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SAMENVATTING 
 

 

 

 

Deze studie onderzoekt hoe Oepke Noordmans (1871-1956) het gedachtegoed van 

John Henry Newman (1801-1890) heeft gerecipieerd. Deze receptie is belangwek-

kend vanwege het aanzien dat beide mannen genieten. In Noordmans vinden we een 

consequente en samenhangende belichaming van de reformatorische traditie, hij 

wordt ook wel de geniaalste reformatorische theoloog van Nederland genoemd. 

Newman wordt wereldwijd aangemerkt als een van de grootste katholieke theologen 

van de 19
de

 eeuw. De Newmanreceptie bij Noordmans is daarmee een hoogstaande 

ontmoeting tussen de twee kerktradities van het westen, de Romana en de Reforma-

tie, maar niet als herhaling van een al eeuwen bestaande controverse. Noordmans en 

Newman zien de Kerk namelijk geplaatst voor het vraagstuk van de zogenaamde 

wending naar het subject die al vanaf de late middeleeuwen gaande is en die zich 

vanaf de 19
de

 eeuw in volle kracht heeft doorgezet.  

 

De wending naar het subject heeft meegebracht dat de mensen worden geacht kennis 

van de hun omringende werkelijkheid (inclusief God) op te bouwen vanuit zichzelf. 

De enkele mens is zo de onder-legger (subiectum) van de werkelijkheid. Noordmans 

en Newman zijn ervan overtuigd dat deze wending een verdere ontvouwing van het 

christelijk geloof mogelijk maakt. Want in de christelijke traditie wil geloven zeg-

gen: je persoonlijk verhouden tot God. Maar Noordmans en Newman vrezen ook 

subjectivering en individualisering van het geloof. In de wending naar het subject 

construeert men namelijk zelf het beeld van God. Geloven, aldus Newman, wordt 

dan tot selfcontemplation want het is bezig zijn met je eigen gedachten over God. 

‘Liberalisme in godsdienst’ noemt Newman dit. Noordmans vreest iets soortgelijks 

en spreekt ervan dat zo de openbaring wordt ‘uitgerekt op een menselijk raam’. God 

en mens worden als het ware in elkaar geschoven zodat een monistisch denkklimaat 

ontstaat. Met deze verschillende bewoordingen bedoelen Noordmans en Newman 

hetzelfde: door de wending naar het subject kan God niet meer tegen de westerse 

mens zeggen wat Hij wil. De westerse mens verliest daarmee de omgang met God.  

  

Om deze ontwikkeling te keren, dragen Newman en Noordmans dezelfde remedie 

aan: geloven doen we op gezag. Wij kennen God doordat ons met gezag wordt aan-

gezegd wie Hij is. Beiden localiseren dat gezag in de Kerk. Hun kritiek op de cultu-

rele tendens heeft zich diep in hun theologie ingegraven en is niet zonder gevolgen 

gebleven. Voor Newman betekent dit uiteindelijk dat hij in 1845 wil worden opge-

nomen in de rooms-katholieke kerk. Noordmans zoekt de oplossing eerst in een 



nieuwe kerkorde voor de hervormde kerk. In die kerkorde zou een bisschoppelijk 

element moeten worden gebracht. Na de tweede wereldoorlog echter geeft hij de be-

staande kerken min of meer prijs en hoopt op de vorming van een nieuwe Kerk rond 

een nieuwe belijdenis. 

 

Mijn studie naar deze twee theologen is als volgt opgebouwd.  
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In het inleidende hoofdstuk 1 wordt summier de problematiek geschetst en wordt 

verantwoording afgelegd over de onderzoeksvraag en de gevolgde methode. De op-

zet van de onderhavige studie is om de ‘ontmoeting’ van Noordmans en Newman in 

haar historische context te bezien en chronologisch te doorlichten. Geanalyseerd 

wordt hoe de Newmanreceptie bij Noordmans is verlopen en wat de actuele beteke-

nis daarvan is. Heeft Noordmans de Engelse kardinaal recht gedaan en is er invloed 

van Newman op Noordmans aan te wijzen? Hierbij wordt Noordmans’ receptie van 

Newman geverifieerd door Newman zelf aan het woord te laten.  

 

Onderzoek doen naar Noordmans en Newman is sinds kort zeer lucratief omdat alle 

bronnen ontsloten zijn. In 2004 is het laatste deel van Noordmans’ Verzameld werk 

uitgekomen. Alle boeken, artikelen en brieven zijn nu toegankelijk. Newmans werk 



wordt al regelmatig opnieuw uitgegeven en sinds 2008 is ook de 32-delige serie The 

Letters and Diaries of John Henry Newman compleet.  

 

Na dit inleidende hoofdstuk volgen de vier hoofdstukken die samen Deel I vormen. 

Dit deel draagt de titel ‘Noodzaak van een nieuwe theologie’. Hierin wordt geanaly-

seerd hoe Newman en Noordmans de wending naar het subject waarderen en wat 

hun theologische insteek is om deze wending te integreren in theologie en Kerk.  

De conclusie van hoofdstuk 2, ‘Noordmans zoekt een theologie’, is dat Noordmans 

de voorhanden incarnatietheologie afwijst. Deze brengt God en mens teveel samen 

in dezelfde entiteit en dat zal opnieuw leiden tot monistisch denken, zo verwacht 

Noordmans. De eschatologie gaat hiermee verloren. Noordmans valt de dialektische 

theologie bij omdat daarin de afstand tussen God en mens wordt gewaarborgd. Wel 

ziet Noordmans in deze laatste theologie een probleem, namelijk dat de continuïteit 

ontbreekt. De gereformeerd-ethische theologie die Noordmans vervolgens ontwerpt, 

zoekt aansluiting bij het derde lid van het credo, dat van de Heilige Geest. Volgens 

Noordmans schept de Geest gestaltes maar verbreekt ze ook weer. Zo wordt het 

continuïteitsprobleem van de dialektische theologie opgelost en tegelijk een monis-

me voorkomen. Ook geeft de Geest nuchtere afstand tot schepping en verlossing en 

een zich uitstrekken naar de voleinding. Met deze theologie beoogt Noordmans een 

oplossing te geven voor het probleem van de continuïteit en tevens de westerse theo-

logie verder te brengen in haar ontwikkeling.  

 

Hoofdstuk 3, ‘Noordmans’ theologie’, geeft een analyse van wat dit vertrek vanuit 

de derde persoon van het credo oplevert voor Noordmans’ materiële theologie. 

Daartoe worden naast de kennisleer twee theologische loci onderzocht, namelijk de 

Kerk en de liturgie. Geloven op gezag betekent voor Noordmans dat alle natuurlijke 

Godskennis (ook het geweten) moet worden uitgezuiverd. Kennis van God moet van 

buiten tot ons komen. God spreekt in de historie tot ons en wij moeten daar zijn stem 

leren verstaan. Noordmans zoekt naar bouwstenen voor zo’n kennisleer maar veel 

verder dan een beschrijving van de ‘houding’ die wij moeten aannemen om de 

Schrift in de geschiedenis te verstaan, komt hij niet.  

 

In dit hoofdstuk blijkt dat er een zweving is tussen Noordmans’ kerkleer en zijn 

kerkleven. Door de nadruk op de Geest in plaats van de gestalte, kan het kerkelijk 

gezag, waar Noordmans voor pleit, in zijn dogmatiek nauwelijks een plaats krijgen 

anders dan in de kerkelijke prediking. Daarin wordt verkondigd hoe God over de 

dingen denkt en daarom is liturgie voor Noordmans vooral ruimte voor prediking. 

De continuïteit van de Kerk is volgens Noordmans niet historisch (dat zou een ge-

stalte opleveren) maar ligt in de predestinatie die vanuit de voleiding in onze ge-

schiedenis werkt. Ook deze continuïteit komt dus volgens Noordmans tot ons vanuit 

de voleinding. Om die reden nemen Kerk en ambt in Noordmans’ dogmatiek maar 

moeilijk gestalte aan. Wie aan Noordmans’ theologie een zeker spiritualisme ver-

wijt, heeft recht van spreken. Het is alleen uit Noordmans’ ernstige en langdurige in-

spanning voor een nieuwe hervormde kerkorde dat we begrijpen dat hij in ecclesio-

logisch opzicht niet helemaal docetist is. Als Noordmans in 1936 kennis maakt met 



het werk van Newman is hij nog niet tevreden met zijn oplossing van het continuï-

teitsvraagstuk.  

 

In hoofdstuk 4, ‘Newman zoekt een theologie’, blijkt dat Newman al bijna een eeuw 

eerder dan Noordmans de wending naar het subject het hoofd heeft willen bieden. 

Maar waar Noordmans, om het monistische denken te boven te komen, de lijn van 

de Reformatie wil voortzetten, verwijt Newman de Reformatie juist aan de afbraak 

van kerkelijk gezag te hebben bijgedragen en er zelfs de oorzaak van te zijn. Het 

protestantisme heeft private judgment de Kerk binnengebracht en de mensen terug-

geworpen van de objectieve kerk op de subjectieve gedachten en gevoelens. Libera-

lisme in godsdienst wortelt volgens Newman in de Reformatie. In het theologisch 

ontwerp dat Newman in reactie op het liberalisme maakt, legt hij grote nadruk op 

wat in het tweede lid van het credo wordt genoemd: de incarnatie. Volgens Newman 

moeten we uit de incarnatie begrijpen dat de openbaring werkelijk (real) wil worden 

in onze wereld. Vorm en gestalte spelen daarom in Newmans theologie een belang-

rijke rol. De Kerk, de christen, de liturgie, aldus Newman, zijn objectieve gestalten 

die verwijzen naar de andere wereld. Deze gestalten wakkeren het verlangen naar 

die wereld aan en helpen ons deze real te maken. Newman ziet kans om vanuit de 

circumincessio en de synkatabasis de incarnatie te benadrukken zonder de Heilige 

Geest in de schaduw te stellen.  

 

Newman verwerpt de in zijn dagen gangbare calvinistische interpretatie van de ver-

kiezing als zou deze zijn een zekerheid van het zalig worden. Zo’n verzekerheid past 

volgens Newman binnen het liberale streven om zekere kennis in zichzelf te hebben. 

De belofte zalig te worden, is gegeven aan de Kerk. Newman benadrukt daarentegen 

het geweten en ook de prediking die erop gericht is de zonde aan te wijzen. Deze 

moeten de mens uitdrijven naar heil en zekerheid buiten hem. Dan komt er ruimte 

voor de gestalte van de Kerk met haar sacramenten. 

 

Hoofdstuk 5, ‘Newmans theologie’, geeft een analyse van wat Newmans theologi-

sche aansluiting bij de incarnatie oplevert voor zijn materiële theologie. Geloof heeft 

bij Newman een zeer persoonlijk karakter. Daarom vertrekt hij in zijn theologie bij 

de afzonderlijke mens en bouwt vanuit deze zijn theologie op. Het bedreigende voor 

de Godskennis dat in de wending naar het subject ligt, wil Newman verijdelen door 

niet te vertrekken vanuit de rede of het gevoel maar vanuit het geweten. Want in het 

geweten spreekt God. Godskennis begint dus niet met onze instrumenten (rede, ge-

voel) maar met de stem van een Ander (God) die in ons spreekt. De mens die luistert 

naar zijn geweten, zal buiten zichzelf gedreven worden op zoek naar God. Op deze 

persoonlijke zoektocht stuit de zoeker op een objectieve werkelijkheid buiten hem: 

de Kerk. De Kerk is een objectieve gestalte die volgens Newman voortkomt uit de 

nieuwe bedeling die door de incarnatie is gebracht. De Kerk is er om al die zoekende 

subjecten samen te brengen tot het Object: de Drie-enige God. Daarin oefent zij ge-

zag uit. Want hoe zorgvuldig de Kerk ook moet omgaan met het geweten en het ge-

loof van de afzonderlijke mens, uiteindelijk is de Kerk ook gegeven om de afzonder-

lijke gelovigen bij de waarheid te brengen en te bewaren. Er is een levend leergezag 

in de Kerk en uiteindelijk rust dat in de paus. Dit geeft ook de mogelijkheid om met 



zoveel subjecten de eenheid te bewaren. Omdat de Kerk een historische gestalte is, 

ontwikkelt zich haar leer. In die ontwikkeling doet de hele Kerk mee.  

 

In de liturgie kunnen de indrukken van ons geweten zich verbinden met de litur-

gische gestalten die de hemelse dingen uitbeelden en met het Woord. Zo wordt in de 

liturgie het hart gevormd. Daar wordt de gelovige uit zijn eigen bewustzijn gehaald 

tot de objectiviteit van de dingen Gods. De liturgie is de plaats waar we tot persoon-

lijke zekerheid komen. Om het liberalisme te bestrijden, bekritiseert Newman in zijn 

anglicaanse tijd de grote plaats die wordt ingeruimd voor de preek. In zijn rooms-

katholieke tijd haalt hij de preek juist meer naar voren. In zijn theologie weet New-

man geloven als een volstrekt persoonlijke zaak, een zaak van direct voor God te 

staan, te integreren in een sterk kerkbegrip waarin ambt, sacrament, kortom: ge-

stalte, een plaats heeft. 

 

Na deze vier hoofdstukken van Deel I volgt mesoloog I waarin het onderzoek dat tot 

dan toe is verricht, wordt overzien. Ook wordt in mesoloog I een opstapje gemaakt 

naar deel II waarin de Newmanreceptie bij Noordmans wordt onderzocht. Dit deel 

draagt de eenvoudige titel ‘Noordmans en Newman’.  

 

In hoofdstuk 6, ‘Newmanreceptie bij Noordmans’, wordt deze receptie onderzocht 

volgens de drie eerder genoemde lijnen: kennisleer, Kerk, en liturgie. Uit deze ana-

lyse blijkt dat Noordmans Newman lange tijd geen recht heeft gedaan. Noordmans 

ziet in Newman een incarnatietheoloog en acht hem gevaarlijk met het oog op de 

worsteling waarin het westen is verwikkeld, namelijk die met het monistische den-

ken. In dit hoofdstuk worden drie factoren geïdentificeerd die aan deze moeizame 

receptie hebben bijgedragen: Noordmans’ fenomenologische methode, de scharnier-

tijd waarin Noordmans geloofde te leven en het feit dat Noordmans lange tijd New-

man uit de tweede hand leest. 

 

Uiteindelijk is Noordmans gaan zien dat zijn angst voor monisme bij Newman on-

terecht is. De theologie van het Woord zoals Newman die in zijn kennisleer opstelt, 

is een andere dan die van de Hervormers. Maar Noordmans lijkt niet uit te sluiten 

dat dit de weg is die de Kerk moet gaan. 

 

Noordmans’ onzekerheid over de actuele betekenis van het presbyteriale stelsel is 

door Newman groter geworden. Ook heeft Noordmans door de Engelse kardinaal 

verwachtingen van Rome gekregen. In Newmans theologie, zo is Noordmans’ uit-

eindelijke gedachte, zouden Rome en Reformatie elkaar wel eens kunnen naderen 

inzake de nadruk op de gelovigen, de openheid voor eschatologische leiding des 

Geestes en inzake het verstaan van de sacramenten. 

 

Niet op alle punten heeft Noordmans een wijziging in zijn waardering van Newman 

kenbaar gemaakt. Noordmans’ kritiek dat bij Newman de preek in het gedrang komt, 

is nooit door hem teruggenomen, net zo min als zijn opmerking dat Newmans theo-

logie platoonse trekken heeft. In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt dat deze kri-

tiek van Noordmans onterecht is.  



In hoofdstuk 7 blijkt dat Noordmans van mening is dat de tweede wereldoorlog een 

oordeel Gods is geweest over de kerken maar dat dezen dat oordeel niet verstaan. 

Alsof er niets is gebeurd, gaat het kerkelijk leven door in een soort biologische con-

tinuïteit. Noordmans heeft geen verwachting van de zojuist opgerichte Wereldraad 

van Kerken en ook stelt hij zijn hoop niet langer op een gereformeerde oecumene. 

Noordmans meent dat het door de kerkelijke dood heen moet om te komen tot een 

nieuwe Kerk. Hij ziet dat Rome in beweging is gekomen door Newman en verwacht 

daar veel van. De Geest zal gelovigen uit de hele westerse Kerk, Rome en Reforma-

tie, moeten verzamelen rond een belijdenis, zoals ten tijde van Calvijn is gebeurd. 

Newmans kennisleer, zo is Noordmans’ overtuiging, heeft voor zo’n belijdenis veel 

te bieden. Rond een nieuwe belijdenis zal uit Rome en Reformatie een nieuwe Kerk 

kunnen ontstaan. In zijn na-oorlogse geloofsgreep radicaliseert Noordmans Newman 

door diens dynamische theologie uit haar historische bedding weg te halen. Hij geeft 

een eigen interpretatie aan Newmans kennisleer en laatstgenoemde heeft zo, zijns 

ondanks, bijgedragen aan Noordmans’ aforisme ‘Paulus komt, Petrus gaat’. 

 

De nieuwe Kerk zal volgens Noordmans een ‘lichte’ Kerk zijn. In een wereld die be-

zig is monistisch te worden en zichzelf verabsoluteert, moet de Kerk vooral pelgrim 

zijn die Christus tegemoet reist. In de na-oorlogse jaren laat Noordmans opnieuw 

zijn sympathie voor de figuur van de bisschop blijken. 

 

Hiermee is Deel II afgerond en volgt mesoloog II. Daarin wordt eerst de balans op-

gemaakt van wat het onderzoek naar Noordmans en Newman heeft opgeleverd. 

Hoewel hun analyses van de situatie waarin de westerse Kerk verkeert sterk over-

eenkomen, wijzen Noordmans en Newman de Kerk een zeer verschillende weg. Dit 

verschil is mede terug te voeren op hun vertrekpunt. Noordmans’ keuze voor de Hei-

lige Geest relativeert alle gestalten en dat is ook zo door hem bedoeld. De pneuma-

theologie die Noordmans ontwikkelt, biedt een oplossing voor verschillende proble-

men. Er is veel ruimte voor het subject dat direct voor God staat, er is ruimte voor 

historische dynamiek in de Kerk en haar onderwijs en ook is deze theologie eschato-

logisch georiënteerd. De belangrijke kwestie van het kerkelijk gezag wordt echter 

niet opgelost maar verschoven naar de toekomst. Ook is er in Noordmans’ theologie 

iets onrustigs omdat de Geest vormen die Hij geschapen heeft, weer afbreekt. De be-

staande kerken geeft Noordmans op voor ‘iets nieuws’. Verder heeft de geschapen 

werkelijkheid bij Noordmans een omstreden karakter. Door dit alles komt er in zijn 

theologie een zeker spiritualisme mee. Er hangt dus wel een prijskaartje aan Noord-

mans’ theologie, hoe indrukwekkend die ook is.  

 

Newman theologiseert vanuit het tweede lid van het credo, de incarnatie. Het Woord 

is vlees geworden, dat is het grote geheim van het Evangelie. Newman verwaarloost 

de Geest niet, maar houdt deze, in de incarnatie, sterk aan de mensgeworden Zoon 

verbonden. Anders dan Noordmans zijn voor Newman gestalten en vormen (Kerk, 

liturgie, sacrament) belangrijk omdat zij een tegenover zijn. En de geschapen werke-

lijkheid kan bij hem tot sacrament worden gemaakt. Newmans incarnatietheologie 

heeft historische dynamiek en is eschatologisch gericht. De problemen die in Noord-

mans’ theologie blijven liggen, worden in die van Newman opgelost. Er is in zijn 



theologie een concrete gestalte van de Kerk; gezag heeft een duidelijke plaats; de sa-

cramenten tellen volwaardig mee. Maar ook Newmans theologie heeft een prijs-

kaartje: zij betekende voor Newman opgenomen worden in Rome.  

 

Mesoloog II gaat dan verder met een interpretatie van de onderzoeksresultaten. De 

Reformatie is niet in staat gebleken de wending naar het subject evenwichtig te 

integreren in de theologie. Het protestantse ethos heeft een sterk autonoom karakter 

gekregen, ongetwijfeld tegen de bedoeling van de reformatoren in, en het kerkbegrip 

van de Reformatie is niet sterk genoeg gebleken om de grote nadruk op het persoon-

lijke binnen één kerkelijke gemeenschap te bewaren. De Reformatie is synoniem, 

zoals zij vanaf het begin laat zien, met een uiteenvallen van de Kerk. Toch is het de 

vraag of we reformatiecriticus Brad Gregory gelijk moeten geven als hij stelt dat 

Rome en Reformatie dramatically different zijn en niet meaningfully comparable. 

De onderhavige studie geeft aanleiding om nader te onderzoeken hoe ver dit drama-

tically different-zijn strekt. Sluit dit alle verwachtingen voor toenadering van de 

twee westerse kerktradities uit? Of zijn, gelet op de waardering die Noordmans en 

Newman voor de wending naar het subject hebben, de twee westerse tradities mis-

schien wel meaningfully comparable? Hoofdstuk 8 doet daar onderzoek naar. 

 

Deel III, ‘De Kerk in de 21
ste

 eeuw’, onderzoekt in hoofdstuk 8, ‘Noordmans, 

Newman en 500 jaar Reformatie’, wat de erfenis die Noordmans en Newman ons 

nalaten ons nog te zeggen heeft. De erfenis van Noordmans is kernachtig weerge-

geven in zijn na-oorlogse aforisme ‘Paulus komt, Petrus gaat’. Daarmee bedoelt 

Noordmans dat de Geest de Kerk steeds weer op nieuwe wegen leidt en dat daarbij 

oude historische gestalten van de Kerk worden achtergelaten. Van de Nederlandse 

kerkvader erven we dus de hoop op een nieuwe Kerk. De erfenis die Newman ons 

nalaat, is zijn persoonlijke, onderbouwde keuze voor de gestalte van de zich ontwik-

kelende historische Kerk die valt onder het gezag van de bisschop van Rome. Dit 

hoofdstuk begint met het actualiseren van deze theologische nalatenschap. Dat wordt 

enerzijds gedaan met behulp van recent onderzoek van het Nieuwe Testament en 

anderzijds met behulp van kerkhistorisch onderzoek naar de gedachten en door-

werking van Joachim van Fiore. Hoewel dit onderzoek een niet meer dan verken-

nend karakter heeft, is de conclusie eenduidig: Noordmans’ aforisme ‘Paulus komt, 

Petrus gaat’ kan niet doorgaan voor nieuwtestamentisch structuurelement. In het 

Nieuwe Testament wordt juist de theologie van Paulus geïntegreerd in die van Pe-

trus die als een ‘gouden middenweg’ kan worden gezien. Verder blijkt uit de actuali-

sering dat Noordmans’ theologie karakteristieken van joachimisme heeft en ook in 

diens richting voert, zij het dat ze daar niet toe gerekend moet worden.  

 

Vervolgens wordt bezien hoe Rome zich na Noordmans’ dood heeft ontwikkeld. 

Zijn de verwachtingen die Noordmans door toedoen van Newman heeft gekregen 

uitgekomen? Daarbij worden de plaats van de gelovige, de plaats van het Woord en 

de ontwikkelingen rond het hoogste ambt, dat van de paus, geanalyseerd. Aanslui-

tend wordt de invalshoek van het onderhavige onderzoek geactualiseerd. Hoe staat 

het met de wending naar het subject in de 21
ste

 eeuw? 



Dit hoofdstuk loopt uit op een conclusie die mag gelden als toepassing van het hele 

onderzoek. Op grond van de ontwikkelingen die Rome in de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw heeft 

doorgemaakt, van de bovengenoemde nieuwtestamentische en kerkhistorische over-

wegingen èn op grond van de verwachtingen van wat de wending naar het subject in 

de 21
ste

 eeuw gaat brengen, wordt de protestantse kerken geadviseerd zich voor de 

toekomst van de Kerk op Rome te richten. 

 

In de situatie waarin de wending naar het subject de Kerk uit elkaar doet vallen en 

het Evangelie bedreigt, heeft Rome het kerkbegrip dat nodig is. Als, zoals Noord-

mans zegt, Schleiermacher geldt als de kerkvader van de 19
de

 eeuw en Kierkegaard 

die van de 20
ste

 eeuw moet zijn, dan is er veel voor te zeggen om Newman uit te roe-

pen tot kerkvader van de 21
ste

 eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


