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In 2001 kocht ik, toen nog zaterdagstudent theologie, de Parochial and Plain Ser-

mons van John Henry Newman (1801-1890). Hoewel meer dan honderdvijftig jaar 

oud, maakten deze preken een diepe indruk op me. Persoonlijk geloof gaat bij New-

man niet ten koste van het instituut Kerk. Integendeel, er ligt bij hem een diepe ze-

kerheid in de Kerk als sacramentele gemeenschap buiten onszelf. En toch zijn de 

preken van Newman zo persoonlijk dat ze iedere vezel van je bestaan raken. Door 

Newman leerde ik een sterk, persoonlijk katholicisme kennen.  

 

Mijn verzameling Newmanniana breidde zich na 2001 snel uit en ik raakte zo onder 

invloed van de Engelse kardinaal dat een gereformeerd tegenwicht wenselijk werd. 

Daarvoor koos ik in 2005 dr. O. Noordmans (1871-1956). Deze ‘Nederlandse kerk-

vader’ heeft zich immers met Newman bezig gehouden en diens gedachtegoed, dat 

vooral door de Liturgische Beweging werd verbreid, scherp bekritiseerd. In de jaren 

die volgden, voltrok zich de conceptie van de voorliggende dissertatie. Door de 

Newmanreceptie bij Noordmans te bestuderen, stelde ik het gedachtegoed van de 

Engelse kardinaal in het licht van hoogstaande gereformeerde kritiek. Omgekeerd 

bleven Noordmans en het gereformeerd protestantisme niet buiten schot in de ont-

moeting met deze rooms-katholieke bekeerling. Het viel me op dat Noordmans ge-

ruime tijd moeite heeft gehad Newman recht te doen. 

 

De Newmanreceptie bij Noordmans is een ontmoeting tussen de twee westerse kerk-

tradities, de Romana en de Reformatie. Maar deze ontmoeting is niet zomaar een 

herhaling van een al eeuwen bestaande controverse. Beide partijen zien zich immers 

geplaatst voor een gezamenlijk vraagstuk: de zogenaamde wending naar het subject 

die al vanaf de late middeleeuwen gaande is en die zich sinds de 19
de

 eeuw in volle 

kracht heeft doorgezet. Enerzijds biedt die wending de mogelijkheid tot het verder 

ontvouwen van het christelijk geloof. Want in de christelijke traditie wil geloven 

zeggen: je persoonlijk verhouden tot God. Anderzijds doet de wending naar het sub-

ject de Kerk uiteenvallen en haar leergezag verdampen. Deze wending betekent im-

mers subjectivering en individualisering van het geloof. De apostel Paulus noemt de 

Kerk wel een zuil van waarheid, maar in de 21
ste

 eeuw is de Kerk niet meer een mo-

noliet en wordt aan de waarheid van haar leer nog maar zelden zwaar getild.  

 

Aan deze subjectivering van de kerkelijke verkondiging heeft bijgedragen dat het 

kennisbegrip sinds eeuwen in toenemende mate is bepaald door maatstaven van de  



284 

 

 

 

 

 

exacte wetenschappen. Dat wil zeggen dat alleen wat gemeten kan worden als be-

trouwbare kennis wordt gezien. Voor het christelijk geloof, dat op gezag moet wor-

den geloofd, rest niets meer dan de status van mening; en zoveel meningen zoveel 

kerken. De Kerk heeft nog geen kans gezien met een adequate kenleer dit exacte 

kennisparadigma te doorbreken. De westerse cultuur ontwikkelt zich nog altijd alsof 

er geen openbaring is.  

 

Noordmans’ analyse van de situatie waarin de westerse Kerk verkeert, toont veel 

overeenkomst met die van Newman. Zo hebben beiden de overtuiging dat wij kennis 

van de dingen van God niet zelf construeren, zij wordt ons aangezegd. Geloven doen 

we op kerkelijk gezag. Beiden hebben gezocht naar een kenleer en een theologie die 

adequaat is voor de situatie die met de wending naar het subject is ingetreden. Maar 

uiteindelijk maakt de Nederlandse predikant met het oog op de toekomst van de 

Kerk een radicaal andere keuze dan de Engelse kardinaal. In deze studie onderzoek 

ik hoe Noordmans de theologie van Newman heeft gerecipieerd en wat de ontmoe-

ting van deze twee theologen de Kerk van de 21
ste

 eeuw nog heeft te zeggen. 

 

Mijn begeleiders, prof. dr. G. van den Brink (Vrije Universiteit) en prof. dr. H.W.M. 

Rikhof (Tilburg University), hebben mij op dit onderzoekstraject gesteund met hun 

zeer grote deskundigheid en zo geholpen het onderzoek uit te voeren. Ik dank hen 

daar hartelijk voor.  

Verder hebben bij het schrijven van dit boek Kees Boele, Diederik Wienen en Her-

man Molenaar mij grote diensten bewezen. Kees door het geven van goede adviezen 

inzake de structuur van dit boek. Ook was het iedere keer inspirerend met hem over 

de inhoud te spreken. Diederik maakte me wegwijs in de uitgestrekte wereld van de 

rooms-katholieke kerk en bovendien is hij vertrouwd met Noordmans èn Newman. 

Collega Herman Molenaar is mij met zijn wijsheid en pastorale inslag in de eindfase 

van dit traject tot steun geweest. Kees, Diederik en Herman hebben het eerste eind-

concept gelezen en van commentaar voorzien. Ik ben hen zeer dankbaar.  

Gerdien, mijn echtgenote, heeft me gestimuleerd dit onderzoek te beginnen en heeft 

de last ervan mede gedragen. Onze zoon Diederik heeft een aanzienlijk deel van de 

voetnoten gecontroleerd; onze dochter Puck liet haar kritische oog gaan over de om-

slag; zwager Gerhard Rijksen droeg zorg voor de correctie van de Summary. 

 

Ik draag deze studie op aan onze kinderen. Net als hun voorgeslacht hebben zij ge-

nade ontvangen te horen bij de Kerk, die ‘opening in onze wereld waardoor God tot 

ons spreekt en wij tot Hem kunnen roepen’ (Noordmans). 

 

Overberg                     het feest van Pasen, 2016 
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Efeziërs 4: 1-16 

 

1 Zo roep ik, de gevangene in de Here, u ertoe op waardig te wandelen, in overeen-

stemming met de roeping waarmee u geroepen bent, 2 in alle ootmoed en zachtmoe-

digheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren om de 

eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 4 één lichaam en één 

Geest, zoals u ook geroepen bent in één hoop van uw roeping, 5 één Here, één ge-

loof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u 

allen is.  

7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Chris-

tus.  

8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen 

en gaf Hij gaven aan de mensen. 9 Wat betekent dit toen Hij opvoer anders dan dat 

Hij ook eerst is neergedaald in de diepten, namelijk de aarde? 10 Die neergedaald is, 

is Dezelfde als Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.  

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als 

evangelisten en anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het 

werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen 

komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een 

volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 14 opdat wij 

geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en 

meegesleurd door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen om sluw tot 

dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, 

in alle opzichten zouden groeien in Hem Die het hoofd is, namelijk Christus. 16 Van 

Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band 

die steun geeft, overeenkomstig de eigen maat waarin ieder deel werkzaam is. Zo 

verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. 


