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Hoedemaker herdacht 

Hoedemaker greep hoog. de gedoopte 
natie, de bel1jdende protestantse vader
landse volkskerk, de staat met de bijbel. 
Prof. dr OJ de Jong bespreekt G. Abma 
en J de Bruijn (red.) Hoedemaker her
dacht, uitgeverij Ten Have, Baarn 1989. 
De uitgave is tot stand gekomen onder 
auspicien van het Historisch Comite Chris
ten Oemocratie, Historisch Oocumentatie 
Centrum voor het Nederlandse Protestan
tisme en de Confessionele Vereniging. 

In de groot opgezette 'Aigemene Geschie
denis der Nederlanden' (12 delen, 1949-
1958) staat de naam van Ph.J. Hoedema
ker eenmaal: LW.G. Scholten bracht hem 
ter sprake bij het schetsen van politiek Ne
derland tussen beide wereldoorlogen. 
Scholten had het daar over een groep -
blijkens een voetnoot bedoelde hij de Her
vormd-Gereformeerde StaatspartiJ - 'die 
zich bij uitstek noemde de volgeling van 
de hervormde theoloog Hoedemaker. 
Deze verdedigde dus de Nederlands-Her
vormde Kerk als de vaderlandse kerk en 
wilde deze tot middelpunt maken van een 
protestantse Staat naar oud-vaderlands 
model' (deel 12, bladzijde 224) Het 
woordje 'dus' vond Scholten voor zijn le
zers blijkbaar voldoende duidelijk om in 
een regel Hoedemakers gedachten weer 
te geven de Hervormde kerk middelpunt 
van de staat -want dat die staat dan pro-
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testants moet ZiJn en dat zo'n constructie 
inderdaad oud was, althans niet in de 
eigen tijd voorkwam, vloeide voort uit dat 
principe. 

Als er circa dertig jaar later met dezelfde 
titel een nog omvangrijker werk verschijnt 
(15 delen, 1977-1983), blijkt Hoedemaker 
in het politieke niet meer vermeld te wor
den. Maar JAde Kok (thans rooms-katho
llek hulpbisschop van Utrecht) noemt hem 
meerdere malen als het over 'Kerken en 
godsdienst' gaat (dee I 13, bladzijde 145, 
150, 382), en typeert hem dan als degene 
die de Reformatie van 'de' kerk- de her
vormde - ten goede wil Iaten komen aan 
het gehele volk waarmee God zijn verbond 
had gesloten, en die daarom Kuypers 
spreken over een volksdeel verwerpt en 
blijft pleiten voor een reorganisatie van de 
kerk van binnenuit. 

Daarmee moet de zoekende buiten
staander het dus doen als hiJ zich afvraagt 
waarom er aan deze man een herden
kingsbundel wordt gewijd en water dan in 
grote standaardwerken over hem te lezen 
staat. Helpt de 'Grote Winkler Prins· verder 
op weg? Die zegt het met de term1nologie 
van de Hervormde kerkelijke discussie van 
na 1945 (deel11, 1981, biz. 214-215) dat 
Hoedemaker wilde een reorganisatie van 
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die kerk tot Christus-belijdende volkskerk, 
een herkerstening van het Nederlandse 
volk als protestantse natie, een ·staat met 
de bijbel'. dat ziJn reorganisatie-1dealen 
geleid hebben tot de hervormde kerkorde, 
en dan sluit het artikel af met de zin 'Onder 
de Friese christelijk-historischen vonden 
ZIJn staatkundige denkbeelden ingang' Oil 
zal wellicht Fr1ezen en christeliJk-histori
schen nieuwsgiering maken, maar een 
buitenstaander kan er wein1g mee. 

lnvloed aanwijsbaar 
Nu IS er dit n1euwe boek, bedoeld om hem 
te herdenken, 150 jaar na zijn geboorte 
(1839), 80 jaar na zijn overlijden (1910) 
Geen van de auteurs (geboorteJaren Ius
sen 1919 en 1958) heeft hem meer gekend 

Hoedemaker heeft nooit 
gestaan voor het praktisch 
uitwerken van zijn 
denkbeelden. 

en nauwelijks mensen kunnen spreken die 
hem hebben meegemaakt Hoedemaker 
hoort tot de generatie van onze overgroot
ouders (voor JOngere lezers nog een a 
twee generaties verder terug) als tijdge
noot van Kuyper, Schaepman en Lohman. 
HiJ heeft nooit een politieke functie be
kleed. is dus nooit gedwongen geweest 
om te staan voor het praktisch uitwerken 
van ziJn denkbeelden. En loch IS zijn in
vloed tot op heden aanwijsbaar, missch1en 
nu meer kerkelijk dan politiek, en heus niet 
aileen biJ hervormden of bij Fnese christe
lijk-historischen. De titel van de bundel 
Hoedemaker herdacht' is te bescheiden 
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bij herdenken word! ook gevraagd naar 
actualiteit en het boek gaat die vraag niet 
uit de weg. 

Een biografische schets door redacteur 
J. de Bruijn gaat voorop, en moet beslist 
gelezen worden ongeacht het hoofdstuk of 
deel dat men vervolgens kiest. Het stuk 
verliest zich niet in details, plaatst Hoede
maker duidelijk in het kerkelijke en politie
ke Ieven van zijn tijd, en is gebaseerd op 
gedrukt en ongedrukt materiaal. Er is voor 
deze herdenking veel onderzoek verricht, 
waardoor nagenoeg aile auteurs iets 
nieuws te bieden hebben. Na die inleiden
de biografie geeft deel I het woord aan ze
ven auteurs over het theologisch en kerke
lijk werk, namelijk over (kerkelijke) reorga
nisatie (G. Bos), over Hoedemakers hoog
leraarschap aan de Vrije Universiteit (J 
Vree), over ZIJn wijsgerige opvattingen (A. 
Vos), over zijn visie op de schriftkritiek 
(KA Oeurloo), over zijn uitleg van de Bij
bel (M J Paul), over Openbaring, Ge
schiedenis en Bijbel (J. Veenhof) en over 
de godsdienstige opvoeding (RHM. de 
Jonge). Vijf deskundigen vullen deel II 
over ziJn politieke opvattingen. Aan de 
orde komen dan het staatsrecht (G J.JA 
Oelfgaauw), de politiek (redacteur G. 
Abma), Hoedemakers voorstellen voor 
grondwetsherziening (A. Postma), ziJn 
houding tussen en tegenover de antirevo
lutionairen (H van Spanning) en die tegen
over de rooms-kathol1eken (Th.B.F.M. Brin
kel). Afsluitend gaat deel Ill op de actuali
teit van ZIJn opvattingen, over theocrati
sche en secularisatie (L.H. Hoedemaker) 
en het e1gen recht en de roeping van de 
kerk (S Kooistra). Allerlei eerdere hoofd
stukken eindigen trouwens niet zelden ook 
met de vraag naar de actualiteit. De anno
tatie en het register zijn voorbeelden van 
zorgvuldigheid Daardoor brengt zo'n re
gister ook aan het Iicht wie er volkomen 
overbodig zijn vermeld (Jan de Hartog I) of 
te schaars bestudeerd. Bij die laatsten re
ken ik Th.L. HailJema, die loch zowel ker
kelijk als politiek heeft geprobeerd, Hoe
demakers werk toe te passen, kerkelijk in 
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het verbond tot Kerkherstel en inderdaad 
de hervormde kerkorde van 1951, politiek 
in de Christelijk-Historische Unie. En Hait
jema gaf het ook door zonder hem geen 
Van Ruler' 

Onbegrepen denker 
De bijbelse inspiratie is bij Hoedemaker 
onmiskenbaar, maar toch is hij - al jaren 
geleden - getypeerd als 'een onbegrepen 
denker', iemand die aileen kwam te staan 
en die pas lang na zijn dood de aandacht 
kreeg die hij verdiende. Zoiets blijkt ook 
nog uit het feit dat LW.G. Scholten hem 
noemde in een opstel over de periode 
1918-1940 terwijl Hoedemakers sterfjaar 
veel eerder viel. 'Onbegrepen', dat lag ook 
ten dele aan Hoedemaker zelf die brok
stukken van gedachten publiceerde terwijl 
iemand als Kuyper - toch ook bijbels 
ge·lnspireerd - zijn denkbeelden in een 
duidelijke samenhang gaf. De heden
daagse lezer komt het moeilijke van Hoe
demaker het snelst op het spoor in dither
denkingsboek door het overzicht dat Post
ma geeft van Hoedemakers grondwets
voorstel uit 1901 en van het Program van 
Uitgangspunten van het huidige CDA -
dan blijkt hoe hoog Hoedemaker greep 
met die gedoopte natie, met die belijden
de protestantse vaderlandse volkskerk, 

Rooms-katholieke en 
joodse ingezetenen 
hadden een 
tweederangsplaats in de 
protestantse natie. 

met die 'staat met de bijbel'. En tegelijk 
blijkt dan ook hoe zoiets on-werkelijk en 
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politiek onwerkbaar moest blijven als men 
bedenkt hoe rooms-katholieke en joodse 
ingezetenen van die natie hun tweede
rangs plaats aangewezen krijgen. Dan 
wordt ook begrijpeliJk waarom Lohman -
toch ook bijbels ge·lnspireerd - dit moest 
afwijzen. Niet omdat hij 'jurist en regent' 
was zoals Abma schrijft (bladzijde 197) 
maar omdat hij niet in zo'n kerkelijk ge
stempelde staat kon geloven Lohman was 
democraat en voelde zijn verantwoorde
lijkheid als christen-politicus duidelijk an
ders dan Hoedemaker en de latere getui
gende Hervormd-Gereformeerde Staats
partij. 

Het is bij zulke herdenkingsbundels he
laas onvermijdelijk, dat de niet-geestver
wanten er bekaaid afkomen, preciezer ge
zegd: dat het lijkt alsof degenen tegen wie 
Hoedemaker polemiseerde, niet iets 
steekhoudends (terug) hebben gezegd. 
Mij doet dat pijn bij Lohman en ook bij de 
Utrechtse oudtestamenticus J.J Ph Vale
ton. Het is dan mooi dat de naar Lohman 
genoemde stichting deze uitgave toch mo
gelijk heeft gemaakt, - dat is ook in Loh
mans geest. 

Er ligt nu materiaal op tafel dat een ver
antwoorde discussie mogelijk maakt. Een 
aanzet daartoe geeft de andere Hoedema
ker (LA) als hij ingaat op 'de huidige pro
blematiek van kerk en samenleving'. Daar
over is sinds 1945 diepgaand gediscus
sieerd naar aanleiding van het bisschop
pelijk mandement uit 1954, van het 
hervormde herderlijk schrijven 'Christen
zijn in de Nederlandse samenleving' uit 
1955, naar aanleiding van de publikaties 
van AA van Ruler en, naar het mij voor
komt, ook in de tijd van verontrusting en 
getuigenis rondom 1970 (G.C. van Nift
rikl). Nu wordt er opnieuw aandacht ge
vraagd voor Ph.J. Hoedemaker die ner
gens bij hoorde, die onbegrepen bleef en 
het inderdaad bij soms onbegrijpelijke 
brokstukken liet. Maar die brokstukken 
hebben wei gehalte, en als vijftien deskun
digen met onmiskenbare vreugde probe
ren iets van hun vondsten door te geven, 
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raakt de lezer op zijn minst er van door
drongen dat Hoedemaker 'de moeite 
waard· bliJft. 

Maar een discussie over hem moet ver
der komen dan aileen het historische. 
Abma haalt een paar dingen naar voren: 
een mogeliJke samenwerking van open
baar en biJzonder christelijk onderwijs -
dus een opgeven van de neutraliteit van 
de openbare school -, en in het algemeen 
de vraag naar een belijdende overheid. 
WaarbiJ het er dan niet om gaat of er in de 
Grondwet een artikel wordt opgenomen 
met trad1tioneel-christelijke termen, maar 
of de overheden zich bewust ziJn volgens 
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welke normen zij spreken en handelen. In 
Hoedemakers spoor heeft iemand als Van 
Ruler zich ingespannen om met de andere 
levensovertuigingen- nu ook het human is
me- daarover in gesprek te komen. Oat is 
in Hoedemakers spoor, want die liet al zien 
dat het draagvlak voor die normen breder 
is dan de kring van de Christus-belijders. 
Misschien komt daarvoor nu begrip. 
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