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De auteur beschrijft in dit boek de wijze waarop de theoloog 

dr. O. Noordmans (1871-1956) gebruik maakt van de filosofie binnen 

zijn theologie. Hoewel Noordmans enkele beperkte voordelen ziet van 

de filosofie, acht hij haar vooral riskant en gevaarlijk voor theologen, 

omdat de filosofische taal en denkwijze fundamenteel verschillen 

van die binnen de theologie. De analyse van zijn stellingname loopt 

uit in een beknopte, heldere beschrijving van het onderliggende 

patroon of denkraam van de theologie van Noordmans. Dit denkraam 

kan de studie van Noordmans vergemakkelijken. Ook kan het 

gebruikt worden om actuele vraagstukken binnen kerk en theologie 

te beoordelen. Van dit laatste geeft dit boek twee voorbeelden. 

Ten eerste wordt op basis van de theologie van Noordmans het 

populaire fenomeen van ‘christelijk leiderschap’ als een gevaar voor 

de kerk ontmaskerd. Het is een voorbeeld van beschadiging van de 

theologie door de filosofie, in dit geval seculiere management- en 

leiderschapsconcepten. Daarmee stelt de auteur zich diametraal 

tegenover veel moderne literatuur over christelijk leiderschap. Ten 

tweede worden enkele tendensen aangegeven van recente besmetting 

van de (moderne) theologie door de filosofie.

Dr. C.P. (Kees) Boele (Alblasserdam, 1961) studeerde economie in 

Rotterdam (Erasmus Universiteit), waar hij in 1995 promoveerde. 

Ook studeerde hij filosofie in Amsterdam (Vrije Universiteit). Begin 

2013 promoveerde hij op deze studie aan de Vrije Universiteit in 

de theologie. Sinds 1988 is hij bijna onafgebroken werkzaam in het 

hoger beroepsonderwijs, aanvankelijk als docent, sinds 2004 als 

bestuurder.
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Uitnodiging

Op maandag 14 januari 2013 

om 13.30 uur zal Kees Boele

zijn proefschrift

Noordmans, de filosofie 
en christelijk leiderschap

verdedigen in het auditorium 

van de Vrije Universiteit,

De Boelelaan 1105 te Amsterdam.

Graag nodigen wij u uit voor de

promotieplechtigheid en het 

aansluitende symposium.

Na afloop is er gelegenheid 

tot feliciteren.

De paranimfen:

Ds. E.E. Bouter, Overberg

0343-482077

Ds. E.J. de Ruiter, Amerongen

0343-453081

Adres promovendus:

Haarweg 55

3959 AN Overberg

0343-480668
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