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WOORD VOORAF 

Bij de afronding van dit proefschrift voel ik de behoefte, degenen die op enigerlei wijze 
een bijdrage aan het resultaat hebben geleverd, te bedanken. In de eerste plaats past het 
om erkentelijkheid uit te spreken jegens mijn promotor, Prof.Dr. W. Balke, die mij met 
raad en daad terzijde gestaan heeft. Onze correspondentie, die in omvang amper voor 
die van Noordmans onderdoet, legt daar getuigenis van af. Dat professor Balke 'de ten 
aanzien van het wetenschapsgebied meest gerede hoogleraar' ('Algemeen Promotie
reglement', artikel 6 lid 1) was om mij te begeleiden, behoeft voor degenen die hem 
kennen, geen betoog: jarenlang is hij (samen met de heer J.A. Noordmans, Lunteren, 
en anderen) bezig geweest met de annotatie van de in de delen 9A en 9B van Noord
mans' Verzamelde Werken samengebrachte brieven. Daar komt bij, dat hij een groot 
kenner van de geschriften van J.H. Gunning jr. en Ph.J. Hoedemaker, die op Noord
mans grote invloed uitgeoefend hebben, is. In de tweede plaats verdienen de leden van 
de promotiecommissie vermelding: mevr.dr. A. van der Kooi (Theologische Universiteit 
van de Gereformeerde Kerken, Kampen), Prof.Dr. H.W. de Knijff (Universiteit Utrecht), 
Prof.Dr. N.T. Bakker, Prof.Dr. M.B. Pranger en Prof.Dr. S. Vooistra (allen Universiteit 
van Amsterdam). Zij waren bereid het manuscript te lezen en te beoordelen. Degenen 
die tot nu toe genoemd zijn, waren ambtshalve bij de voorbereiding van deze disserta
tie betrokken. Maar ook anderen zijn mij daarbij van dienst geweest. De medewerk(st)ers 
van de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân te Leeuwarden, van het Rijksarchief in Fries
land te Leeuwarden, van het archief van de gemeente Wymbritseradiel te IJlst en van 
de Bond van Nederlandse Predikanten te Utrecht waren mij steeds weer behulpzaam 
bij het zoeken naar literatuur en archivalia. Ds. D. Noordmans (Apeldoorn) gaf inzage 
in enkele brieven van zijn oudoom. Mijn naaste collega's in Leeuwarden-Huizum, Hetty 
Jansen en Tiberius Veninga, waren bereid mij te vervangen, toen de commissie voor 
Theologisch Wetenschappelijk Onderwijs van de Nederlandse Hervormde Kerk mij in 
staat stelde om een maand 'buitengewoon' studieverlof op te nemen. Mevr. M. de Vries 
(Workum), drs. Pieter R. Beintema (Rijs) en mijn ouders (Joure) verrichtten tijdrovend 
correctiewerk. Dr. D. Otten (Heerde) vertaalde de samenvatting van mijn werkstuk in 
het Duits. De heren E.H. de Boer (Workum), S. ten Hoeve (Nijland) en J.A. Noord
mans stonden foto's voor publicatie af. Een woord van waardering is op zijn plaats: 
'Allen hartelijk dank!' / 'Allegearre tige tank!' 

Het schrijven van een dissertatie wordt nogal eens als een eenzame onderne
ming beleefd. Die ervaring ken ik slechts ten dele. In verschillende verbanden heb ik 
Noordmans-onderzoek kunnen verrichten. Om te beginnen: de jaarlijkse Noordmans-
studieweek in het theologisch seminarium Hydepark in Doorn. Daarvoor heb ik een 
aanzienlijk deel van het oeuvre van Noordmans gelezen, waarna het van deskundig 
commentaar voorzien werd door de cursusleider, professor De Knijff. Vervolgens: de 
landelijke werkgroep van Noordmans-onderzoekers, die afwisselend in Kampen en 
Utrecht bijeenkomt. De leiders, mevrouw Van der Kooi, professor De Knijff en Prof.Dr. 
G.W. Neven en de andere deelnemers hebben mij systematische bijscholing gegeven. 
Tenslotte: het Fries Godgeleerd Gezelschap in Leeuwarden. In die kring heb ik meer 
dan eens een concepthoofdstuk van mijn voorgenomen proefschrift in bespreking kun
nen geven. 
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Dit boek draag ik op aan mijn ouders, in wier midden mijn leven zijn eerste 
gestalte kreeg. Ik memoreer in dit verband enkele uitspraken van Noordmans. In het 
artikel 'Soberheid' (1932) stelt hij: 'Buiten de kring van het gezin valt het niet gemak
kelijk telkens weer een cirkel te trekken, die enige steun biedt aan ons denken over 
God.' In een brief van 17 juni 1948 schrijft hij aan K.H. Miskotte over de helderheid 
van geloofsvoorstellingen en intensiteit van gevoelens. Daarbij denkt hij aan wat men 
van huis uit meekrijgt: 'Er is, meen ik, aan een teren op herinneringen niet helemaal te 
ontkomen, evenmin als aan een traditie door opvoeding. Iedereen voelt dat als hij som
mige dwaze ouders hoort zeggen, dat zij hun kinderen later zelf een God willen laten 
kiezen. Ik bestrijd dat altijd met op te merken, dat zij hun dan ook de gelegenheid had
den moeten geven hun ouders te kiezen, want dat zij 't nu slecht getroffen hebben. Wij 
bevinden ons van huis uit in bepaalde voorstellingen en tradities en de beweging die 
daarin zit kunnen wij niet ontberen.' Waarvan acte! 

De vorige alinea brengt mij bij mijn eigen gezin. Jannie, mijn vrouw, heeft mij 
alle ruimte tot studie geboden. Dat daar opofferingsgezindheid bij kwam kijken, spreekt 
vanzelf. Onze beide jongens hebben op hun wijze meegeleefd. Nu 'pappa's Noord-
mans-boek' (Johannes, de oudste zoon, 7 jaar) af is, zal hopelijk nooit meer gezegd 
worden: 'Pappa woont boven.' (Christiaan, de jongste zoon, 5 jaar) ... Onze dochter 
Klaske (bijna 1 jaar) heeft gelukkig nog geen besef van de betekenis van die uitspraak. 

Workum, augustus 1999 Jan Dirk Wassenaar 


