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Terugblik en vooruitzicht 

In hoofdstuk VIII hebben wij stilgestaan bij Noordmans' verhouding tot de ethische 
theologie. In paragraaf 8.1. hebben wij zijn beoordeling van de oudere ethische theolo
gie besproken, aan de hand van 'Pragmatische houding'. In de inleiding van de para
graaf hebben wij geschreven, dat de bijdrage tot nu toe in het Noordmans-onderzoek 
weinig aandacht gekregen heeft. Hier geven wij een overzicht van wat andere auteurs 
over de pennenvrucht geschreven hebben. Paul staat bij het artikel stil in het kader van 
zijn behandeling van het onderwerp 'Persoonlijkheid en Heilige Geest' bij Noordmans641. 
Zijn invalshoek is de kwestie van de karaktertheologie zoals die in de bijdrage naar vo
ren komt. Dit gezichtspunt is ook te vinden bij Van der Sluis642. In zijn analyse van 
'Mystiek in de moraal' citeert hij uitvoerig uit 'Pragmatische houding' om aan te geven 
wat Noordmans met het begrip 'karakter' bedoelt. Neven verwijst verschillende malen 
naar het onderhavige stuk643. Hij roemt ondermeer Noordmans' pastorale houding, die 
daarin tot uitdrukking komt644. Walstra attendeert op 'Pragmatische houding' bij het 
signaleren van een overeenkomst tussen Noordmans en Jan Jacob Slauerhoff645. De 
Knijff noemt de bijdrage bij zijn bespreking van Noordmans' visie op de Anglicana646. 
Van der Kooi doet dat bij haar behandeling van de relatie van Noordmans tot Newman: 
aangevend, dat de auteur al in 1918 op de verwantschap tussen de Engelse theologie en 
de Nederlandse ethische theologie had gewezen647. Haarsma en P.F.Th. Aalders zijn de 
enigen die 'Pragmatische houding' primair ter sprake brengen als uiting van Noord
mans' ethische gezindheid648. Onze bespreking is bedoeld als een onderstreping van 
deze benadering. 

Om te beginnen hebben wij geconstateerd, dat Noordmans zich in 'Pragmati
sche houding' duidelijk als ethisch theoloog profileert. Uiteraard legt hij hier en daar 
eigen accenten. Wij herinneren aan zijn nadruk op de verwantschap tussen de ethische 
theologie en de Engelse theologie met haar evangelisch-apostolische benadering; en 
aan zijn beklemtoning van het Hollandse karakter van de ethische theologie. Vervol
gens hebben wij vastgesteld, dat Noordmans zich in 'Pragmatische houding' voor een 
theologie van het karakter uitspreekt. In zijn verwoording daarvan is zoiets als een 
openbaringstheologische visie te onderkennen. Al is in vergelijking met 'Dogmatische 
zekerheid' in dit opzicht sprake van een ontwikkeling, Noordmans blijft nog wel bin
nen de ethische kaders. Van een cesuur is in 1918 in ieder geval geen sprake. In dit 
verband wijzen wij op een verschil van mening tussen Neven en De Knijff. Neven is 
van mening, dat Noordmans' breuk met de ethische theologie veel sterker is dan De 

M'. G.J.Paul, ibid., p.4i\. 
M1. E. van der Sluis, ibid., p. 155v. Cf. G.W. Neven, ibid., p. 92. 
M3. G.W. Neven, ibid., p. 39v., 73, 87, 92, 103 en 117. 
H4. G.W. Neven, ibid., p. 87. 
M5. J. Walstra, ibid.,p. 160. 
"*. H.W. de Knijff, 'Noordmans' calvinistische oecumene', p. 77. 
M7. A. van der Kooi, ibid., p. 184. 
M*. Frans Haarsma, ibid., p. 27, cf. 289, en P.F.Th. Aalders, ibid., passim. 
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Knijff waar wil hebben649. Hoe dat ook zij: Noordmans' ontwikkeling binnen ethisch 
verband is opmerkelijk, omdat bij de meeste ethische theologen van zijn dagen juist 
een accentverschuiving van het 'objectieve' naar het 'subjectieve' te vinden is. Daarin 
komt een verschil aan het licht met de positie van de ethische vaderen. Veenhof ver
meldt, dat de eenzijdige nadruk op het subjectieve moment in het geloofsleven zich bij 
de jongere ethische theologen niet alleen in de bepaling van de relatie van geloof en 
weten manifesteerde, maar ook in die van de functie van de ervaring650. Hij benadrukt 
vergoelijkend, dat voor de verschuiving van de jongere ethischen ten opzichte van de 
vaderen aanknopingspunten lagen in de weinig kritische wijze waarop dezen begrip
pen als 'Woord Gods', 'ervaring', 'leven' enzovoort hanteerden. Voorts moet men zijns 
inziens de nuances in het kamp van de jongere ethischen in het oog houden. Ook Bezemer 
constateert een ontwikkeling in de richting van subjectivisme, die zijns inziens een af
buiging van de lijn van Vinet betekent651. De eerste van de door hem verdedigde stel
lingen luidt: 'De ethische theologie heeft bij haar verdergaande ontwikkeling de ver
wantschap met Vinet meer en meer uit het oog verloren, en daardoor het opkomend 
getij der dialectische theologie niet weten te keren.' Tenslotte: J.J. Stam wijst er op, dat 
in het zich terugtrekken op de ervaring door de jongere ethischen 'een stuk apologe-
tiek' ligt: men wilde de heilsfeiten verdedigen tegenover het materialisme652. Stam wil 
de ethische theologie niet kortweg als ervaringstheologie bestempelen. Wel zegt hij: 
'In elk geval werd de ervaring bij de navolgers van de vaderen der ethische theologie te 
immanent, te empirisch en dreigde zelfs norm voor de waarheid te worden, of althans 
de wijze waarop de waarheid beleefd kan worden.' 

Wij hebben 'Pragmatische houding' als uitgangspunt genomen voor onze ver
handeling over 'Noordmans en de oudere ethische theologie', omdat de auteur in dat 
artikel zijn waardering uit voor juist de oudere ethische theologen. Wij merken tenslot
te op, dat zij later ook onder zijn oordeel liggen, in het bijzonder in de meeste bijdragen 
over 'De negentiende eeuw' in deel 3 van zijn Verzamelde Werken™. Dan klinkt het 
verwijt van 'vermenging' van christelijke waarheid en filosofische moraal654. 

In de inleiding van paragraaf 8.2., waarin wij zijn beoordeling van de jongere ethische 
theologen van de tweede generatie hebben besproken, hebben wij Noordmans' in zijn 
'Ter inleiding' voor Zoeklichten verwoorde karakterisering van de theologische stand 
van zaken in ethische kringen rond 1921 gememoreerd: volgens hem was de autonomie 
daar toen nog troef. Tevens hebben wij gewezen op wat hij in Geloven op gezag over 
het streven naar synthese tussen christendom en cultuur opmerkt, een ontwikkeling 

M '. G.W. Neven, 'Het theologieconcept van O. Noordmans. Over de wetenschapstheoretische kracht van 
Noordmans' denken', in E. Dekker, M.C. Batenburg, D.H.J. Steenks e.a. (red.), Solidair en solide. In ge
sprek met H. W. de Knijff (Kampen 1997), p. 82. 
650. J. Veenhof, ibid.,p. 84. 
651. C. Bezemer, ibid., p. 214-233. 
652. J.J. Stam, ibid., p. 37v. 
*53. O. Noordmans, V.W. dl. 3, p. 342-504. Cf. O. Noordmans, 'De theologische ruimte', in V.W. dl. 2, p. 
196-200. Zie verder: A. van der Kooi, ibid., p. 56-78, en H.W. de Knijff, 'O. Noordmans als 'ethisch 
theoloog'. 
6S4. O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch' (eerste versie), p. 405. 
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waarover hij zich later uitvoeriger en negatiever zal uitlaten. Wij beperken ons tot één 
citaat, uit 'Gereformeerd-ethisch': 'In de jongere ethische theologie is het gevaar dat 
de theologie cultuurfilosofie zal worden, het humane het catastrofale zal aflossen, de 
filosofische ethiek de christelijke zal vervangen, groter. Christendom en cultuur wor
den vaak nauw verenigd, soms gelijkgesteld. (...) Het gevaar voor de jongere ethische 
theologie is dit dat dit stelsel van formele cultuurbegrippen zich zelfstandig gaat ont
wikkelen en zo automatisch zijn theologische inhoud uitdrijft.'655 

Ons is gebleken, dat Noordmans de jongere ethische theologen van de tweede 
generatie niet over één kam scheert. Hij voelt zich het meest verwant met Valeton. Hij 
waardeert diens poging om christelijk geloof en historische kritiek met elkaar te verbin
den. Over de positie van Chantepie de la Saussaye jr. oordeelt hij niet onverdeeld posi
tief. Bij hem zijn uitingen van 'de dominantie van het autonome denken' en van 'syn
thetisch streven' te bespeuren, aldus Noordmans; die ook bezwaar tegen Chantepie de 
la Saussayes individualistische neiging lijkt te hebben. Noordmans' beoordeling van 
Van Dijk komt positief over: bij zijn kritiek op De Hartog en op het spiritualisme be
roept hij zich op deze jongere ethische theoloog. 

Met betrekking tot Noordmans' visie op de jongere ethische theologen van de derde 
generatie, die wij in paragraaf 8.3. behandeld hebben, stellen wij om te beginnen vast, 
dat zijn opmerking over de autonomie in ethische kringen aan het begin van het tweede 
decennium van de twintigste eeuw, voor De Sopper hout snijdt. Of dat ook voor De 
Zwaan geldt, kunnen wij niet beoordelen. Met betrekking tot Van der Leeuw memore
ren wij, dat hij zich als 'ervaringstheoloog avant la lettre' heeft geafficheerd. Hij nam 
zijn uitgangspunt in het kenvermogen en het normbesef van de mens. Synthetisch stre
ven is bij hem te herkennen in zijn pleidooi voor openheid naar culturele uitingen. 

Wij ontwaren vervolgens theologische verwantschap tussen Noordmans, Slote-
maker de Bruine, W.J. Aalders en Brouwer. Noordmans bespreekt Slotemaker de Brui
nes Dogmatiek en cultuur op congeniale wijze, al roept de rede wel de vragen op die hij 
in Geloven op gezag zal beantwoorden. Aalders en Brouwer onderkenden die vragen, 
door henzelf verwoord als: 'Welke is de waarde van het gezag op religieus terrein?' en 
'Waarop rust de zekerheid van het geloof?' Daar komt bij, dat Noordmans bij Aalders 
een vorm van synthetisch streven opmerkt waar hij geen bezwaar tegen maakt: omdat 
bij de gewijde synthese die hij voorstaat, de breuk tussen God en mens niet miskend 
wordt. Ons is tenslotte duidelijk geworden, dat van theologische verwantschap tussen 
Noordmans en De Hartog weinig sprake is. 

In hoofdstuk IX hebben wij de relatie tussen Noordmans en de andere richtingen aan 
de orde gesteld. In subparagraaf 9.1.1. hebben wij stilgestaan bij de verhouding tussen 
de apologetische school en de ethische theologie. Wij hebben geconstateerd, dat in de 
loop der jaren een zodanige verwijdering tussen de beide richtingen is ontstaan, dat 

"*. O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch' (tweede versie), p. 407. 
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van een breuk gesproken kan worden. Het geringe aantal verwijzingen van Noordmans 
naar Doedes en Van Oosterzee (aan de orde gesteld in subparagraaf 9.1.2.) moet ons tot 
voorzichtigheid in onze conclusie met betrekking tot zijn visie op de apologetische 
school manen. Samenvattend menen wij wel te kunnen stellen, dat hij enerzijds waar
dering had voor de vaste overtuiging die Doedes bij zijn arbeid geleid heeft. Anderzijds 
had hij moeite met diens biblicistische benadering van het dogma, alsook met de dog
matische aanpak van Van Oosterzee. In dit opzicht wijkt Noordmans' beoordeling niet 
af van die van andere jongere ethische theologen. 

In subparagraaf 9.2.1. hebben wij aandacht besteed aan de visie van de confessio
nelen op de ethische theologie. Daarbij vielen de namen van Kromsigt en De Vrijer. 
G.P. van Itterzon schrijft over eerstgenoemde: 'Hij was strijdvaardig, maar niet be
krompen en werd geestig de pontifex maximus genoemd, niet alleen vanwege zijn lei
dende positie in de kerk, maar ook omdat hij een 'bruggenbouwer' was, een man des 
vredes, die verschillende partijen zocht te verbinden.'656 In het artikel 'Het ethisch ka
rakter der waarheid' uit 1906 hebben wij hem inderdaad als een bruggenbouwer leren 
kennen. Ofschoon zelf confessioneel georiënteerd, onderkende hij het tegoed van de 
ethische theologie, omdat de waarheid niet alleen een intellectueel, maar ook een ethisch 
karakter draagt. In subparagraaf 9.2.2. hebben wij gezien, dat Noordmans in hetzelfde 
jaar in niet mindere mate een bruggenbouwer was: omdat hij in 'Beslistheid' een brug 
probeerde te slaan naar het Modernisme. Verder hebben wij in subparagraaf 9.2.1. 
geconstateerd, dat de ethische theoloog De Vrijer in De gereformeerd-ethischen een 
pleidooi voerde om gereformeerd en ethisch met elkaar te verbinden. Ook Noordmans 
heeft diepgaand over de verhouding tussen die twee nagedacht. De neerslag daarvan is 
vooral te vinden in de beide bijdragen over 'Gereformeerd-ethisch'. 

In subparagraaf 9.3.1. hebben wij geconstateerd, dat de relatie tussen het neo-
calvinisme en de ethische theologie vol spanningen was. Neocalvinistische theologen 
verweten hun ethische collega's, dat het ervaringsbeginsel in hun denken te veel op de 
voorgrond trad. Op hun beurt hadden ethische theologen moeite met de scholastieke 
benadering van hun neocalvinistische collega's, in het bijzonder van hun voorman Kuy-
per. Dat geldt ook voor Noordmans, zo hebben wij in de subparagrafen 9.3.2. en 9.3.3. 
gezien. Meer dan eens heeft hij zijn bezwaar tegen de intellectualistische invalshoek 
van Kuyper onder woorden gebracht. Voor een analyse van Noordmans' latere uitspra
ken over de theologische denkbeelden van Kuyper verwijzen wij naar de studie van 
Van der Kooi6". Wij hebben in subparagraaf 9.3.4. vastgesteld, dat Noordmans gunsti
ger over de positie van Bavinck oordeelde. Hij gevoelde zelfs verwantschap. Voor een 
vergelijking van de theologie van Noordmans met die van Bavinck attenderen wij op 
een opstel van P. Hagenaars658. 

6M. G.P. van Itterzon, ibid., p. 289. 
657. A. van der Kooi, ibid., p. 78-91. 
658. P. Hagenaars, 'Van protoplast tot Golgotha. Het 'semper manens' in de theologie van O. Noordmans, in 
R.B. ter Haar Romeny en Joh. Tromp (red.), Quisque suis viribus 1841-1991. 150 jaar theologie in dertien 
portretten (Leiden 1991), p. 145-162. 
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In subparagraaf 9.4.1. hebben wij de verhouding tussen het Modernisme en de 
ethische theologie bekeken. Wij hebben geconstateerd, dat de moderne theologen zich 
kritisch over hun ethische collega's uitgelaten hebben. In subparagraaf 9.4.2. hebben 
wij gezien, dat Noordmans de modernen in 'Klassiek en modern' oproept, de klassie
ken van het christendom niet te vergeten. In 'De brochure-Hulsman' verdedigt hij de 
ethische positie tegenover vrijzinnige aanvallen. In 'Moderne theologen', 'Het leven in 
de zonde' en 'Historisch spiritualisme' maakt hij bezwaar tegen de invalshoek van een 
bepaald soort vrijzinnigheid. In de genoemde artikelen signaleert hij evenwel ook ver
heugende ontwikkelingen in het moderne kamp, zoals hij dat eveneens in 'Klassiek en 
modern' gedaan had. Voor Noordmans' visie op de latere gang van zaken bij de vrij
zinnigen verwijzen wij naar andere studies659. Hier attenderen wij nog op een opmer
king in een uit 1942 daterende brief aan H. Kraemer: 'Met de vrijzinnigen heb ik le
venslang een zeker geestelijk contact gehad en ik kan steeds min of meer met hen op
schieten.'660 

659. A. van der Kooi, ibid.,p. 91-110, en R. Hensen, 'Noordmans modern?', in GW. Neven, Oecumenische 
ontdekkingen in hel werk van O. Noordmans. p. 36-63. 
M0. Brief 685 (O. Noordmans aan H. Kraemer, 9 januari 1942). 




