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NOORDMANS IN FRIESLAND 

Bijdrage tot de biografie van een kerkvader 
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'Als ik terugdenk, zie ik op de vlakten van Friesland een dikke kerktoren oprijzen met een oude 
kerk. Daar, heeft men mij verteld, werd ik ten doop gehouden.' (O. Noordmans, '25 jaar ambt', 
in Verzamelde Werken dl. 7, p. 423.) 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B 
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 
augustus 1985, St.b. 471 artikel 17 Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde 
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). 
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 

De uitgave van dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van ver
schillende instellingen, waaronder het Hendrik Nannes & Catrijn Epes-leen te Bolsward 
en de Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds te 's-Gravenhage. 
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