd te kunnen blijven. De grief der vrijzinnigen tegen haar is juist dat ze de 
band met de belijdenis niet doorsnijdt.'5" 

9.3.3. Noordmans over A. Kuyper 

Noordmans' uitspraken over Kuyper illustreren zijn veroordeling van het neocalvinisme. 
Behalve in 'Pragmatische houding' zijn de opmerkingen te vinden in de niet bewaard 
gebleven lezing 'Geloven en weten'540 (1904), in 'Dogmatische zekerheid', in de beide 
bijdragen over het getuigenis van De Hartog541 en in 'De verzoening. Een Calvijn-
studie'542. 

Blijkens een weergave van 'Geloven en weten' wraakt Noordmans daarin een intellec
tualistische benadering van de geloofswereld. Daarbij maakt hij onderscheid tussen 
voorstellingen die tot de wereld der natuur behoren en die tot de wereld des geestes be
horen. Daarna prijst hij Kuyper, die zich verzet tegen de in zijn tijd oprukkende ge
woonte om geestelijke zaken natuurwetenschappelijk te behandelen en te verklaren. 
Noordmans acht Kuypers zwakte, dat hij geestelijke dingen natuurlijk opvat. Als voor-

53*. H. Bavinck, ibid., f. 20. 
S37. O. Noordmans. ibid., p. 70. 
53S. O. Noordmans, ibid., p. 72. Cf. G.W. Neven, Tijdgenoot en getuige, p. 112. 
539. O. Noordmans, 'De brochure-Hulsman', p. 418-422. 
5"°. Zie vooreen samenvatting van de lezing: E. van der Sluis, ibid., p. 55. Zie verder: par. 3.1.3. 
54t. O. Noordmans, 'Het getuigenis van De Hartog', in V.W. dl. 1, p. 126-150, en 'Het getuigenis van dr. De 
Hartog. Waardering en kritiek', in V.W. dl. 1, p. 151-166. 
M2. O. Noordmans, 'De verzoening. Een Calvijnstudie', in V.W. dl. 1, p. 285-300. Zie vooreen bespreking 
van de lezing: E. van der Sluis, ibid., p. 97-115. 
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beeld noemt Hij diens voorstelling van de wedergeboorte541, waarbij hij zich ook over 
pasgeboren kinderen uitlaat544. 

In feite is dezelfde thematiek aan de orde, wanneer Kuypers naam in 'Dogmatische ze
kerheid' valt. Neven merkt over Noordmans' doelstelling in dat referaat op: 'Aanslui
tend bij de Reformatie (een soort herschepping!) zoekt hij voor de pastorale praktijk 
een punt van waaruit theorie en praxis (denken en willen) in plaats van uiteen te wijken 
naar elkaar toe worden gebracht.'545 Welnu: in dat kader schrijft Noordmans uitvoerig 
over de verhouding tussen de intellectuele en de morele factor in het geloof546. Hij 
verwijst daarbij naar Kuyper, die het weten het mannelijke en het vertrouwen het vrou
welijke deel genoemd had. Naar Noordmans' mening bijten die twee factoren elkaar 
op protestants erf niet. Toch is een belangrijke vraag, welke van de twee de prioriteit 
toekomt. Volgens de spreker deed die vraag zich al in de oude Gereformeerde Kerk 
voor. De nadruk op de intellectuele factor signaleert hij bij A. Comrie, de nadruk op de 
morele bij W. à Brakel. In Het werk van den Heiligen Geest van Kuyper constateert hij 
'een naast elkander plaatsing der argumenten'. Zijns inziens had dat verschil toen geen 
diepgaande gevolgen. In zijn eigen dagen ligt dat volgens hem anders. Hij stelt, dat de 
nadruk op het intellect in de B-kerk547 'tot eigenaardige opvattingen' leidt; namelijk, 
'(...) dat in de lijn van Comrie, de objectieve, door de eliminering en de hypostasering 
van de subjectieve factor juist deze laatste tegen de bedoeling een macht krijgt, waar
door de prediking tot een vertoning dreigt te worden.' Verderop spreekt Noordmans 
over 'die eigenaardige ponering van het objectieve, die men in sommige kringen zo 
vaak kan tegenkomen en die een einde maakt aan alle redenering', in welk verband hij 
aan een kritiek op Kuypers Encyclopaedic™ refereert: 'Een mooi ding, maar het kan 
niet staan. Het vertrouwen mist zijn degelijke motivering.'549 Noordmans vindt daarin 
wel 'persoonlijk rapport met de waarheid', maar 'te weinig subjectieve bewustheid' en 
stelt: 'Wij moeten meer aan psychologie doen.' 

Noordmans gaat uitgebreid in op de gevolgen van de scheiding tussen kennis en 
vertrouwen bij de dogmatische arbeid, wanneer 'een constructie van een waarheidsgehal
te' beoogd wordt550. Daarbij bespreekt hij de betekenis van Schleiermacher. Met instem
ming haalt hij een uitspraak van Kuyper over de man met wie de nieuwere dogmatische 
arbeid begonnen was, aan: 'Bij zijn optreden vond hij de Sancta Theologia, nog met 
het worgkoord van de filosofie om de hals, smadelijk op een uithoek van het kerkhof 
nederliggen, kariglijk door halve vrienden met wat bloemen uit de polyhistorie en het 

543. Ziedaarvoor: W.H. Velema, De leer van de Heilige Geest bij Abraham /&y/>er('s-Gravenhage 1957), p. 
144-158. 
544. Cf. J.T. Bakker, "Verbroken evenwicht/historisch spiritualisme', in Kerk en Theologie 30 ( 1979) nr. 3, p. 
205v. 
545. G.W. Neven, ibid., p. 53. Cf. A. van der Kooi, ibid., p. 36, en E. van der Sluis, ibid., p. 53. 
546. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', p. 57. 
*". Zie voor de aanduiding 'B-kerk': H.B. Weijland, 'A en B'. Een onderzoek naar de geografische ge
meente als bijdrage in het beraad over een oecumenisch beleid (Kampen 1984). 
548. A. Kuyper, Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid 3 delen (Amsterdam 1893-1894', Kampen 1908-
19092,herzienedr.). 
54'. O. Noordmans. ibid., p. 60. 
55°. O. Noordmans, ibid., p. 58. 
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Humanisme overstrooid.'551 Kuyper heeft inderdaad erkend, dat Schleiermacher de reli
gie en de theologie de verschuldigde eer gegeven heeft. Wij citeren in dit verband: 
'Hoe beslist we dan ook tegen Schleiermachers beginsel over staan, toch aarzelen we 
niet, zijn encyclopaedische studie als de redding der Theologie uit haar smaadheid te 
begroeten.'552 Dat er sprake is van een groot verschil in 'beginsel' tussen beide theolo
gen, behoeft geen betoog. Volgens Noordmans staan geloofsuitspraken bij Schleier
macher sterk tegenover het rationalisme: 'Ze hebben niet dat onhandelbare objectieve 
dat hen aan alle bespreking onttrekt.', en: '(...) ze onttrekken zich als godsdienstige 
uitspraken aan al te gemakkelijke verbindingen en consequenties.'551 Als voorbeeld 
van de door hem afgewezen benadering noemt Noordmans (weer) Kuypers visie op de 
wedergeboorte, waarin hij 'een toepassing van de exacte methode der natuurwetenschap 
op de geestelijke wetenschappen' ziet554. Hij staat in dat verband stil bij Kuypers bestu
dering van de wedergeboorte van Johannes, de zoon van Zacharias en Elizabeth, en 
stelt: 'Het komt mij voor dat hier een scholastiek aan het woord is die - naar ik ver
moed, ik kan het niet genoeg beoordelen - achterstaat bij de theologie onzer vaderen.' 

Elders in 'Dogmatische zekerheid' herinnert Noordmans aan het verwijt van 
H.G. Kleyn aangaande 'de scholastisering van de gereformeerde theologie', waarbij 
hij stelt: 'Zijn de oude dogmatieken vol van teksten, bij dr. Kuyper staan ze meer als 
motto boven de hoofdstukken en heeft de speculatie veel ruimer baan.'555 Hij vindt: 
'De vragen van de tijd laten zich zonder schade niet negeren, zonder het leven geweld 
aan te doen.' Daarbij noemt hij het werk dat op de ethische en historische kant van de 
theologie verricht is 'een eis des tijds'. En hij vraagt: 'Zal niet juist daardoor het dog
matisch gebouw straks hoger kunnen rijzen?' Maar, merkt hij op: 'Volgens dr. Kuyper 
hebben we van deze zijden van de dogmatische zijde geen winst te verwachten.' Noord
mans staat dan nog stil bij Kuypers afwijzing van het ecclesiologisch en soteriologisch 
standpunt van Schleiermacher en de Vermittlungstheologie. Volgens hem loochent Kuy
per de realiteit van de geestelijke factor niet in abstract-intellectuele zin; hij ontkent 
wel, dat die geestelijk-reële factor (de mystiek) zich zou lenen voor wetenschappelijk 
onderzoek. Tenslotte: in de subparagrafen 8.1.3. en 9.1.2. hebben wij aandacht besteed 
aan de volgende uitspraak van Noordmans in 'Dogmatische zekerheid': 'Zoals we de 
scholastiek afwijzen, zo ook het construeren uit de letter der Schrift.' Hier merken wij 
op, dat Noordmans vervolgt: 'Ik vind het tekenend dat dr. Kuyper op de aangehaalde 
plaats de morele factor als mystiek betitelt en het intellectuele geheel onafhankelijk uit 
de Schrift wil bearbeiden.'556 

In 'Het getuigenis van De Hartog' citeert Noordmans een door De Hartog aangehaalde 
passage uit Kuypers EncyclopaedieK1. Daarin beweert de gereformeerde voorman, dat 

S51. A. Kuyper, geciteerd naar O. Noordmans , ibid., p . 58. 
5M. A. Kuyper, ibid. dl. 1 (19082) , p . 349v. 
553. O. Noordmans , ibid., p . 61v. 
554. In par. 2 .2 .1 . hebben wij gezien, dat Noordmans een soortgelijk verwijt aan het adres van A. Kuenen en 
Tiele gericht heeft. 
555. O. Noordmans , ibid., p . 70. 
5M. O. Noordmans , ibid., p . 72 . 
557. O. Noordmans , 'Het getuigenis van De Har tog ' , p. 139. 
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God zich sinds de incarnatie, die hij als uitwendige openbaring beschouwt, niet meer 
aan de enkele mens in het innerlijk leven openbaart, maar dat de weg nu 'van buiten 
naar binnen' (anders gezegd: van 'het gemeenschappelijk bewustzijn' naar 'het be
wustzijn van de enkele') gaat. De Hartog ziet hierin een voorbeeld van 'gewrongen en 
willekeurige redeneringen'"8. Bovendien zou het betoog in strijd zijn met Kuypers 
eigen uitgangspunt van de wedergeboorte. Noordmans vindt Kuypers stelling juist 'een 
zeer vruchtbaar gezichtspunt' - hoewel hij zich afvraagt, of de openbaring alleen om
wille van de zonde op deze wijze moest geschieden, wat volgens Kuyper het geval was. 
Hoe dat ook zij: de spreker leest in Kuypers standpunt een onderstreping van Calvijns 
uitspraak: 'Buiten de lijn van het Woord is Gods aangezicht een labyrint voor ons.' Met 
Noordmans' eigen woorden: 'Wij kunnen de essentia Dei niet kennen. Alleen als Va
der, Zoon en Heilige Geest, zoals Hij zich openbaart in schepping en herschepping.' 

Elders in de lezing en in het artikel vallen De Hartog en Kuyper onder hetzelfde 
oordeel. Sprekend over 'een net van relaties, een gedachtenschema' dat De Hartog 
achter de heilsfeiten construeert, stelt Noordmans: 'Wij hebben hetzelfde bezwaar te
gen de gedachtenconstructies van dr. Kuyper die het liefst bij kleine kinderen de we
dergeboorte bestudeert en een net van lijnen trekt onder het bewuste leven en de histo
rie, waar men de vrije hand heeft. Ook hij meent daar een zijn gevonden te hebben dat 
ons zekerder is dan het zijn in historie en ervaring. Hier onder het bewuste leven, zegt 
hij, ligt de realiteit. Hier liggen geen mogelijkheden maar zekerheden.'559 Verderop 
merkt Noordmans op: 'De hoge gedachte van de logica als zijnde niet door de zonde 
aangetast, voor zover het 't drijvende beginsel betreft, zoals Kuyper zegt, kunnen we 
dan ook niet delen.'560 Tenslotte komen De Hartog en Kuyper nog een keer samen ter 
sprake; wanneer Noordmans bij De Hartog zoiets als een mediale kenleer mist: 'Een 
'vermittelt zijn door relatie, dooreen medium is voor hem het rechte zijn niet. Het beeld 
dat hij bij voorkeur gebruikt is dat van de wijnstok en de ranken. Geen zijn en zeker
heid liefst, die al te zeer door het bewustzijn heengaat en 'vermittelt' is. We herinner
den er reeds aan dat ook dr. Kuyper dit gaarne doet.'561 

In 'De verzoening. Een Calvijnstudie' pleit Noordmans in navolging van Calvijn voor 
wat hij een 'spirituele verzoeningsleer' noemt562. Daarin verloopt de verzoening niet 
als metafysisch drama, maar als psychologisch gebeuren. Bij Calvijn is alles 'actie', 
werkend beginsel. Volgens Noordmans heeft Kuyper wel geprobeerd het geloof in de 
historie te brengen en de historie in het geloof, maar hij heeft het religieuze van Calvijn 
metafysisch of fysisch gemaakt, zodat er sprake is van 'een nieuwe metafysica, maar 
nu van het geloof'. Noordmans noemt als eis van de tijd, de hervormer duidelijker te 
laten spreken: 'De psychologische aansluiting ligt daar gereed, in de Institutie' Met 
die zin besluit hij de lezing. 

55S. A.H. de Hartog, De redelijkheid der religie (Amersfoort 19192), p. 14. 
5". O. Noordmans, ibid., p. 140v. Cf. O. Noordmans, 'Het getuigenis van dr. De Hartog. Waardering en 
kritiek', p. 162v. 
^0. O. Noordmans, 'Het getuigenis van De Hartog', p. 142. 
M1. O. Noordmans, ibid., p. 144. 
5". O. Noordmans, 'De verzoening. Een Calvijnstudie', p. 299. 
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9.3.4. Noordmans over H. Bavinck 

Noordmans beoordeelt Bavincks positie anders dan die van Kuyper. Behalve in 'Prag
matische houding' komt zijn visie op Bavincks theologie ter sprake in 'Dogmatische 
zekerheid', in de bijdragen over het getuigenis van De Hartog, in 'Gemeenschap en 
persoonlijkheid', in 'De verzoening. Een Calvijnstudie' en in 'Iets over volkskerk'. 
Naast enkele opmerkingen die Bavincks werk in algemene zin karakteriseren, gaat het 
om een drietal inhoudelijke kwesties. 

Wij herinneren aan de in subparagraaf 9.3.2. geciteerde uitspraak in 'Dogmatische 
zekerheid' : 'De strakgespannen koorden van de neocalvinistische begripsarbeid vallen 
mij bij alle eerbied altijd op door hun koele magerheid.' Noordmans vervolgt: 'En 
waar, zoals in de dogmatiek van prof. Bavinck, de nieuwe arbeid in grote massa is on
dergebracht, daar vraagt men zich wel eens af, of het oude begrip hier bezig is te ver
drinken of dat het nog meester is van het terrein.' Wat betreft 'de nieuwe arbeid' : feit is, 
dat Bavinck de openheid en de moed opbracht om in te gaan op de uitdagingen van de 
eigentijdse cultuur en het moderne denken563. Blijkens een aanbeveling om Bavincks 
De nieuwe opvoeding^6* te lezen, in 'Gemeenschap en persoonlijkheid', denkt Noord
mans daarbij vooral aan zijn belangstelling voor 'eugenese, opvoedkundige vragen en 
psychologische studiën'565. In dit verband wijzen wij op wat in subparagraaf 8.2.2. ter 
sprake kwam: dat Noordmans Bavinck in 'Iets over volkskerk' als 'de sceptische dog
maticus' en 'een levende trait d'union tussen kerk en wetenschap' karakteriseerde. 

In de vorige subparagraaf hebben wij aandacht besteed aan Noordmans' beschouwing 
over de verhouding tussen de intellectuele en de morele factor in het geloof, in het bij
zonder bij Kuyper en de B-kerk. Verwees Noordmans voor Kuyper naar diens typering 
van het weten als het mannelijke en het vertrouwen als het vrouwelijke deel, voor Ba
vinck attendeert hij op diens karakterisering 'Maria en Martha'566. Verderop in de le
zing merkt Noordmans met betrekking tot de reformatorische theologie op, dat het 
vertrouwen als niet-logische factor daarin te zeer gewantrouwd is. Hij vindt: 'De subjec
tieve factor is slechts een beweging des gemoeds, een reflex op de objectieve.'567 Hij 
vervolgt: 'Dat komt vooral sterk uit bij de locus 'de Sacra Scriptura', waar in vele krin
gen heel weinig ernst gemaakt is met het 'testimonium Spiritus Sancti', maar veel 
meer geredeneerd wordt op de lijn van het 'autopistos', dat Bavinck gebruikt en trou-

M\ R.H. Bremmer, ibid., p. 392. 
M4. Cf. H. Bavinck, De opvoeding der rijpere jeugd (Kampen 1916), De vrouw in de hedendaagsche maat
schappij (Kampen 1918) en Bijbelse en religieuse psychologie (Kampen 1920). - Deze pennenvruchten 
hebben veel aandacht getrokken. Zie daarvoor: Fr. Rombouts, Prof.Dr. H. Bavinck. Gids bij de Studie van 
zijn Pedagogiese Werken ('s Hertogenbosch-Antwerpen 1922), J. Brederveld, Hoofdlijnen der Paedago-
giek van Dr. Herman Bavinck. Met critische Beschouwing (Amsterdam 1927), C. Jaarsma, The educational 
Philosophy of Herman Bavinck (Grand Rapids 1935), L. van der Zweep, De Paedagogiek van Bavinck 
(Kampen 1936), L. van Klinken, Bavincks paedagogische Beginselen (Meppel 1937) en J. Waterink, 'Dr. 
Herman Bavinck als man van wetenschap, speciaal als paedagoog', in Centraal Weekblad 2 (1954) nr. 11. 
M!. O. Noordmans, 'Gemeenschap en persoonlijkheid', p. 220. 
SM. O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid', p. 57. Cf. A. van der Kooi, ibid., 36. 
M7. O. Noordmans, ibid., p. 60. 
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wens ook bij Calvijn gevonden wordt.' Noordmans blijkt dan vooral Kuypers Encyclo
paedic op het oog te hebben, maar uit het laatste citaat is duidelijk, dat Bavinck volgens 
hem ook niet vrijuit gaat. Ter toelichting merken wij het volgende op. In zijn Gerefor
meerde Dogmatiek schrijft Bavinck uitvoerig over het testimonium Spiritus Sancti, in 
de paragraaf over 'De grond des Geloofs' in het hoofdstuk 'Principium internum'568. 
(In een paragraaf van het hoofdstuk 'Principium externum' had de auteur al geschreven 
over 'De Theopneustie der Schrift'56''. Zijn uitgangspunt nemend in het zelfgetuigenis 
van de Schrift, probeert hij een tussenweg te vinden tussen de nieuwere, sinds Schleier
macher ontwikkelde gedachten enerzijds en het oude dogma van de inspiratie ander
zijds. Daarbij is hij voortdurend op zijn hoede voor subjectivisme - al blijft hij Schleier
macher toestemmen, dat de Heilige Geest subjectief de godskennis moet toeëigenen.) 
Welnu: in de paragraaf over 'De grond des Geloofs' noemt Bavinck het testimonium 
Spiritus Sancti het middel waardoor de goddelijkheid van de Schrift aanvaard wordt. 
Wij wijzen er op, dat de Bavinck in de loop der jaren voorzichtiger geworden is in zijn 
spreken over het principium internum als openbaring. In de eerste druk van zijn opus 
magnum stelt hij: 'Nauwkeurig gesproken is het getuigenis des H. Geestes ook niet de 
laatste grond van zijn geloof, want de Schrift is 'autopistos'; maar wel het middel, 
waardoor hij de goddelijkheid der Schrift erkent.'570 In de tweede druk onderscheidt de 
auteur scherper tussen grond en middel voor het Schriftgeloof: 'Want nauwkeurig ge
sproken, is het getuigenis des H. Geestes niet de laatste grond, maar het middel des 
geloofs. Grond des geloofs is en kan alleen de Schrift zijn, of liever nog de auctoritas 
Dei, die zoowel materieel in den inhoud als formeel in het getuigenis der Schrift tot den 
gelovige komt.'571 Bavinck lijkt zo te willen waarschuwen voor het gevaar dat degene 
die de grond van het geloof in het gelovige subject lokaliseert, de autopistie van de 
Schrift aantast en het testimonium verandert in een ervaringsbewijs. 

Noordmans' beoordeling van Bavincks positie wordt bevestigd door Bremmer, 
die met betrekking tot Bavincks standpunt samenvattend stelt: 'Het testimonium Spiri
tus Sancti verzekert ons van de goddelijkheid der Schrift; de grond voor ons geloof in 
de Schrift is echter de Schrift zelf, haar komt autopistie toe.'572 Veenhof komt tot de
zelfde conclusie573. Daarnaast wijst hij op de al door Noordmans gesignaleerde ver
wantschap tussen Bavinck en Calvijn ter zake van de visie op het testimonium Spiritus 
Sancti514. Hij beëindigt zijn bespreking met een kritische opmerking. Hij wijst op een 
terminologische spanning. Hij stelt: 'Opmerkelijk is, dat Bavinck enerzijds zegt, dat de 
diepste grond des geloofs ligt in het subject, anderzijds staande houdt, dat niet het testi
monium internum, maar de Schrift de grond des geloofs is.'575 Hij vervolgt: 'Stellig is 
wel te harmoniëren, wat Bavinck met elk van beide thesen bedoelt. In de eerste these 
wil hij tot uitdrukking brengen, dat het geloof niet anders kan zijn dan een door en door 

M'. H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek', p. 552-570. Cf. R.H. Bremmer, ibid., p. 176-179, en J. Veen
hof, ibid., p. 489-499. 
5". H. Bavinck, ibid., p. 357-420. 
57°. H. Bavinck, ibid. dl. 1 (eerste dr.), p. 506. 
m. H. Bavinck, ibid. dl. 1 (eerste dr.), p. 644. 
s". R.H. Bremmer, ibid., p. 181. 
*". J. Veenhof, ibid., p. 497. 
574. J. Veenhof, ibid., p. 493. 
s". J. Veenhof, ibid., p. 498. 
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persoonlijke overtuiging, in de tweede, dat het geloof in niets anders kan rusten dan in 
de Schrift.' Tenslotte wijzen wij op het proefschrift van S. Meijers576. Daarin wordt 
aangetoond, dat Bavinck zich in zijn pleidooi voor de objectiviteit van de Schriftopen
baring niet alleen tegen het subjectivisme, maar evenzeer tegen het objectivisme keert; 
en dat hij door dit pleidooi de rechte existentialiteit probeert veilig te stellen. Volgens 
Meijers wil Bavinck bewust breken met een formalistische en intellectualistische om
gang met de Schrift, met name met de (uit de orthodoxe scholastiek stammende) stati
sche dicta-probantia-melhode.. 

In 'Het getuigenis van De Hartog' haalt Noordmans een passage uit deel 1 van de Ge
reformeerde Dogmatiek aan577. Daarin citeert de auteur in het kader van zijn bespre
king van 'de historisch-apologetische methode' uit A. von Harnacks Mission und Aus
breitung des Christentums. In navolging van Von Harnack uit Bavinck zijn bewonde
ring voor 'het hooge, fiere zelfbewustzijn, waardoor de Christenen in den eersten tijd 
bij hun strijd tegen de Joodsche en Heidensche wetenschap gedragen werden'. Men 
was er van overtuigd, dat men in het christendom de ware filosofie bezat. Naar aanlei
ding daarvan vraagt Noordmans zich af: 'Waar is die jeugdige en intellectuele moed 
gebleven in de christelijke gemeente?' Hij doet dat tegen de achtergrond van de door 
hem gewaardeerde poging van De Hartog om de christelijke waarheid voor hoofd en 
hart evident te maken. Daarentegen signaleert Noordmans in zijn dagen de naar zijn 
mening uiterst kwalijke ontwikkeling in de richting van 'een leerstuk van de inscripturatie 
van de Logos', bij welke opmerking wij in subparagraaf 8.1.3. stilgestaan hebben. 

Elders in 'Het getuigenis van De Hartog' roept Noordmans Bavinck als getuige 
op tegen De Hartog578. Sprekend over de metafysisch-realistische wijze waarop De 
Hartog de christelijke wereldbeschouwing wil verdedigen en verdiepen, verwijt Noord
mans hem, dat hij achter de verworvenheden van Kant en A. Schopenhauer teruggaat. 
Volgens hem doet Bavinck dat niet. Noordmans verwijst naar een passage uit diens Be
ginselen der psychologie. Daarin keert de auteur zich tegen het idealisme. Hij stelt: 
'Voorstellingen zijn in ons bewustzijn, maar datzelfde bewustzijn getuigt, dat de din
gen, die wij ons voorstellen, buiten ons zijn.'579 Noordmans is het met Bavinck eens; hij 
formuleert kort en bondig: 'Geen beredeneerde, maar een directe 'intellektuelle Anschau
ung'580 hebben we nodig.' (In twee opmerkingen 'terzijde' laat Noordmans zich kriti
scher over Bavincks verwerking van Kant uit, maar deze uitspraken zijn te fragmenta
risch om daar conclusies aan te verbinden.) 

In feite is dezelfde kentheoretische kwestie aan de orde, wanneer Noordmans 
verderop in de bijdragen over het getuigenis van De Hartog nog een keer uit de Gere
formeerde Dogmatiek citeert581. Hij verwijt De Hartog, dat hij de raad Gods op de 

S76. S. Meijers, Objectiviteit en existentialiteit. Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van 
Herman Bavinck en in de doorhem beïnvloede concepties (Kampen 1979). 
" ' . O. Noordmans, 'Het getuigenis van De Hartog', p. 131 / 'Het getuigenis van dr. De Hartog. Waardering 
en kritiek', p. 156. 
5™. O. Noordmans, 'Het getuigenis van De Hartog', p. 135. 
579. H. Bavinck, Beginselen der psychologie (Kampen 19232), p. 131. 
580. G.W. Neven geeft deze uitdrukking in ibid., p. 93, trefzeker weer met 'als in één oogopslag'. 
!81. O. Noordmans, ibid., p. 138. Cf. O. Noordmans, 'Het getuigenis van dr. De Hartog. Waardering en 
kritiek', p. 160. 
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voorgrond plaatst. Liever had hij gezien, dat De Hartog uitgegaan zou zijn van 'de 
heilsfeiten als geschiedenis'. Hij stelt: 'Bavinck zegt hier zeer goed: 'Deze besluiten 
Gods worden ons niet in het afgetrokkene, maar in de historie zelve voor ogen gesteld. 
Men ziet verkiezing en verwerping plaats hebben." Noordmans houdt dan een pleidooi 
voor een mediale kenleer, waarmee hij het artikel over De Hartogs theologie de bespre
king van diens kennisleer afrondt. Hij vindt: 'We kunnen God niet horen spreken dan 
door een 'medium quid', een 'middel'. Bij 't luisteren naar Hem blijve onze aandacht 
op 't middel gericht.'582 Naar aanleiding van Noordmans' opmerking over Bavinck 
spreekt Van der Kooi over 'een eerste, nog niet expliciet gemaakte verwijdering van de 
ethischen'583. Zij poneert de stelling: 'Noordmans manifesteert zich hier als ethisch-
gereformeerd theoloog, wat o.a. blijkt uit zijn aansluiting bij Bavinck.' In dit verband 
merken wij op, dat Noordmans, wanneer hij in de lezing over De Hartogs theologie 
over 'God leren kennen door een medium' spreekt, juist wel steun zoekt bij Chantepie 
de la Saussaye; hij stelt: 'Diepzinnig zegt dan ook Chantepie de la Saussaye, aange
haald bij Brouwer: 'Het is een teken, dat de gemeente nog niet in de heerlijkheid is ... 
dat ze bij de schriftelijke getuigenis moet leven."584 

In de inleiding van 'De verzoening. Een Calvijnstudie' stelt Noordmans, dat het chris
telijk dogma 'geen efemere verschijning' is: 'Het duurt langer dan een dag, ook in z'n 
formulering.'585 Dat betekent niet, dat hij het dogma als een stabiele grootheid beschouwt. 
Zijns inziens heeft vooral in het leerstuk van de verzoening altijd een felle immanente 
beweging bestaan. Hij stelt: 'Het is geen rustige platonische idee van vaste eeuwige 
structuur, maar in het dogma verloopt een historisch proces met al de aankleve van 
dien, ook in het dogma der verzoening.'586 Bij wijze van voorbeeld noemt de spreker 
Bavincks visie op het satisfactorische van Christus' gehoorzaamheid. Hij ziet daarin 
het 'zakelijke' of 'kwantitatieve' in de satisfactie vrijwel vervangen door het 'zedelijke' 
of 'kwalitatieve'. Hij vindt: 'Het is duidelijk dat de 'passio magna' hier niet meer zo 
geïsoleerd staat als in tijden toen sommigen er bezwaar tegen maakten om de oboe-
dientia activa toe te laten in het verzoeningswerk van Christus. De rechte offertheorie 
staat in het teken van de Hebreeënbrief: zonder bloedstorting geen vergeving van zon
den (Hebr. 9: 22).' Naar onze mening interpreteert Noordmans Bavinck in dezen te 
eenzijdig, te 'modern'. Bavinck waarschuwt er namelijk voor, de actieve gehoorzaam
heid van Christus te scheiden van de passieve: deze elementen in het verzoeningswerk 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden587. Hij benadrukt, dat Christus' offerande niet 
alleen in zijn 'zedelijk beroep', maar ook in Zijn kruisdood bestond. Zo houdt Bavinck 
in zijn verzoeningsleer onverkort aan de Anselmiaanse opvatting ten aanzien van de 
satisfactio vicaria vast588. Wel komt hij de nieuwere christologische opvattingen in 

M2. O. Noordmans, ibid., p. 160v. Cf. O. Noordmans, 'Het getuigenis van De Hartog', p. 139. 
5"3. A. van der Kooi, ibid., p. 42. 
5*4. D. Chantepie de la Saussaye, geciteerd naar O. Noordmans, ibid. 
585. O. Noordmans, 'De verzoening. Een Calvijnstudie', p. 286. Cf. A. van Kooi, ibid., p. 27. 
58*. O. Noordmans, ibid., p. 287. 
S87. Zie daarvoor: H. Bavinck, ibid. dl. 3 (vierde dr.), p. 384v. 
5M. Zie daarvoor: H. Bavinck, ibid.. p. 324-327 en 382v. 
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zoverre tegemoet, dat hij niet alleen over het werk van Christus in abstracte zin, maar 
vooral ook over wat Hij als persoon volbracht heeft, wil spreken589. 

Verderop in de lezing gaat Noordmans in op Bavincks toespitsing van de satis-
factio op de satisfactio vicaria*90. Met instemming citeert hij: 'De satisfactio vicaria is 
geen 'fertige Grosse', maar is een werkend beginsel en sluit principieel de ganse her
schepping in zich.' Noordmans leest in deze uitspraak een dynamische benadering van 
de verzoening en noemt Bavinck in dit opzicht een congeniale leerling van Calvijn. Hij 
beweert: 'Het geloof is het grote woord der reformatoren; door de Heilige Geest ge
werkt, met zich brengend een nieuwe wezenheid des menselijken levens en Christus in 
zich herbergende.'591 De instemming met Bavincks visie op de satisfactio vicaria weer
houdt Noordmans er niet van Bavinck te verwijten, dat hij in een ander opzicht aan een 
zakelijke opvatting van Christus' werk vastgehouden heeft: door met vele vroegere ge
reformeerden, maar in afwijking van Calvijn te beweren, dat Christus wèl voor Zich
zelf verworven heeft in de verhoging. (Van der Sluis attendeert op het slot van de le
zing, waar de spreker ook Kuyper en De Hartog tot de 'objectivisten' rekent592.) 

Op grond van hetgeen Noordmans over het werk van de Heilige Geest in relatie 
tot de verzoening als satisfactie schrijft, stelt Van der Sluis, dat bij hem 'een pneumatolo-
gische tijds-ruimte' ontstaat. Hij benadrukt daarbij, dat geloof en verzoening bij Noord
mans niet 'restloos' in elkaar opgaan; in navolging van J.T. Bakker spreekt hij over een 
'duplex gratia'. In dit verband merken wij op, dat Noordmans bij Bavinck een 'zeld
zaam misverstand' signaleert - wanneer hij degenen die de algemene verzoening leren 
ten onrechte verwijt, dat zij van het geloofde verzoening maken. Dit verwijt zou juist 
degenen die de genade particulier noemen, moeten treffen; want: 'Bij hen duikt de ob
jectieve verzoening in het geloof onder.' Zelf noemt Noordmans de particuliere verzoe
ning uiting van de psychologische benadering van Christus' werk: 'Zij trekt de verzoe
ning in het geloof. In en met het geloof wordt ze voltrokken, telkens weer.' Volgens Van 
der Sluis wordt op die manier 'de beweeglijkheid van het verzoeningsproces' gewaar
borgd593. 

9.4. NOORDMANS EN HET MODERNISME 

Inleiding 

In deze paragraaf gaan wij eerst in op de verhouding tussen de moderne en de ethische 
theologie (subparagraaf 9.4.1.). Wij zien er van af om vooraf een overzicht van de 

'. Zie daarvoor: H. Bavinck, ibid., p. 545. Cf. R.H. Bremmer, ibid., p. 253. 
°. O. Noordmans, ibid., p. 293v. Cf. E. van der Sluis, ibid., p. 109v. 
'. Cf. A. van der Kooi, ibid. 
2. E. van der Sluis, ibid., p. 1 lOv. 
3. E. van der Sluis, ibid., p. 112. 
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ontwikkelingen bij de moderne theologen594 te geven: die komen ter sprake bij onze 
behandeling van Noordmans' uitspraken over de gang van zaken in het vrijzinnige 
kamp in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw (subparagraaf 9.4.2.)• 

9.4.1. Het Modernisme en de ethische theologie 

De ethische theologie werd niet alleen door confessionelen en gereformeerden bekriti
seerd. Zij werd ook van moderne zijde onder vuur genomen595. De in 1907 verschenen 
brochure Ethische orthodoxie en Modernisme596 van de evangelisch-lutherse predikant 
H.A. van Bakel kan in dit opzicht als een startsein beschouwd worden; waarbij het van 
belang is te weten, dat Van Bakel een representant van het zogenaamde malcontentisme 
was. In het eerste decennium van de twintigste eeuw was de beweging van de malcon
tenten opgekomen. Zij waren niet op afscheiding uit597, hoewel J.P. Heering wel over 
een 'Splitsing in de moderne richting' spreekt598. De malcontenten kwamen tot 1909 
apart bijeen. Daarna hield het regelmatige onderlinge gesprek op, maar de invloed van 
het malcontentisme heeft in het Modernisme in brede kring bezinning en verdieping 
gebracht. Nadat de beweging vervloeid was, werden daarmee verwante inzichten later 
verwoord in de stroming die met de term 'rechts-modernisme' aangeduid wordt599. 
Welnu: met het genoemde geschrift wil Van Bakel de onderlinge waardering tussen 
ethischen en modernen bevorderen. Hij pleit zelfs voor samengaan. Dat kan volgens 
hem, omdat er sprake is van grote overeenkomsten tussen de denkbeelden van de ethi
schen en wat ter linkerzijde gedacht wordt. De ethischen zullen volgens Van Bakel in
zien, '(...) dat - al mogen sommigen onder ons zich aan den eeredienst van het ware, het 
goede, het schone hebben toegewijd, ook daar almeer wordt gezocht en gepredikt de 
levende God.'600 Een bepaalde strategie staat de auteur niet voor ogen. Hij vindt: 'Het 
eenige wat ons te doen staat is: wachten en vertrouwen.'601 Hij verwacht namelijk een 
scheuring onder de ethischen. Zij zullen zich onder de hoede van de confessionelen 
stellen of een verbond zoeken met hen die aan de linkerzijde staan. Voor ons is van be
lang na te gaan, wat Van Bakels bedenkingen tegen de ethische theologie waren. Wel
nu, hij signaleert bij de ethischen een groot spanningsveld: enerzijds houden zij vast 
aan 'het geloof der gemeente' als de grondslag van hun denken, anderzijds aanvaarden 

5'4. Zie daarvoor: A.M. Brouwer, De Moderne Richting, K.H. Roessingh, De moderne theologie in Neder
land. Hare voorbereiding en eerste periode (Leiden 1914), opgenomen in Verzamelde Werken, bijeenge
bracht en van een inleidend overzicht voorzien door G.J. Heering, dl. 1 (Amsterdam 1926), p. 1-182, en 
Het modernisme in Nederland (Haarlem 1922), uitgebreid herdrukt in ibid. dl. 4 (Amsterdam 1928), p. 
231-385, J. Lindeboom, Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme dl. 3 (Assen 1935), K.A. Bever
sluis, Een halve eeuw strijd en opbouw. Ontstaan en ontwikkeling der Vrijzinnige Hervormde Beweging 
(Assen 1953) en J.P. Heering, 'Het vrijzinnig protestantisme op de drempel van een nieuwe tijd (1900-
1925)', in B. Klein Wassink en Th.M van Leeuwen (red.). Tussen Geest en tijdgeest. Denken en doen van 
vrijzinnig protestanten in de afgelopen honderd jaar (Utrecht 1989). p. 57-160. 
595. Zie daarvoor: J.P. Heering, ibid., p. 94-103, en M.J. Aalders, ibid., p. 26-30 en 94. 
5*\ H.A. van Bakel, Ethische orthodoxie en Modernisme (Amersfoort 1907). 
597. Cf. H.A. van Bakel, Laat zich positief formuleren wat ons samenbindt? Referaat gehouden in de verga
dering van malcontenten, op 22 October 1907 te Nijmegen (z.p. z.j.). 
"". J.P. Heering, ibid.,p. 11. 
!W. Zie daarvoor: K.H. Roessingh, 'Rechtsch Modernisme', in J.B. Netelenbos e.a., ibid., p. 21-47. 
6<M). H.A. van Bakel, Ethische orthodoxie en Modernisme, p. 27. 
W1. H.A. van Bakel, ibid., p. 28. 
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zij de moderne Schriftkritiek. Volgens Van Bakel is het geloof der gemeente alleen met 
grote offers aan de waarheidszin vast te houden. En: in feite is de ethische bijbelbeschou
wing in subjectief vaarwater terechtgekomen, al spreken de ethischen formeel nog 
over 'het Woord Gods' als uitgangspunt. 

Enkele jaren later bond B.D. Eerdmans de strijd aan met de orthodoxen, waar
bij zowel de gereformeerden als de ethischen het moesten ontgelden. De vrijzinnige 
voorman zette de aanval in met zijn brochure 'Moderne 'Orthodoxie of 'Orthodox'Mo
dernisme. Daarin verwijt hij de ethischen, dat zij door aanvaarding van het historisch
kritische bijbelonderzoek de Schrift in feite op dezelfde wijze behandelen als de vrijzin
nigen. Naar zijn mening heeft de orthodoxie zo met de toepassing van het supranatu
ralistische beginsel gebroken en is zij op vitale punten tot de moderne levensbeschou
wing overgegaan. Slechts in naam zou zij vasthouden aan de oude leerstukken, omdat 
zij die op wijsgerige wijze en in symbolische zin interpreteert. De ethische theoloog 
H.M. van Nes diende zijn collega van repliek in de brochure Modern of orthodox601. 
Aan het einde daarvan gaat de auteur in op de poging van Van Bakel om ethische 
orthodoxie en Modernisme op brede grondslag te verenigen. Daarbij noemt hij ook het 
hieronder te bespreken pleidooi van M. Beversluis. Van Nes besluit met: 'Of er iets van 
komen zal? Om namen is het mij niet te doen, en zuivering van verhoudingen is altijd 
wenschelijk. Mits dan ook, dat alleen zij zich verenigen, die het werkelijk met elkander 
eens zijn in de hoofdzaak, en die hoofdzaak is voor mij de houding tegenover den 
Christus Gods.' 

Wij willen in deze subparagraaf ook aandacht besteden aan de positie van de 
evangelische predikant Beversluis. In 1912 kwam zijn Het ethisch beginsel volgens 
Prof.Dr. J.H. Gunning en zijne verhouding tot de orthodoxe dogma 's603 uit. In het 'Voor
woord' van deze brochure merkt de auteur op: 'Hartelijk hoop ik, dat ze meewerken 
moge tot het ontstaan van zuiverder toestanden op 't gebied der godsdienstige richtin
gen.' Verder vermeldt hij, dat de aandacht die Hulsmans Het ethisch beginsel en de 
ethische richting had ontvangen604, hem reden gegeven had om zijn (voor samenkom
sten van evangelische en vrijzinnige predikanten gehouden) verhandeling te publiceren. 
Met betrekking tot zijn eigen standpunt merkt Beversluis op: 'Ofschoon zelf, door mij
ne vrijzinnig-evangelische overtuigingen, staande buiten de groep der eigenlijke ethi
schen, heb ik veel liefde en hoogachting gekoesterd voor den man, die verdient niet 
zoo spoedig vergeten te worden, om niet er tegen te protesteeren, dat zijne ideeën, die 
m.i. het ethisch beginsel diep en rijk opvatten, zoo geheel veronachtzaamd worden.'605 

Hij schrijft dan ook op congeniale wijze over het ethisch beginsel. Hij betreurt even
wel, dat Gunning de orthodoxe dogma's vastgehouden heeft. Hij acht dat in strijd met 
het uitgangspunt van het ethisch beginsel zelf. Beversluis verzet zich tevens fel tegen 
het confessionalisme: '(...) het moet (...) als inconsequentie of als gebrek aan inzicht in 
het wezen van dit ethisch beginsel veroordeeld worden, dat velen, die zich 'ethisch' 

6W. H.M. van Nes, Modern of orthodox (Baarn 1911). 
6M. M. Beversluis, Het ethisch beginsel volgens Prof. Dr. J.H. Gunning en zijne verhouding tot de orthodoxe 
dogma 's (Groningen 1912). 
M4. Zie daarvoor: par. 9.4.2.2. 
M5. M. Beversluis, ibid., p. 6v. 
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noemen, toch nog steeds het confessionalisme steunen in het streven de vrijzinnige be
ginselen te onderdrukken en de uiterlijke heerschappij eener 'leer', in eene geschreven 
'confessie' neergelegd te herstellen.'606 Hij besluit met de wens: 'Geve God, dat spoe
dig de oogen van vele ethischen voor deze dingen opengaan, en zij er toe komen mogen 
de reien der orthodoxen te verlaten om zich te voegen bij de vrijzinnigen.' In dit ver
band merken wij op, dat Beversluis een van de initiatiefnemers voor de oprichting van 
een centrumpartij waarin ethisch-orthodoxen, evangelischen en rechts-modernen zich 
zouden verenigen in een 'eenheidsbeweging', is geweest607. Na enkele vergaderingen 
van predikanten, gehouden in 1910 en 1911 verzandde de beweging608. 

Samenvattend stellen wij vast, dat de kritische geluiden die moderne theologen 
jegens de ethische theologie hebben laten horen, variaties op hetzelfde thema vormen. 
In moderne ogen behoorden de ethischen, ondanks hun openheid voor de resultaten 
van het historisch-kritische onderzoek van de bijbel, tot de rechterflank van het theolo
gische spectrum. Dat leidde tot het verwijt van halfslachtigheid. Anderzijds signaleren 
wij vanuit het moderne (en evangelische) kamp ook pogingen tot toenadering tot de 
ethischen. 

9.4.2. Noordmans en het Modernisme 

In onze bespreking van 'Beslistheid' in subparagraaf 9.2.2. kwam Noordmans' bena
dering van het Modernisme al zijdelings aan de orde. Uit de genoemde bijdrage blijkt, 
dat de spreker de vraag van het Modernisme serieus wilde nemen. Zoals wij in de in
leiding van de onderhavige paragraaf hebben aangekondigd, gaan wij in deze subpara
graaf na, hoe Noordmans deze opdracht zelf ten uitvoer gebracht heeft in zijn pennen
vruchten uit het tweede decennium van de twintigste eeuw. 

9.4.2.1. 'Klassiek en modern' 
Vóór 1911 hield Noordmans de lezing 'Klassiek en modern'. In welke kring hij dat 
deed, is onbekend. De bijdrage is (nog) niet in zijn Verzamelde Werken opgenomen. 
Daarom geven wij een uitvoerige samenvatting van het stuk. 

Noordmans sluit aan bij Eerdmans' correctie van de tegenstelling tussen ortho
dox en modern, in 'Moderne'Orthodoxie of 'Orthodox'Modernisme. De auteur van de 
brochure wil spreken over de tegenstelling tussen antiek en modern. Zelf denkt Noord
mans bij de kwalificatie 'antiek' niet alleen in algemene zin aan wat verouderd is, maar 
ook in specifieke zin aan de Grieks-Romeinse cultuur. Liever gebruikt hij daarvoor de 
aanduiding 'klassiek', in de betekenis van 'altijd jong', 'maatgevend voor alle tijden'. 
Hoewel dat vanuit bovennatuurlijke, metafysische invalshoek niet opgaat: dan geldt de 
tegenstelling tussen antiek en christelijk. Op literair gebied ligt in de tegenstelling tus
sen klassiek en modern geen aanmatiging, wanneer moderne schrijvers zich als zoda-

^6. M. Beversluis, ibid., p. 48v. 
',07. Zie daarvoor: M Beversluis, De eenheidsbeweging: open brief aan alle predikanten (Groningen 1912). 
Cf. M. Huizinga, Toch eenheid! Mijn voorstel aan de vergadering der zoogenaamde eenheidsbeweging 
(Groningen 1912). 
608. FL. van 't Hooft, 'Beversluis, Martinus', in B.L.G.N.P. dl. 2, p. 65. 
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nig afficheren. Maar wie zich op godsdienstig terrein modern noemt, geeft daarmee al 
dan niet stilzwijgend aan, dat wat vóór hem was, verouderd is. De ouden zijn dan Pau-
lus, Augustinus, Luther en Calvijn. In hun gedachtewereld zou een modern mens zich 
niet kunnen bewegen. Noordmans verwoordt die benadering als volgt: 'Het beste zou 
zijn die gedachten, niet voor oud roest, maar dan toch als merkwaardigheden uit het 
verleden, ter zijde te leggen en daarvoor geen andere dan historische belangstelling te 
koesteren.' De spreker haast zich om toe te geven, dat de laatste tien jaar iets van de re
den om dat te zeggen, is vervallen. Hoe dat ook zij: hij vindt, dat degene die plotseling 
'het gehele bestand der wereld', 'het ganse credo der christelijke kerk' voor antiek wil 
verklaren, groot gevaar loopt zich belachelijk te maken. Noordmans gaat uit van de 
tegenstelling tussen klassiek en modern, in welk verband hij piëteit, bescheidenheid, 
historische zin en gevoel van eigen zwakheid als deugden noemt. Dat alles mist hij bij 
'de moderne mens', wat hij met enkele voorbeelden van 'vrijzwevende, aan alle nor
men en historie lak hebben persoonlijkheden'illustreert. 

Noordmans is van mening, dat de arbeid in een christelijke gemeente een per
soon van bepaalde overtuigingen vraagt. Volgens hem heeft de moderne cultuur de mo
derne theologie al lang achterhaald en achter zich gelaten. Hij signaleert een ontwikke
ling ten goede: 'Tegenover haar negatieve polarisatie streeft de moderne richting straks 
naar een positieve. Tegenover de moderne stoffelijke cultuur is de geestelijke cultuur 
van het modernisme antiek met de orthodoxie.' De spreker denkt, dat het voor de moder
ne richting des te gemakkelijker zal worden om weer naar de klassieken te grijpen. 
'Met het critiseren is het straks gedaan.', aldus Noordmans. En: 'De filosofische hou
ding van de geest, die in de moderne richting nog bijna allerwege wordt gevonden, zal 
haar op den duur niet blijven aanbevelen bij hen die houvast zoeken in het leven.' Men 
zal inzien, dat het niet gaat om de cultuur, maar om openbaring, Gods Woord. 

De christelijke waarheid ziet Noordmans als een beeld met grote, indrukwekken
de trekken, de onveranderlijke trekken van het aangezicht van de Vader en Jezus Chris
tus, Zijn Zoon. Hij vindt: 'Er betoont zich in de geschiedenis een objectiviteit, die niet 
maar deze of gene, maar allen imponeert die er oog voor heeft.' De spreker voegt daar 
aan toe: 'Met allerlei formele moeilijkheden behoeven we elkaar niet te plagen.' Hij 
denkt daarbij aan het vaststellen van een régula fidei, waarbij een verschillende hou
ding tegenover de Schrift of verschil omtrent formulierband aan het licht treedt. Hij 
stelt: 'De beletselen liggen in de geringe congenialiteit die onze tijd vertoont met de 
hoogtepunten in het leven der christelijke kerk. Bij de orthodoxen werken die beletse
len evengoed.' 

Volgens Noordmans laat het wezen van het christendom zich niet kritisch uit
peilen, maar openbaart het zich dynamisch. Hij merkt op: 'Van die historische openba
ring zijn wij afhankelijk.' Samenvattend kan gesteld worden, dat de spreker anno 1911 
in moderne kring op toenemende aandacht voor 'de katholieke bestanddelen in de pre
diking'609 hoopt. 

. Cf. O. Noordmans, 'De katholieke bestanddelen in de prediking', in V.W. dl. 6, p. 23-33. 
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9.4.2.2. 'De brochure-Hulsman' 
In 'De brochure-Hulsman', welk artikel reeds enkele malen zijdelings ter sprake ge
weest is, verdedigt Noordmans de ethische positie tegenover Hulsman, die daarmee af
gerekend had in zijn Het ethische beginsel en de ethische richting. Hij had dat gedaan, 
omdat hij tot het inzicht gekomen was, dat de wetenschappelijke kritiek tot haar recht 
moest komen en dat steun op een uitwendige autoriteit eigenlijk ongeloof moest heten. 
Wij citeren uit de brochure de volgende oproep: 'De ethische richting zal tot het oude 
beginsel moeten terugkeeren en tot de oude gereformeerde theologie zich moeten beke-
eren of zij zal 'het ons als ingeschapen historisch besef' steeds duidelijker tot haar be
ginsel moeten maken, de z.g. heilsfeiten moeten prijsgeven en een vrijzinnige theolo
gie moeten aanhangen. Dit is het dilemma. Tertium non datur.'610 

In Hulsmans brochure zijn twee testimonia opgenomen: vijfendertig moderne 
theologen betuigen instemming met zijn denkbeelden en spreken de hoop uit, '(...) dat 
deze verhandeling in ieder geval vele jongeren onder de predikanten de oogen zal ope
nen voor het onhoudbare van het z.g. ethische standpunt.'; zeventien evangelische 
theologen verklaren, dat zij het met de hoofdgedachte en de strekking van Hulsmans 
geschrift eens zijn61 '. De brochure ontmoette ook veel kritiek. In zijn In de distelen en 
de doornen^1, een zelfstandige herdruk van het in de tweede druk van Het ethische be
ginsel en de ethische richting opgenomen aanhangsel, beantwoordt de geplaagde pre
dikant zijn opponenten; onder hen De Sopper, naar wiens artikel Noordmans in de 
eerste alinea van zijn bijdrage over de brochure van Hulsman verwijst. Zelf spreekt 
Noordmans over de 'hyper-joviale wijze' waarop Hulsman zijn klappen had uitge
deeld en over 'het doorgaand ongeduld' in diens geschrift613. In 1915 blikt Hulsman als 
volgt terug op de verwikkelingen: 'Toen zijn er moeilijke en zware jaren gekomen. Het 
viel zoo hard te moeten breken met een kring, die mij eens met open armen had ontvan
gen en wiens overtuiging ik toch onmogelijk langer kon delen.'614 

In zijn bespreking van Het ethische beginsel en de ethische richting zegt Noord
mans: 'Een brochure als die van ds. Hulsman is altijd koren op de molen van mensen 
die gaarne zeggen: of - of. 't Een of 't ander. In zulk een geval doet men 't best met te 
zeggen: geen van beide.'615 Noordmans veroordeelt zulke 'goedkope logica' op het ge
bied van het geloofsleven. Hij verduidelijkt zijn visie door te stellen, dat de aansluiting 
aan Schrift en belijdenis op sociaal en staatkundig terrein al niet zo gemakkelijk te 
vinden is. Hoe zou dat dan op het geestelijke gebied wel het geval zijn? Daar is zijns in
ziens een zekere speelruimte nodig. Noordmans roemt in dat verband de ethische theo
logen, omdat zij oog hadden voor de eenheid tussen Schrift en belijdenis enerzijds en 

"0 . G. Hulsman, ibid., p. 18. - Merkwaardigerwijs spreekt Paul in ibid., p. 34, over 'een erg 'ethische' 
brochure'. 
6". Cf. G.C. Berkouwer, ibid., p. 84-87. 
"2. G. Hulsman, In de distelen en de doornen. Het antwoord op de beoordelingen van mijn brochure 'Het 
ethisch beginsel en de ethische richting ' (Groningen 1912). 
"3 . O. Noordmans, ibid., resp. p. 418 en 420. 
614. G. Hulsman, lntree-rede. gehouden den 9den mei 1915 voor de Ned. Herv. Gemeente te Assen (Assen 
1915), p. 30. Cf. G. Hulsman, Een laatste groet aan het noorden. Afscheidsrede, gehouden op den 8sten 
augustus 1920 tol de Ned. Herv. Gemeente van Assen naar aanleiding van 1 Tim. 1 Vs. 12a ene (Groningen 
1920), p. 12v. 
6". O. Noordmans, ibid., p. 419. Cf. O. Noordmans, 'Het ethisch beginsel', in V.W. dl. 3, p. 420. 
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wetenschappelijke arbeid anderzijds. Hij noemt de namen van Gunning, Valeton en 
Slotemaker de Bruine616. 

Wij vermelden tenslotte met nadruk, dat Noordmans naar aanleiding van de pu
blicatie van het geschrift van Hulsman de in zijn visie actuele kwestie van de waarde 
van het gezag op religieus terrein aan de orde stelt. Dan gaat het om de beantwoording 
van (door W.J. Aalders geformuleerde) vragen als 'Is het geloof aan zekere historische 
feiten en personen gebonden?', 'Zijn waarheid en leven tegenstellingen, of onderstel
len zij elkander?'617 In subparagraaf 8.3.4. hebben wij een soortgelijke vraagstelling 
gesignaleerd in de boekbespreking 'Dogmatiek en cultuur' ; daar hebben wij ook verwe
zen naar de bredere uiteenzetting dienaangaande in Geloven op gezag. 

9.4.2.3. 'Moderne theologen' 
In 1913 publiceerde Noordmans het artikel 'Moderne theologen'618. Daarin refereert 
hij aan een verslag van de op 1 en 2 april gehouden vergadering van de Moderne Theolo
gen. In deze 48-ste bijeenkomst van de in 1866 ontstane studiegemeenschap619 had 
H.L. Oort, die zelf altijd de vergaderingen van de Moderne Theologen voor de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant versloeg620, een inleiding gehouden over de vraag naar de beteke
nis van de naam 'christelijk'621. Uit het verslag concludeert Noordmans, dat zich een 
tegenstelling begon af te tekenen tussen oudere en jongere modernen: 'Aan de ene zij
de een groep van modern-godsdienstigen die, als 't moest, de naam van christelijk zou
den willen prijsgeven en aan de andere zijde een groep van vrijzinnig-christelijken 
waarvan er zijn die er rond voor uitkomen dat ze de naam modern niet kunnen horen 
uitspreken zonder 'een diepe tegenzin' ertegen te gevoelen.'622 

Als vertegenwoordiger van de eerste stroming noemt Noordmans G. de Leeuw, 
die niets van een vrijzinnig-christelijk standpunt moest hebben: 'De halfheid, die daarin 
school en die op allerlei wijze uitkomt, wilde hij zo scherp mogelijk brandmerken. (...) 
Het godsdienstig leven dat hem aantrekt, staat meer in verband met de natuur en het 
heelal dan met Jezus en de evangeliën.'621 Het behoeft geen betoog, dat Noordmans 
met de denkbeelden van De Leeuw weinig kon beginnen. Daarin was hij niet de enige. 
J. Lindeboom merkt met betrekking tot 'het geschrijf' van De Leeuw op: 'De Hervor
ming624 daverde van de stukken waarmee genoemde predikant zijn tegenstanders (...) te 
lijf ging en hen, met kerk en Christendom, verdacht maakte; toen hij eindelijk, tome-

m. Zie voor Noordmans'beoordeling verder: resp. par. 8.1.2.2., 8.2.1. en 8.3.4. 
"7. O. Noordmans, 'De brochure-Hulsman', p. 418. 
"". O. Noordmans, 'Moderne theologen', in V.W. dl. 1, p. 436-439. Cf. E. van der Sluis, ibid., p. 62. 
*". Zie daarvoor: A. Kuenen, Gedachlenisrede bij het 25-jarig bestaan van de vergadering van moderne 
theologen (Leiden 1891), H. Oort, /866-1915. Gedachlenisrede in de Vergadering van Moderne Theologen 
op 13 april 1915 (Zalt-Bommel 1915), 1866-1940. Gedachlenisrede in de vergadering van moderne theo
logen 2 april 1940 door G.A. van den Bergh van Eysinga. 25 jaren moderne theologie gespiegeld in 25 
vergaderingen van moderne theologen door J. Lindeboom (Haarlem z.j.) en S.L. Verheus, Honderd Jaar 
Vergadering van Moderne Theologen (1865-1966). Kleine kroniek van een eeuw verbondenheid in vrijheid 
(z.p. 1966). 
"°. M.E. Kluit, 'Oort, Henricus Lucas', in B.L.G.N.P. dl. 1 (Kampen 1978', 19832), p. 232. 
" ' . 'Vergadering van Moderne Theologen', in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 april 1913. 
"2. O. Noordmans, ibid., p. 436. 
"3 . O. Noordmans, ibid., p. 437. 
"u. De Hervorming, opgericht in 1873, was het weekblad van de Nederlandse Protestanten Bond. Van 1927 
tot 1934 verscheen het maandelijks. 
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loos doordravend, van Tiele sprak als 'staande onder den atavistischen invloed van den 
christelijken leugengeest', gingen den meesten zijner medestanders de oogen open.'625 

Anders lag dat voor wat G.J. Heering in de genoemde vergadering van Moderne Theo
logen te berde had gebracht, in zijn rede 'De plaats van de 'zonde' in de vrijzinnig-
christelijke dogmatiek'626. Al eerder had Heering zich over dit thema uitgelaten, in zijn 
Zonde en schuld naar christelijk besef21. In boek en rede bekritiseert hij het monistische 
karakter van de oud-moderne theologie. Naar Heerings mening doet het monisme te
kort aan twee religieuze grondwaarheden. Ten eerste aan het karakter van de zonde, ten 
tweede aan Gods transcendentie. De zonde is volgens hem een antimonistische ver
deeldheid in de mens; zij leidt tot een dualisme dat zijn oorsprong vindt in de tegenstel
ling tussen deze wereld en het koninkrijk van God. Noordmans citeert uitvoerig uit het 
verslag van de rede van Heering en besluit zijn artikel als volgt: 'Dit zijn nieuwe tonen 
uit een vergadering van moderne theologen. Dit is een vrijzinnig christendom dat he
melsbreed verschilt van moderne godsdienstigheid. Vooral de tegenstelling tussen zonde 
en God tegenover zonde en deugd is in volle zin bijbels en doet ons denken aan Luthers 
uitgangspunt. Het is het uitgangspunt der Reformatie geweest. We hebben met grote 
belangstelling van deze vergadering het verslag gelezen.' 

9.4.2.4. 'Het leven in de zonde. Een kritische bespreking van de zondeleer van P.D. 
Chantepie de la Saussaye ' 
In 'Het leven in de zonde' gaat Noordmans ook in op 'de jongste geschiedenis van het 
modernisme'628. Hij signaleert, dat de ontwikkeling van het naturalisme de moderne 
theologie dan allang achterhaald heeft, want: 'De wereld waargenomen met de laagste 
zin, de tastzin, geeft een hoe langer hoe troostelozer beeld.'629 Met het oog daarop stelt 
hij, dat de meeste kerkelijke modernen (inmiddels) meer oog hebben voor het bijbelse 
dualisme dat hun hart heeft dan voor het filosofisch monisme dat hen hier en daar 
parten speelt. Als eerste getuige roept Noordmans Eerdmans op. Vervolgens merkt hij 
op, dat de jongeren het niet meer eens zijn met de volgende uitspraak van A. Bruining, 
die pogingen deed om het oud-modernisme vast te houden: 'Laat ons geen orthodoxe 
allures aannemen die ons het voorrecht ontnemen 'modern' te zijn. Wij willen het ge
loof in de immanente God, tegenover Wie geen verlossing van de mens nodig is.'630 

Noordmans veroordeelt deze zienswijze als 'zuiver spinozisme' en benadrukt, dat de 
jongere modernen 'de grote scheur die door de schepping loopt' weer duidelijker voe
len. Daarmee wordt zijns inziens de voorwaarde verkregen om te luisteren naar Paulus, 
Augustinus, Luther en Calvijn. In dat verband citeert hij met instemming uit een artikel 
van Heering, over wie hij zegt: 'Met deze moderne gevoel ik mij geestverwant.' Wij 

"5 . J. Lindeboom, ibid., p. 69. 
"6. G.J. Heering, 'De plaats van 'zonde' in de vrijzinnig-christelijke dogmatiek', in Theologisch Tijdschrift 
47 (nieuwe reeks: 5) (1913), p. 295-340. Cf. G.J. Sirks, 'Idealisme en dialectiek in de theologie van Prof 
Heenng', in P.D. Tjalsma, G.J. Sirks en H.J. Heering (red.), De theologie van Prof.Dr. G.J. Heering (Lochern 
1957), p. 32,enJ.P Heering, ibid.,p. 86v. 
"7 . G.J. Heering, Zonde en schuld naar christelijk besef (Baam 1912) 
"8 . O. Noordmans, ibid., p. 237. 
"». O. Noordmans, ibid., p. 236. 
6M. O. Noordmans, ibid., p. 237. 
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wijzen hier op wat Noordmans in Geloven op gezag schrijft: 'Het is bijv. een feit, dat 
onder de jongere generatie der modernen allerlei oudchristelijke uitdrukkingen en for
mules, die men vroeger als totaal versleten over boord wierp, weer genade beginnen te 
vinden. Maar met geloven op gezag is dat niet het geval.'611 

9.4.2.5. 'Historisch spiritualisme. Een herinnering aan de vrijzinnigen' 
Noordmans publiceerde 'Historisch spiritualisme' als 'een herinnering aan de vrijzin
nigen'. Aan de inhoud van het artikel is al veel aandacht besteed, door De Knijff632, 
Bakker613, Neven614, Van der Kooi615 en Van der Sluis616. Dat kan niet van de context van 
Noordmans' stuk gezegd worden: de belangstelling daarvoor is tot nu toe minimaal637. 
Uit het slot van Noordmans' bijdrage blijkt evenwel, dat het stuk allerminst 'tijdloos' 
is. Wij citeren: 'Dit is het levende Woord, dat de hervormers als religieus beginsel in de 
cultus en de geloofsleer tegenover de beelden hebben gesteld. Misschien zullen de be
wogen tijden meewerken om het onze tijdgenoten te doen verstaan. De vrijzinnigen 
hebben lange tijd in hun ergernis over de dogmatische beelden naar de historische 
Christus gezocht in de chronologische zin van het woord. Zij komen thans langzamer
hand daarvan terug en velen zoeken troost bij het mystisch spiritualisme. De literatuur 
daarvan beleeft een ware renaissance. Ik zou wel wensen dat ze zich herinnerden dat er 
ook een historisch spiritualisme bestaat dat bij de reformatoren te vinden is. Ik kan niet 
inzien dat zij minder gepredisponeerd zouden moeten worden geacht om het te waarderen 
dan de meerderheid der orthodoxen.' 

Het lijkt ons zinvol, de 'setting' van Noordmans' opstel aan te geven. Aan het einde van 
de negentiende eeuw verflauwt in moderne kring de belangstelling voorde wetenschap 
van Oude en Nieuwe Testament. Hetzelfde geldt voor vakken als de geschiedenis van 
de godsdiensten en de vergelijkende godsdienstwetenschap. Daarentegen begint de 
interesse voor de systematische theologie te groeien, waarbij vooral de metafysische 
speculatie een hoge vlucht neemt. Bruining is de belangrijkste representant van deze 
benadering. Hij verzet zich fel tegen de antimetafysica zoals Tiele die voorgestaan had. 
In zijn dogmatische beschouwingen stelt hij zich in aansluiting aan J.H. Scholten op 
monistisch standpunt. Er zijn in die tijd ook theologen die zo radicaal afstand van het 
wetenschappelijk positivisme nemen, dat zij niet alleen tot speculatie, maar ook tot 
mysticisme vervallen. 

Toegespitst op de christologie is vanaf de eeuwwisseling 'eene beweging van 't 
concrete naar 't abstracte, van den Jezus der historie naar den Christus des geloofs' 
waar te nemen61". Hier en daar is zelfs sprake van een symbolische opvatting van de 

63'. O. Noordmans, Geloven op gezag, p. 135. 
a2. H.W. de Knijff, Geest en gestalte. O. Noordmans ' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband (Wageningen 
1970', Kampen 19852), p. 160, cf. 197-202. 
6". J.T. Bakker, ibid., p. 209-214. 
6M. G.W. Neven, ibid., p. 54, cf. 114. 
63S. A. van der Kooi, ibid., p. 43-45. 
6M. E. van der Sluis, ibid., p. 116-129. 
637. Zie daarvoor: resp. J.T. Bakker, ibid., p. 209. G.W. Neven, ibid., p. 54, A. van der Kooi, ibid., p. 43, en 
E. van der Sluis, p. 126. 
"*. A.M. Brouwer, De Moderne Richting, p. 119. 



415 

evangeliën. Het afscheid van de historische Jezus is vooral te vinden in het werk van 
theologen als de hervormde G.A. van den Bergh van Eysinga, van de doopsgezinde 
J.G. Boekenogen en van de remonstrantse A.H. Haentjes. Van den Bergh van Eysinga 
betoogt, dat het geloofde historie niet nodig heeft. Zijns inziens leidt de breuk met het 
historische geloof juist tot de kern van het christendom, namelijk de wezenseenheid 
van God en mens. Voor hem is de menswording Gods dan ook niets anders dan de god
wording van de menselijke geest. Deze zienswijze komt niet in het minst in zijn allego
rische Schriftverklaringen naar voren. Boekenogen is van mening, dat de Jezus der 
historie losgelaten moest worden, en wel ten gunste van de Christus van het geloof: 
dan zal de Christus-idee een overheersende macht in het geestelijk leven kunnen wor
den. Ook Haentjes wendt zich af van de historische Jezus. Hij spreekt veelvuldig over 
'de symbolische Christus'. Brouwer vat de ontwikkeling als volgt samen: 'De mannen 
van de historischen Jezus, die ik de oud-modernen zou willen noemen, houden, zoals 
prof. Van Nes het uitdrukt, in hoofdzaak vast aan het feit en laten de idee los; de man
nen van den mythischen Christus houden vast aan de idee en laten het feit los. Tot deze 
laatsten behooren een aantal jong-modernen.'619 Tot de jong-modernen moeten ook de 
rechts-modernen gerekend worden, die zich (zoals wij in subparagraaf 9.4.1. gezien 
hebben) op dualistisch standpunt stelden. Niet minder invloedrijk dan de al genoemde 
Heering was K.H. Roessingh. Over hem merkt Lindeboom op: 'Dualisme (...) ook in 
het religieuze, ook in het christelijke, met een uitzonderlijke beteekenis van Christus in 
wien het heil geschonken is, de levende werkelijkheid - al bewoog Roessingh zich in 
dezen op de grens tusschen den historischen Christus en het Christusbeeld, met een 
zekere onbepaaldheid, die hij nooit voldoende te boven gekomen is.'640 

640 
A.M. Brouwer, ibid., p. 128. 
J. Lindeboom, ibid., p. 74. 




