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Noordmans' leven 
in beeld 





1. Oosterend (Friesland) omstreeks 1780 (kopergravure door K.P. Bendorp, naar een 
tekening van J. Bulthuis). - '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. M'n bet-bet-betovergrootvader, wiens silhouet nog in m'n bezit 
is, was er predikant van. Hij ligt voor de preekstoel begraven. Boven z'n gebeente 
werd ik gedoopt.' (O. Noordmans, '25 jaar ambt', in V. W. dl. 7, p. 423.) 

2. Silhouet van Petrus de Gavere, van 1739 tot 
1798 predikant te Oosterend. Een van zijn 
achterkleinkinderen, Anna de Gavere, was 
Noordmans' grootmoeder van moederszijde. 



3. D.P. Noordmans. 4. G.O. Noordmans-de Roos. 

5. D.P. Noordmans en G.O. Noordmans-de Roos. 



6. 'Ik bezit zelf ook nog tal van statige kwartijnen en aardige duodecimootjes, die mij 
toegekomen zijn krachtens erfopvolging uit de bibliotheken van huislieden, in wier 
woning deze lectuur tot het einde van de vorige eeuw nooit ontbrak, al werd zij toen 
reeds minder gelezen.' (O. Noordmans, 'Het zichtbare Woord', in V.W. dl. 6, p. 319v.) 

7. 'Douwe' - 'Voor ons was er eigenlijk 
slechts één Douwe. Naarmate z'n 
figuur was ineengeschrompeld, was 
die naam uitgedijd. Hij was niet 
meer een nauwsluitend kleed voor 
één mens, maar omsloot ook de 
medemens. Hij was geworden tot 
een eenvoudig wezen. Het beeld en 
de gelijkenis van Gods eenvoudig
heid waren er in aan de dag getre
den.' (O. Noordmans, 'Eenvoud des 
harten', in V.W. dl. 8, p. 281.) 



De geboortelepel van Oepke. Opschrift aan de achterzijde: 'Oepke Dirks Noordmans 
geboren den 18 Julij 1871'. 

9. Oepke als kind. 10. Oepke als jongeling 11. Noordmans als student 
in Leiden. 



12. De ouderlijke boerderij te Scharnegoutum. 

13. De door Oepke gelegde eerste steen van de ouderlijke boerderij te Scharnegoutum. 



14. De (houten) schooltas, 
schoolschriften en de blok
kendoos van Oepke. - 'Ik 
houd nog veel van spelen, 
evenals op m'n tiende, 
m'n twintigste, m'n dertig
ste jaar.' (O. Noordmans, 
'Afscheid Laren', in V.W. dl. 
7, p. 434.) 

15. Een schoolfoto van Oepke. 

16. Dr. Ph.J. Hoedemaker met zijn gezin voor de pastorie van Nijland, waar hij van 
1888 tot 1890 predikant geweest is. - 'Een nieuw pied à terre vond hij in de Friese 
plattelandsgemeente te Nijland.' (O. Noordmans, 'Boekbespreking van 
G.Ph. Scheers, Phüippus Jacobus Hoedemaker', in VW. dl. 5, p. 516.) 



17. Het huisorgel van de familie Noordmans. 
- 'Rondom de huiskerk was de hele 
levenssfeer in beweging. Symbool daar
van blijft mij een zeldzame ervaring toen 
ik eens van de academie terugkerende op 
een afstand van nog geen vijf minuten 
gaans van mijn ouderlijke woning de 64 
trillingen van de lage C van de bourdon 
op het huisorgel kon waarnemen. Zo heb 
ik de kerk leren kennen, vol sfeer en vol 
stemmen.' (O. Noordmans, 'Dankrede', in 
VW. dl. 4, p. 15v.) 

18. De kerkvoogdenbank in de her
vormde kerk te Scharnegoutum. 
- 'Ik zie hem (= Pieter Lemstra, 
J.D.Th. W.) nog zitten in de 
Kerkvoogdenbank te 
Scharnegoutum naast Pier 
Santema en Uiltje Huistra. (...) 
In geen enkele kerk kan ik de 
mensen zo compleet en zo dui
delijk in mijn herinnering zien 
zitten, als in die te 
Scharnegoutum. Ik zou ze haast 
op kunnen noemen, één voor 
één en ik zie ze zitten als toen.' 
(Brief O. Noordmans aan 
P. Noordmans, 28 december 
1950.1 



19. Noordmans' foto van zijn leermeester J.H. Gunning jr. 



20. Dr. J.H. Gunning J.H.Zn., bij 

wie Noordmans openbare 

belijdenis des geloofs heeft 

afgelegd. 

21. Potloodtekening van 

Ds. J.W. Felix, voorman van 

het Friese Reveil. De teke

ning hing aan een van 

Noordmans' boekenkasten. -

'Felix sprak ik nog eens als 

emeritus te Utrecht om hem 

de groeten van m'n vader 

over te brengen.' (Brief 297, 

O. Noordmans aan G.A. 

Wumkes, 5 juni 1916.) 



22. De hervormde kerk te Piaam ten tijde van Noordmans' ambtsperiode aldaar. 

23. De pastorie te Idsegahuizen ten tijde van Noordmans' ambtsperiode aldaar. 



24. Noordmans' vriend Ds. A.M. Brouwer 

op de preekstoel in de kerk te 

Idsegahuizen ten tijde van 

Noordmans' ambtsperiode aldaar. 

25. De preekstoel in de kerk te 

Idsegahuizen. 

27. De servetring die 

Noordmans van drie 

aannemelingen uit zijn 

eerste gemeente gekre

gen heeft. Opschrift: 

'Ter herinnering van de 

ledematen G.H., P.G., 

ER. 1905' en 'O. 

Noordmans'. 

26. Het orgel in de kerk te Idsegahuizen. 



28. Het interieur van de hervormde kerk te Suameer anno 1934. 

29. De hervormde pastorie te Suameer ten tijde van Noordmans' ambtsperiode aldaar. 



30. Het gezin Noordmans voor het prieeltje in de tuin van de hervormde pastorie te 
Suameer, vóór de geboorte van J.A. Noordmans. 




