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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Oepke Noordmans, theoloog, (Oosterend, gem. * Hennaarderadeel  18 juli 1871, † 
Lunteren, gem. Ede 5 februari 1956). Zoon van Dirk Piers Noordmans, boer en 
leketheoloog, en Gerbrig Oepke de Roos.  
Studeerde theologie in Leiden 1891 en Utrecht 1898; dr. theol. h.c. Groningen 1935. 
Hervormd predikant in Idsegahuizen en Piaam 1903, Suameer 1910 en Laren (Gld.) 
1923-1943 (emeritaat). Hij huwde 14 juli 1910 met J.H. Oosterhuis, dochter van J. 
Oosterhuis, hervormd predikant te Suawoude en Tietjerk. 
 
De stukken hebben niet alleen betrekking op O. Noordmans, maar ook op zijn ou-
ders en schoonfamilie. Wellicht zelfs materiaal van een van zijn kinderen (kaartsys-
teem chemische literatuur). 
Bij het archief werden aangetroffen een blokkendoos ‘Church to Build’ (ca. 1850) 
en een wandkleed voorstellende een huiselijk tafereel. Beiden zijn uit de collectie 
verwijderd. 
 
Overgedragen aan de bibliotheek, afleveringen van  
 Het orgaan van de Bond van Nederlandsche Predikanten 
 Algemeen protestantsch kerkblad 
 Kerkopbouw: orgaan van de Vereeniging ‘Kerkopbouw’ 
 De Gereformeerde Kerk. Christelijk Weekblad 
 
Uit het archief verwijderd 
Houwink, Roel, Verdwijnend volk, foto's van Hans Gilberg, Amsterdam, Holland, 
1935  
Goden- en heldensagen, naar het Duitsch van Ernst Hoffmann, Groningen 1922 
 
Hans Seijlhouwer 
April 2014 
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Plaatsingslijst 
De omschrijvingen tussen aanhalingstekens zijn overgenomen van de plastic 
omslagen. 
Tenzij anders vermeld betreft het een omslag. 
 
 
 
 
 
Doos 1 
1 ‘Manuscripten Kerkorde’ 
2 ‘Manuscripten deel 2’ 
3 ‘Manuscripten deel 3’ 
 
Doos 2 
4 ‘Z.n.’ 
5 ‘I’ 
6 ‘Afwikkeling Suameer’ 1922-1923. 
7 ‘Affaire Suameer’, 1919. 
8 Suameer, 1920-1921. 
9 ‘Excerpten N. (originelen)’. 
10 ‘De naaste toekomst der kerk’. 
11 ‘Kerk of beweging’. 
12 Ingekomen brieven, 1893-1955. 
 
Doos 3-5 
13 Preekschriften, excerpten, collegedictaten en voordrachten, 

veelal in schriftjes. 
 
Doos 6 
14 Nota’s en facturen, 1908-1911. 
15 Kerkelijke correspondentie, 1902-1915. 
16 Kerkelijke correspondentie, 1909-1917. 
17 Deskundige bij eindexamens, 1936. 
18 Laren, predikantschap, 1922-1944. 
19 Diploma’s en getuigschriften, 1885-1891. 
20 Kerkelijke examens en tentamens, 1891-1902. 
21 Contacten en contracten met uitgevers, 1930-1957. 
22 Nota’s, 1903 
23 Documenten betreffende militaire dienstplicht, 1871-1891. 
24 ‘Notulen der vergaderingen van den kerkeraad der Herv. Gem. 

van Idsegahuizen en Piaam’, 1885-1962, 1 deel. 
25 Foto’s van Noordmans, kerken en pastorie. 
 
Doos 7 
26 Verschillend drukwerk, waaronder enkele afleveringen van De 

Heiden-penning, uitgeg. door de Nederlandsche Gerefor-
meerde Zendingsvereeniging, 1874-1882, 19 nummers en 
De Ladder Jakobs, maandblaadje van het kindergenootschap 
der Nederlandsche vereeniging voor Israël, 1877-1892, 4 
nummers; handschriften, preken en dictaten 

 ‘Telefoonklapper Laren’ 
 Wandversiering ‘Verbeter de wereld begin met u zelf’ 
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 Wandtegel N.H. Kerk, Laren (G.) 
 Draagmedaille en knoop behorende bij benoeming tot Ridder in 

de orde van Oranje-Nassau. 
 Kaartsysteem met verwijzingen naar literatuur betreffende 

scheikunde 
 
 
Stukken, vanwege het formaat, toegevoegd aan collectie 193 (doos 11) 
 Verschillende tekeningen van onbekende personen. 
 Foto’s van gezelschap met Noordmans. 
 Oorkonde betreffende zijn benoeming tot Ridder in de orde van 

Oranje-Nassau. 
 Bul Collegium Theologicum, 1891. 
 Bul Collegium Chrysostomus, 1892. 
 Bul erelid van Collegium Theologicum, 1958. 
 Bul eredoctoraat Groningen, 1935 
 
In schilderijen-rek 
 Ingelijste wandversiering: ‘Ter nagedachtenis aan de Zilveren 

Bruiloft van Johannes Oosterhuis en Rutgerdina Busch Kei-
ser, 1906’. 
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Noordmans Redactie-archief 
 
 
 
 
 
Het Noordmans redactie-archief werd vanuit de PThU Groningen overge-
dragen aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protes-
tantisme.  
 Alvorens de overdracht, werden alle stukken door de Stichting O. Noord-
mans beschreven en de meeste stukken genummerd op ‘omslagniveau’.  
 
De nummers, zoals ze waren toegekend aan de omslagen, zijn in onderstaan-
de lijst gehandhaafd. Waar nummering ontbrak, werden de beschrijvingen op 
de ordners ongewijzigd overgenomen op zuurvrije omslagen. Hangmappen 
zijn, wegens de grootte, verwijderd. Hangmappen zonder inhoud zijn ver-
wijderd (in de lijst doorgestreept). Er werden geen stukken verwijderd. 
Moeilijk leesbare tekst is tussen kasthaken ([...]) weergegeven. Aanvullingen 
op de beschrijvingen van de stukken zijn tussen kasthaken geplaatst en voor-
zien van het paraaf ‘(DH)’. 
 
De door de Noordmans-redactie vervaardigde lijst is aan doos 1 toegevoegd. 
 
Dagmare Houniet 
Februari 2018 
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Plaatsingslijst  
 
 
 
 
Doos 1 
51-57 Excerpten van door Noordmans bestudeerde literatuur. 
 7 omslagen 
  51. Idem 
  52. Idem 
  53. Idem 
  54. Idem 
  55. Idem 
  56. Idem 
  57. Idem 
 
Doos 2 
58-65 Excerpten van door Noordmans bestudeerde literatuur. 
 8 omslagen 
  58. Idem. Bevat een nummer dat niet vermeld staat in de 
   inhoudsopgave. 
  59. Excerpten van door Noordmans bestudeerde  
   literatuur. 
  60. Idem 
  61. Idem 
  62. Idem 
  63. Idem 
  64. Idem 
  65. Idem 
   
Doos 3 
66-74 Excerpten van door Noordmans bestudeerde literatuur. 
 9 omslagen 
  66. Idem 
  67. Idem 
  68. Idem 
  69. Idem 
  70. Idem 
  71. Idem 
  72. Idem 
  73. Idem. Inhoudsopgave ontbreekt, o.a. Augustinus  
   studiën. 
  74. Excerpten van door Noordmans bestudeerde  
   literatuur. 
 
Doos 4 
z.nr.  ‘Organisatie Noordmansproject’. 
 Notulen van redactievergaderingen aangaande de uitgave van 

de Verzamelde Werken van Noordmans, 1974-2000. 
 Kopieën van correspondentie aangaande de uitgave van de Ver-

zamelde Werken van Noordmans, 1974-2003. 
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 Overeenkomsten en afspraken aangaande de uitgave van de 
Verzamelde Werken van Noordmans, 1974-1976. 

 1 omslag 
 
z.nr.  ‘Brieven Noordmansproject I’. 
 Kopie van een brief van Noordmans gericht aan redactie van In 

de Waagschaal, 1951. 
 Correspondentie aangaande de uitgave van de Verzamelde 

Werken van Noordmans, 1973-1989. 
 Aantal notulen van redactievergaderingen aangaande de uitgave 

van de Verzamelde Werken van Noordmans, 1988-1990. 
 1 omslag 
 
z.nr.  ‘Agenda’s, Verslagen, Besluitenlijsten, Noordmansproject II’. 

(Duplicaten met stukken in omslag ‘Organisatie Noordmanspro-
ject’). 

 Overeenkomsten en afspraken aangaande de Uitgave van de 
Verzamelde Werken van Noordmans, 1973-1974. 

 Agenda’s en verslagen aangaande de Uitgave van de Verzamel-
de Werken van Noordmans, 1975-1983. 

 1 omslag 
 
z.nr.  ‘Inhoudelijke Zaken, Noordmansproject IV’. 
 Concept overeenkomst van redactie uitgavewerk Noordmans en 

Kok. 
 Concept van Stichtingsstatuten, 1975. Bevat duplicaten. 
 Toelichting bij het overzicht en een urenplanning van de uitga-

ve Verzamelde Werken, 1975. 
 Lijsten met niet-gevonden citaten, 1979-1983. Bevat duplicaten. 
 Kopieën van richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Uit-

geversbond, 1971. Bevat een onbekend artikel. Bevat duplica-
ten. 

 Overzichten van brieven geschreven aan Noordmans, recensies 
en reacties geschreven over Noordmans. 

 Verantwoordingsbrief van Kok B.V. Kampen, 1980. Bevat een 
onbekend artikel. Bevat duplicaten. 

 1 omslag 
 
z.nr.  ‘Divers Materiaal’. 
 Plasticmapje: een handgeschreven verduidelijking over de 

volgorde van de gepubliceerde artikelen in het Weekblad van de 
Nederlands Hervormde Kerk, aangaande de discussie tussen 
Vonk en Noordmans. 

 Correspondentie met A. van der Kooi aangaande aanmelding 
voor de studiedag, gevonden briefkaarten van Noordmans, 
vindplaatsen, chronologie en andere zaken, 1984-1989. 

 Briefkaart gericht aan Redactielid G.J. Paul, 1984. 
 Originele uitgave van een Gids voor het Bijbellezen, maart 

1937. 
 Originele uitgave van ‘Wijding, bij het 40 jarig regeeringsjubi-

leum van H.M. Koningin Wilhelmina’, met aantekeningen, 
1938. 
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 Originele uitgave van een overdenking van Noordmans, ‘Pas-
chen’. 

 Originele uitgave van ‘Moraal en Evangelie’ van Noordmans. 
 Originele uitgave van ‘Homiletica deel VII’, 1947-1948, waarin 

een artikel van Noordmans is opgenomen. 
 Originele uitgave van ‘Herdenking, 100-jarige bestaan van het 

Kerkgebouw der Hervormde Gemeente te Laren’, bevat een 
toespraak van Noordmans, 3 november 1935. 

 Kopie van een handgeschreven brief van Noordmans geadres-
seerd aan ds. Dr. H. Stoel. 

 Originele briefkaarten gericht aan Noordmans, 1931-1937. 
 1 omslag 
 
z.nr.  ‘Divers Materiaal’. 
 Kopie van een handgeschreven reflectie van Noordmans. 
 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, met 

ingevoegde aantekeningen, 1930. Bevat duplicaten. 
 Kopie van een handgeschreven reflectie van Noordmans, met 

ingevoegde aantekeningen. Bevat duplicaten. 
 Kopie van handgeschreven notulen aangaande ‘Ring Makkum’, 

en een uitgetypte versie, 1907. 
 Kopie van een onduidelijk klad van Noordmans. 
 Kopie van een handgeschreven stelling, schrijver en jaartal 

onbekend. 
 Kopie van een handgeschreven reflectie van Noordmans, met 

ingevoegde aantekeningen. 
 Kopie van een gepubliceerde Uitvaart toespraak van Noord-

mans, 1908. 
 Onbekend overzicht van artikelen. 
 1 omslag 
 
Doos 5 
z.nr.  ‘Lijst met Boeken van Noordmans’. 
 Alfabetisch overzicht van de bibliotheek van Noordmans. Bevat 

duplicaten. 
 Uitgebreid document met afspraken aangaande opmaak en lay-

out van de uitgaven Verzamelde Werken van Noordmans, 1978. 
 1 omslag 
 
Map met materiaal van de redactie:1 
 Stand van de werkzaamheden (1980); tijdschema (1975). 
 Kwestie ‘Welk stuk in welk deel?’; Lijsten van geschriften; 

inhoud delen VW; benaming van de delen VW; annotatiekwes-
ties. 

 Eerste opzet zaaknamenregisters bij enkele pennenvruchten. 
 Noordmansdag 1980. 
 Overeenkomst met KOK; financiële voorstellen. 
 Concepten van ‘Verantwoording’ en ‘Ter inleiding’. 

                                                           
1 De omslagen ‘Map met materiaal van de redactie’, ‘Map met stukken van F.J. Swets’en 
‘Map met stukken: Idem als map met stukken van F.J. Swets / Stukken met opmerkingen bij 
de pennenvruchten in deel V’ zijn afkomstig uit de ‘Aviko doos’. Lijst van stukken los inlig-
gend in omslag ‘Map met materiaal van de redactie’.  
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 Drukproef van enkele bladzijden van deel II. 
 Voorlopige lijst met afkortingen. 
 Artikel ‘Amersfoortsche Courant’ over atelier Kampen. 
 
Map met stukken van F.J. Swets: 
 Uitnodigingsbrieven redactie, notulen vergaderingen. 
 Statuten. 
 Kamer van Koophandel. 
 Correspondentie met faculteiten en subsidiënten (waaronder 

ZWO). 
 Lijst met brieven van en aan Noordmans (voor delen IX); rap-

portage over voortgang delen IX. 
 
Map met stukken: 
 Idem als map met stukken van F.J. Swets. 
 Stukken met opmerkingen bij de pennenvruchten in deel V. 
 
Doos 6 
z.nr. Map met correspondentie van de redactie.2 
 
75 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Onduidelijkheden. 
 
76 Idem 
 
77 Kopie van een manuscript van Noordmans over Augustinus 

deel 1. 
 
78 Kopie van een manuscript van Noordmans over Augustinus 

deel 2. Bevat extra excerpten. 
 
79 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Onduidelijkheden. 
 
Doos 7 
80 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat extra excerpten. 
 
81 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat extra excerpten. 
 
82 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat een extra excerpt. 
 
83 Kopie van een literatuurlijst, kopieën van handgeschreven ex-

cerpten van door Noordmans bestudeerde literatuur en een ko-
pie van een getypte exegese. Artikel 5 ontbreekt. 

 
84 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat extra excerpten en begonnen ge-
schreven brieven. 

                                                           
2 Afkomstig uit de ‘Aviko doos’. 
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85 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde artikelen uit tijdschriften. Bevat enkele onduide-
lijkheden. 

 
86 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde artikelen uit tijdschriften. Bevat enkele onduide-
lijkheden. 

 
Doos 8 
87 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Artikel 1 ontbreekt, bevat 1 onbekend ar-
tikel. 

 
88 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat 1 onbekend excerpt. 
 
89 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat enkele onbekende excerpten. 
 
90 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat enkele onduidelijkheden. 
 
91 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat vele onduidelijkheden en begon-
nen geschreven brieven. 

 
92 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur, een kopie van een preek en kopieën van 
reflecties. Bevat enkele onduidelijkheden. 

 
93 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat een dubbele pagina, bevat enkele 
onbekende excerpten. 

 
94 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat een begin van geschreven brieven. 
 
Doos 9 
95 Kopieën van handgeschreven excerpten van door Noordmans 

bestudeerde literatuur. Bevat vele onduidelijkheden. 
 
96 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, 1932. In-

houdsopgave ontbreekt. 
 
97-100 Inhoud ontbreekt. 
 
Kopieën preken 
z.nr. 4 preken (onbekend) zonder nummering. 
 1 omslag 
 
1-10 Kopieën preken. 
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  [N.B.: Waarvan met een extra nummer of vermelding: 
(de extra nummers  [letter plus cijfer] zijn afkomstig van 
een indeling van Noordmans zelf).] 

 
Preek 2 Heeft slechts 1 exemplaar. 
 
Preek 6 E2. 
 
7-10 Bevatten meer dan een preek. 
 
11-20 Waarvan met een extra nummer of vermelding: 
 Preek 11: F22 
 Preek 14: B35 
 Preek 16: F1 
 Preek 17: C25 
 Preek 18: A55 
 Preek 19: A57 
 Preek 20: A57 
 Nummer 11 t/m 20: bevatten meer dan een preek. 
 
Doos 10 - Kopieën preken (vervolg) 
21-30 (26 t/m 29 ontbreken) 
 Waarvan met een extra nummer of vermelding: 
 Preek 21: E25 
 Preek 22: E32 
 Preek 23: E45 
 Preek 24: E55 
 Preek 25: E56 
 Preek 30, A27, heeft slechts 1 exemplaar. 
 23, 25 en 30: bevatten meer dan een preek. 
 
31-40 (31, 33, 35 en 36 ontbreken) 
 Waarvan met een extra nummer of vermelding: 
 Preek 32, A29 
 Preek 34, A32 
 Preek 37, A35 
 Preek 38, A36 
 Preek 39, A37 
 Nummer 32, 34 en 37 t/m 39: bevatten meer dan een preek. 
 
41-50 (41, 43 t/m 47 en 49 ontbreken) 
 Preek 42, C20 
 Preek 48 
 Nummer 42 en 48: bevatten meer dan een preek. 
 
51-60 (51, 53, 54, en 56 t/m 59 ontbreken) 
 Nummer 55, bevat meer dan een preek. 
 
61-70 (hele serie ontbreekt) 
 
71-80 (71 t/m 77 ontbreken) 
 Preek 79, F18 
 Nummer 78 t/m 80: bevatten meer dan een preek. 
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81-90 (84 ontbreekt) 
 Preek 82, F2 
 Preek 86, C9, bevat 1 preek, heeft slechts 1 exemplaar. 
 Preek 87, C2 
 Preek 88, C15 
 Preek 89: B41 
 Nummer 81 t/m 90: bevatten meer dan een preek. 
 
Doos 11- Kopieën preken (vervolg) 
91-100 (97 ontbreekt) 
 Nummer 91 t/m 100: bevatten meer dan een preek. 
 
101-110 Preek 105, F3 
 Preek 106, F4 
 Preek 107, F5 
 Preek 108, F6 
 Preek 109, F7 
 Preek 110, F11 
 Nummer 101 t/m 110: bevatten meer dan een preek. 
 
111-120 Preek 111, F12 
 Preek 112, F13 
 Preek 113, F15 
 Preek 114, F16 
 Preek 115, F17 
 Preek 116, F19 
 Preek 117, F20 
 Preek 118, F21 
 Preek 119, F23 
 Preek 120, F24 
 Nummer 111 t/m 120: bevatten meer dan een preek. 
 
Doos 12- Kopieën preken (vervolg) 
121-130 Preek 121, A4 
 Preek 122, A4 
 Preek 123, A6 
 Preek 124, A7 
 Preek 125, A8 
 Preek 126, A9 
 Preek 127, A10 
 Preek 128, A11 
 Preek 129, A12 
 Preek 130, A13 
 Nummer 122 t/m 130: bevatten meer dan een preek. 
 
131-140 Preek 131, A14 
 Preek 132, A15, slechts 1 exemplaar. 
 Preek 133, A16 
 Preek 134, A17 
 Preek 135, A18 
 Preek 136, A20 
 Preek 138, A22 
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 Preek 137, A21 
 Preek 139, C1, slechts 1 exemplaar, bevat dubbele pagina’s. 
 Preek 140, C3 
 Nummer 131 t/m 137, 139 en 140: bevatten meer dan een 

preek. 
 
141-150 Preek 141, C4 
 Preek 142, C5, slechts 1 exemplaar. 
 Preek 143, C6, slechts 1 exemplaar. 
 Preek 144, C7, slechts 1 exemplaar. 
 Preek 145, C8 
 Preek 146, C10, slechts 1 exemplaar. 
 Preek 147, C11 
 Preek 148, C12, slechts 1 exemplaar. 
 Preek 149, C13 
 Preek 150, C14 
 Nummer 141 t/m 150: bevatten meer dan een preek. 
 
Doos 13- Kopieën preken (vervolg) 
151-160 (156, 157 en 160 ontbreken) 
 Preek 151, C16 
 Preek 152, C17 
 Preek 153, C18 
 Preek 154, C19 
 Preek 155, C21 
 Preek 158, C24 
 Preek 159, C26 
 Nummer 151 t/m 155, 158 en 159: bevatten meer dan een 

preek. 
 
161-170 (166, 167 en 169 ontbreken) 
 Preek 161, C28 
 Preek 162, C29 
 Preek 163, C30 
 Preek 164, C31 
 Preek 165, C32 
 Preek 168, bevat een onduidelijke pagina. 
 Nummer 161 t/m 165: bevatten meer dan een preek. 
 
101-128 (voornamelijk kopieën preken) 
101 Inhoud ontbreekt 
102 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
103 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
104 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
105 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
106 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans, om-

streeks 1907. 
107 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans en uitge-

typte bewerkingen, omstreeks 1941. Bevat extra preken die niet 
vermeld zijn in de inhoudsopgave. 

108 Inhoud ontbreekt 
109 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans, 1903. 
110 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
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111-112 Inhoud ontbreekt 
113 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
114 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans en uitge-

typte bewerkingen, december 1904. 
115 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
116 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
117 Kopie van een handgeschreven preek Noordmans. 
118 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
119 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
120 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
121 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans en uitge-

typte bewerkingen. 
122 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
123 Inhoud ontbreekt 
124 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans, 1905. 
125-126 Inhoud ontbreekt 
127 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans en uitge-

typte noten, c.a. 1914. 
128 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. Bevat 

een extra pagina. 
 
Doos 14 
129-189 (voornamelijk kopieën preken - vervolg) 
129 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
130 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
131 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
132 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
133 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
134 Inhoud ontbreekt 
135 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
136 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
137 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
138 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans, 1923. 
139 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
140 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
141 Inhoud ontbreekt 
142 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
143 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
144-145 Inhoud ontbreekt 
146 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. Bevat 

een extra pagina. 
147 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. Bevat 

een extra pagina. 
148 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
149 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
150 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
151 Inhoud ontbreekt 
152 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
153 Inhoud ontbreekt 
154 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
155 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
156 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
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157 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans, om-
streeks 1917. 

158 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
159-161 Inhoud ontbreekt 
162 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
163 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
164 Inhoud ontbreekt 
165 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
166 Inhoud ontbreekt 
167 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
168 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
169-171 Inhoud ontbreekt 
172 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
173 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
174 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. Bevat 

een extra pagina. 
175 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
176 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
177 Inhoud ontbreekt 
178 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
179 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans, om-

streeks 1915. 
180 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
181 Inhoud ontbreekt 
182 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans. 
183 Kopie van een handgeschreven door Noordmans gehouden 

rede. Bevat duplicaten. 
184 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans, 1915-

1944. Bevat duplicaten. 
185 Kopieën van gepubliceerde preken van Noordmans, 1926-1930. 
186 Kopieën van handgeschreven preken van Noordmans, 1931-

1935. 
187 Kopie van een handgeschreven preek van Noordmans. 
188 Kopie van een gepubliceerde briefwisseling van Noordmans en 

Hoedemaker, 1892. 
189 Kopie van een door Noordmans geschreven manuscript over 

Plotinus, 1912. Bevat duplicaten. 
 
Doos 15 
z.nr. Omslag met stukken uit ordner met opschrift: ‘Noordmans VII. 

Preken. A Copie 2’.  
 Inhoudsopgave van Noordmans Verzamelde Werken, deel 7 

Preken. 
 Verantwoording van Uitgeverij Kok Kampen, 1989. 
 Bewerkte preken van Noordmans met oog op publicatie, perio-

de Idsegahuizen-Piaam, 1903-1910. 
 Uitgetypte voetnoten bij de periode Idsegahuizen-Piaam, 1903-

1910. 
 Uitgetypte redactionele voetnoten bij de periode Idsegahuizen-

Piaam, 1903-1910. 
 Uitgetypte preken van Noordmans met oog op publicatie, peri-

ode Suameer, 1910-1923. 
 Uitgetypte voetnoten bij de periode Suameer, 1910-1923. 
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 Uitgetypte redactionele voetnoten bij de periode Suameer, 
1910-1923. 

 Uitgetypte preken van Noordmans met oog op publicatie, peri-
ode Laren 1923-vv. Twee nummers uit de inhoudsopgave ont-
breken. 

 1 omslag 
 
z.nr. Omslag met stukken uit ordner met opschrift: ‘Noordmans VII. 

Preken. B. Copie 2’.  
 Uitgetypte preken van Noordmans met oog op publicatie, peri-

ode Laren 1923-vv. 
 Uitgetypte voetnoten bij de periode Laren, 1923-vv. 
 Uitgetypte redactionele voetnoten bij de periode Laren, 1923-

vv. 
 Uitgetypte preken van Noordmans met oog op publicatie, onder 

de noemer ‘Andere Preken’. 
 Uitgetypte voetnoten bij de ‘Andere Preken’. 
 Uitgetypte redactionele voetnoten bij de ‘Andere Preken’. 
 Uitgaven van verschillende ‘Gedrukte Preken en Overdenkin-

gen’ met oog op publicatie, met redactionele opmerkingen. 
 1 omslag 
 
z.nr. Omslag met enkele stukken, o.a. notulen vergaderingen, Ring 

Makkum, c.a. 1904 en stukken die geacht werden ongeschikt te 
zijn voor publicatie. 

 1 omslag 
 
 
z.nr. Witte envelop ‘Diversen Noordmansproject’ met: 
 Kopieën van correspondentie van en aan Noordmans, (1 brief 

van Noordmans en 1 kopie) en informatie aangaande de moge-
lijkheid van een noodmaatregel in de casus emeritaatsverlen-
ging, 1943, met handgeschreven redactionele aantekeningen 

 Communicatie van de Noordmansstichting over de invoering 
van het ‘Nieuw Reglement op de predikantsplaatsen’, 1989. 

 1 enveloppe 
 
Doos 16 
z.nr. Drie grote bruine enveloppen waarvan:  
 Envelop 1: kopieën van handgeschreven preken van Noord-

mans, (deels niet opgenomen?). 
 Envelop 2: uitgetypte preken van Noordmans met het oog op 

publicatie, criteria zijn toegevoegd, met handgeschreven op-
merkingen van bewerkers en adviseurs, niet opgenomen. 

 Envelop 3: uitgetypte preken van Noordmans met het oog op 
publicatie met handgeschreven opmerkingen, niet opgenomen. 

  
z.nr.  (Kopieën van) de kaartjes (nrs. 52-600) corresponderende met 

de hangmappen aangaande de bibliotheek van Noordmans (zie 
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ook de houten dozen die bij de verhuisdozen wordt bijgele-
verd)3. 

 1 omslag en losse kaarten 
 
 Overig: Duplicaten met de zwarte ordners.4 
 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, (deel 10 

mengelwerk). 
 Handleiding bij het materiaal voor het prekendeel, 1 september 

1986. 
 Volgorde van preken in de VW uitgave deel 7, augustus 1987. 
 
Doos 17 (kopieën lezingen en artikelen5) 
190-191 Inhoud ontbreekt 
192 Kopie van de liturgie bij het veertigjarig Regeringsjubileum van 

Koningin Wilhelmina, inclusief herdenkingsrede van Noord-
mans, 6 september 1938. Inhoudsopgave ontbreekt. 

193-198 Inhoud ontbreekt 
199 Kopieën van gepubliceerde boekrecensies door onder andere 

Noordmans. Inhoudsopgave ontbreekt. 
200 Kopie van een door Noordmans geschreven lijst van preken. 

Bevat duplicaten. 
201 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans en een 

uitgetypte versie, circa 1920. 
202 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, circa 

1907 tot 1911. 
203 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans en een 

uitgetypte versie, circa 1906. Bevat duplicaten. 
204 Inhoud ontbreekt 
205 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1911-

1912. 
206 Kopie van gepubliceerd artikel van Noordmans, mei 1921. 
207 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, 1919. 
208 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, tweedelig. 
209 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, circa 

1920. Bevat duplicaten. 
210 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, van 

voor 1920. Inhoud ontbreekt. 
211 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, 3 delen, 

circa 1920. 

                                                           
3 Bij overdracht van het archief bevonden de kopieën van de kaartjes (nrs. 52-600) in een 
bruine kartonnen doos. Wegens de grootte van de doos, zijn de kaarten in twee omslagen 
ondergebracht. De kaarten van de systematische catalogus afkomstig van de twee houten 
dozen zijn ondergebracht in doos nr. 39.  
4 De zwarte ordners zijn vervangen door de ‘Omslag met stukken uit ordner met opschrift: 
‘Noordmans VII. Preken. A Copie 2’ en de ‘Omslag met stukken uit ordner met opschrift: 
‘Noordmans VII. Preken. B. Copie 2’.  
5 Met uitzondering van de nummers: 192:Kopie van een liturgie, met een herdenkingsrede van 
Noordmans, 1938; nr. 200: Kopie van een door Noordmans geschreven lijst van preken; nr. 
220: Gepubliceerd verslag van een uitvaarttoespraak van Noordmans, +-1908; nr. 221 Brief 
gericht aan Neven aangaande publicatie van dit artikel in de VW, 1979 en nr. 228: Getypte 
kanttekeningen bij een rapport, een uitgetypte versie van een memorandum en een kopie van 
een handgeschreven overdenking (intreepreek Idsegahuizen 1903). 
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212 Kopieën van handgeschreven lezingen van Noordmans, bevat 
een extra pagina met vermoedelijk aantekeningen over de dis-
cussie, voor 1920. Enkele pagina’s ontbreken. 

213 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans en een uitge-
typte versie, voor 1920. Bevat duplicaten. 

214 Kopie van handgeschreven lezingen van Noordmans en een 
uitgetypte versie, en een uitgetypte versie van een lezing waar-
van de handgeschreven versie ontbreekt, 1918-1920. 

215 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans, circa 1907-
1911. Bevat verschillende duplicaten. 

216 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans, 3 delen, 
circa 1902. Bevat duplicaten. 

217 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans, voor 1911. 
Bevat duplicaten. 

218 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans, 5 delen, 
1910. Bevat duplicaten. 

 
Doos 18 (kopieën lezingen en artikelen - vervolg) 
219 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans, met handge-

schreven toelichting van Hasselaar, 1906. Bevat duplicaten. 
220 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans, en een kopie 

van een gepubliceerd verslag van de toespraak van Noordmans 
bij uitvaart ds Van der Schans, 1908. 

221 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, met hand-
geschreven opmerkingen, 1910, en een brief gericht aan Neven 
aangaande publicatie van dit artikel in de Verzamelde Werken, 
1979. 

222 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans en een uitge-
typte versie, met handgeschreven opmerkingen, 1910. 

223 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans en een uitge-
typte versie, met handgeschreven opmerkingen, 1913. 

224 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans, 1913. 
225 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, 1921. 
226 Vier handgeschreven lezingen van Noordmans en twee uitge-

typte versies van een van de lezingen, waarvan een met handge-
schreven opmerkingen, aan slot van lezing ‘Een Constituante’ 
pagina met opmerkingen van Noordmans uit de discussie, 1933-
1940. Bevat duplicaten. 

227 Kopieën van handgeschreven lezingen van Noordmans en uit-
getypte versies, 1934-1939. Bevat ook kopieën van lezingen 
van Noordmans die in de inhoudsopgave niet worden genoemd; 
bevat enkele duplicaten. 

228 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, getypte 
kanttekeningen bij een rapport, een uitgetypte versie van een 
memorandum betreffende dienstplicht en professie en een kopie 
van een handgeschreven overdenking (intreepreek Idsegahuizen 
1903). Bevat enkele handgeschreven lezingen die niet vermeld 
staan in de inhoudsopgave, bevat verschillende duplicaten. 

229 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1918. 
Eén nummer uit de inhoudsopgave ontbreekt. 

230 Kopieën van handgeschreven lezingen van Noordmans, met aan 
het slot een onduidelijke pagina, circa 1924-1925. 
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231 Kopie van handgeschreven lezing over de Reorganisatiebewe-
ging van de hand van Noordmans, en een persbericht hierover, 
1913. Bevat verschillende duplicaten. 

 
Doos 19 (kopieën lezingen en artikelen - vervolg) 
232 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, twee 

versies, 1892. Bevat verschillende duplicaten. 
233 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1921-

1922. 
234 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1913. 
235 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1914. 
236 Inhoud ontbreekt 
237 Kopieën van handgeschreven lezingen van Noordmans, 1928-

1930. 
238 Kopieën van handgeschreven lezingen van Noordmans, 1934-

1936. 
239 Kopieën van handgeschreven lezingen van Noordmans, circa 

1937-1940. 
240 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, de taak 

van de kerk en den christen, 5 april 1940. Bevat duplicaten. 
241 Kopieën van handgeschreven lezingen van Noordmans, circa 

1942-1946. Bevat duplicaten. 
242 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans (niet 

opgenomen), en een kopie van een gepubliceerd artikel, 1926-
1930. Bevat duplicaten. 

243 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, aan het 
slot een onduidelijke pagina met aantekeningen, 14 februari 
1936. 

244 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, 1932. 
245 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, aan het 

slot pagina met kennelijk aantekeningen uit de discussie, 1926. 
Laatste pagina ontbreekt. 

246 Kopieën van een handgeschreven en uitgetypte lezing van 
Noordmans, 1932. Inhoudsopgave ontbreekt. 

 
Doos 20 (kopieën lezingen en artikelen - vervolg6) 
247 Kopie van handgeschreven lezing van Noordmans, Aan een 

koffietafel, KO en KH, (niet opgenomen?). Nummer 1 uit de 
inhoudsopgave ontbreekt. 

248 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, 1947. 
Nummers uit de inhoudsopgave ontbreken. 

249 Inhoud ontbreekt. Omslag bevat één kaart met datum 25 juni 
[zonder jaartal] en ‘Schepping [...]B’. 

250 Kopie van een handgeschreven reflectie van Noordmans, 1933. 
Nummers uit de inhoudsopgave ontbreken. [Handgeschreven 
reflectie niet aangetroffen (DH)]. 

251 Kopie van een handgeschreven reflectie van Noordmans, circa 
1930. Nummers uit de inhoudsopgave ontbreken. [Handge-
schreven reflectie niet aangetroffen (DH)]. 

                                                           
6 Omslagen 269 en 272 bevatten gegevens over (publicaties van) andere auteurs. 
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252 Kopieën van handgeschreven preken, lezingen, een gepubli-
ceerd artikel en een reflectie, nr 3. sociale mogelijkheid en al-
gemeen sociaal ideaal, circa 1920-1930. 

253 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, 1930. 
254 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, Kronie-

ken, 1939-1940. 
255 Handgeschreven reflectie van Noordmans, Herstel kerkopbouw, 

1931. Nummers uit de inhoudsopgave ontbreken. [Handge-
schreven reflectie niet aangetroffen (DH)]. 

256 Handgeschreven reflectie van Noordmans, circa 1937. Num-
mers uit de inhoudsopgave ontbreken. [Handgeschreven reflec-
tie niet aangetroffen (DH)]. 

257 Handgeschreven reflectie van Noordmans, 1935. Nummers uit 
de inhoudsopgave ontbreken. [Handgeschreven reflectie niet 
aangetroffen (DH)]. 

258 Handgeschreven reflectie van Noordmans, 1937. Nummer uit 
de inhoudsopgave ontbreekt. [Handgeschreven reflectie niet 
aangetroffen (DH)]. 

259 Kopieën van een handgeschreven preek van Noordmans, een 
uitgetypte versie en handgeschreven bewerkingen van Hasse-
laar, 1940. Bevat duplicaten. 

260 Kopieën van een handgeschreven reflectie, lezingen en een 
gepubliceerd artikel met enkele bewerkingen, circa 1937. 
Nummer 3 en 4 uit de inhoudsopgave ontbreken, bevat duplica-
ten. 

261 Kopieën van handgeschreven lezingen van Noordmans en enke-
le aantekeningen uit de discussie (over Kohlbrugge) circa 1925. 
Nummer 3 uit de inhoudsopgave ontbreekt, bevat duplicaten. 

262 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, jaartal 
onbekend. 

263 Inhoud ontbreekt 
264 Kopieën van handgeschreven en uitgetypte lezing van Noord-

mans, 1946. Bevat duplicaten. 
265 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, na 1945. 
266 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans en Bus-

kes, 1940. 
267 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans en een 

kopie van een boekbespreking, 1934. Bevat duplicaten. 
268 Verslagen van bijeenkomsten van de redactie van ‘Woord en 

Wereld’ en overzicht onderwerpen van de Ouderejaarsbijbel-
kring, 1934-1938. 

269 Kopieën van korte gepubliceerde meditaties van Noordmans, 
1935. [Gepubliceerd in Opdat zij allen een zijn. Dagboek sa-
mengesteld door J.C. Helders, Zutphen 1935. (DH)]. 

270 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, 1937. 
271 Kopie van een handgeschreven lezing over het Reorganisatie-

ontwerp van Kerkopbouw van de hand van Noordmans, aan het 
slot pagina met aantekeningen uit de discussie, circa 1933. 

272 Kopie van een lezing van Noordmans, uitgeschreven door Has-
selaar, 1935. Nummer 2 en 3 uit de inhoudsopgave ontbreken. 

273 Kopie van een handgeschreven en uitgetypte versie van 
Noordmans’ Beginselen van het rapport Kerkopbouw en Kerk-
herstel, circa 1933. 



 22 

274 Inhoud ontbreekt 
275 Inhoud ontbreekt 
276 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, 1916. 
277 Inhoud ontbreekt 
278 Nummer 1 en 2 uit de inhoudsopgave ontbreken. 
279 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, circa 

1944. Inhoudsopgave ontbreekt, Bevat een duplicaat. 
280 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans 1915, 

aan het slot pagina met aantekeningen uit de discussie en een 
bijlage met kritiek op de lezing van onbekende auteur. Bevat 
een duplicaat. 

281 Inhoud ontbreekt 
282 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, 1925-1926. 

Nummer uit de inhoudsopgave ontbreekt. 
 
Doos 21 (kopieën lezingen en artikelen - vervolg7) 
283 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, 1927-1928. 

Bevat duplicaten. 
284 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans en een 

overdenking, 1928-1931. 4 nummers uit de inhoudsopgave ont-
breken, bevat duplicaten. 

285 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1929. 
286 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1929. 

Nummers uit de inhoudsopgave ontbreken. 
287 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1930-

1932. Nummer 1 uit de inhoudsopgave ontbreekt. 
288 Kopie van handgeschreven lezing en kopieën van aantekenin-

gen van Noordmans, jaartal onbekend. 
289 Uitgeschreven kopie van een brief van Noordmans aan Gun-

ning, 1930. Nummer 1 en 2 uit de inhoudsopgave ontbreken. 
290 Kopieën van een handgeschreven lezing van Noordmans, en 

een kopie van een handgeschreven uitwerking van een lezing 
van Noordmans door Hasselaar, circa 1930. Enkele bladzijden 
ontbreken. 

291 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, 1932. 
292 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, aan het 

slot pagina met aantekeningen uit de discussie, 1932. 
293 Reflectie van Gunning, 1929. Nummer uit de inhoudsopgave 

ontbreekt. 
294 Inhoud ontbreekt. [Omslag bevat een kaart met de naam Knijff 

en datum zonder jaartal ‘25 mei’ (DH)]. 
295 Kopie van een handgeschreven manuscript van Noordmans, 

over de confessiones van Augustinus circa 1932. 
296 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans + aante-

keningen n.a.v. de ontstane discussie, circa 1935. 
297 Kopieën van gepubliceerde reacties op de voorstellen van 

‘Kerkopbouw’, (niet van Noordmans), 1931-1935. 
298 Kopieën van artikelen aangaande kerkopbouw en reorganisatie, 

1921-1938. Nummers uit de inhoudsopgave ontbreken. 
299 Kopieën van artikelen over wetenschap, (niet van Noordmans) 

1920-1931. 
                                                           
7 Omslagen 293 en 297 t/m 301 bevatten gegevens over (publicaties van) andere auteurs. 
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300 Kopieën van artikelen over het opkomend Nationaalsocialisme 
in Duitsland, (niet van Noordmans) 1933-1938. 

301 Kopie van een doctoraal scriptie theologie van M. de Geus over 
pastoraat, met verwijzingen naar Noordmans, 1982. Inhoudsop-
gave ontbreekt. 

302-309 Inhoud ontbreekt 
 
Kopieën van manuscripten, lezingen en gepubliceerde artikelen 
310-349 Inhoud ontbreekt. 
350 Informatie over Noordmansstudiedag, en aanmeldingscorres-

pondentie, 1984. Inhoudsopgave ontbreekt. 
351-391 Inhoud ontbreekt. 
392 Kopie van een handgeschreven manuscript van Noordmans. 

Inhoudsopgave ontbreekt. 
393-400 Inhoud ontbreekt. 
401 Kopie van een handgeschreven lezing van Noordmans, 30 juli 

1937. 
402 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1939-

1940. De nummers 1 en 2 uit de inhoudsopgave ontbreken. 
403 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1931-

1934. Nummer 2 uit de inhoudsopgave ontbreekt. 
404 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, en een 

kopie van een handgeschreven lezing, 1933-1934. Nummer 3 en 
4 uit de inhoudsopgave ontbreken, bevat duplicaten. 

405 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1937-
1938. Nummers 1,2 en 3 uit de inhoudsopgave ontbreken, bevat 
duplicaten. 

406 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1932-
1934. Nummer 1, 2, 3, 4 en 6 uit de inhoudsopgave ontbreken. 

407 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1932-
1935. Nummer 1-6 uit de inhoudsopgave ontbreken. 

408 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1928-
1933. Nummer 3 en 4 uit de inhoudsopgave ontbreken. 

409 Kopieën van handgeschreven manuscripten van Noordmans, 
1935-1946. Nummer 1 en 2 uit de inhoudsopgave ontbreken. 

410 Kopie van een manuscript van Noordmans, 1932. Bevat dupli-
caten, nummer 2 uit inhoudsopgave ontbreekt. 

411 Kopieën van lezingen van Noordmans, circa 1947. 
412 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans en een 

preek, 1921-1959. Nummer 3,4 en 5 uit de inhoudsopgave ont-
breken. 

 
Doos 22 - Kopieën van manuscripten, lezingen en gepubliceerde artike-

len - vervolg8 
413 Kopieën van lezingen van Noordmans en een uitgetypte versie, 

1937. 
414 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1936-

1951. B, C en D uit de inhoudsopgave ontbreken. 

                                                           
8 Nrs. 434 en 435 bevatten kopieën van correspondentie van Noordmans aan Miskotte, 1928-
1954. Nrs. 448 t/m 467 bevatten kopieën van manuscripten en artikelen van diverse auteurs. 
Deze auteurs verwijzen meestal expliciet naar of schrijven over het werk van Noordmans, 
1863-1983. 
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415 Kopieën van lezingen van Noordmans en excerpten, circa 1934-
1947. Bevat duplicaten. 

416 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1949-
1953. 

417 Kopieën en een origineel exemplaar van gepubliceerde artikelen 
van Noordmans, 1933-1951. Bevat duplicaten. 

418 Kopieën en een origineel exemplaar van gepubliceerde artikelen 
van Noordmans, 1934-1941. Nummer 3 en 5 uit de inhoudsop-
gave ontbreken, Bevat duplicaten. 

419 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1939-
1940. 

420 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, 1937. In-
houd ontbreekt. 

421 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans, waarvan 
enkele postuum verschenen, 1934-1971. Bevat duplicaten. 

422 Kopieën van geschreven manuscripten, uitgetypte versies en 
gepubliceerde artikelen van Noordmans, 1944-1946. 

423 Kopie van twee geschreven manuscripten van Noordmans, 
1932-1936. Bevat duplicaten. 

424-433 Inhoud ontbreekt. 
434 Kopieën van handgeschreven correspondentie van Noordmans 

aan Miskotte, 1928-1954. Inhoudsopgave ontbreekt. 
435 Uitgetypte selectie van correspondentie van Noordmans aan 

Miskotte, 1928-1954. Inhoudsopgave ontbreekt. 
436-447 Inhoud ontbreekt 
448 Kopie van een gepubliceerd artikel van B. Engelbrecht met 

verwijzingen naar de theologie van Noordmans, 1981. 
449 Kopie van een gepubliceerd artikel van A.J. van Dulst, in relatie 

tot Noordmans, 1980. Inhoudsopgave ontbreekt. 
450 Kopieën van gepubliceerde artikelen van Noordmans en manu-

scripten over Noordmans, 1946-1948. Bevat duplicaten, Bevat 
extra artikelen. 

451 Kopieën van gepubliceerde manuscripten van Gunning, 1863-
1901. 

452 Kopieën van gepubliceerde artikelen van G.A. Wumkes en 
W.F. Dankbaar, 1915-1962. 

 
Doos 23 - Kopieën van manuscripten, lezingen en gepubliceerde artike-

len - vervolg 
453 Kopieën van door Noordmans gebruikte secundaire literatuur. 
454 Kopieën van door Noordmans gebruikte secundaire literatuur 

over Descartes. 
455 Fragment van een uitgetypte lezing van Noordmans. Inhouds-

opgave ontbreekt. 
456 Inhoud ontbreekt. [Aantekening ‘Inhoud meegenomen door 

A.v.d.Kooi 29.10.87’ (DH)]. 
457 Originelen en kopieën van krantenknipsels aangaande deel een 

van de Verzamelde Werken, 1978. 
458 Uitgetypte doctoraalscriptie theologie over Noordmans, van H. 

IJzerman, 1978. 
459 Inhoud ontbreekt 
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460 Originelen en kopieën van gepubliceerde artikelen over 
Noordmans, (met name over dissertatie van G.W. Neven), 
1956-1979. 

461 Origineel en een kopie van gepubliceerde artikelen van en over 
Noordmans, (opgenomen in Kerk en Theologie), 1979. In-
houdsopgave ontbreekt, bevat duplicaten. 

462 Originelen en kopieën van gepubliceerde artikelen over 
Noordmans, (bij verschijnen eerste delen Verzamelde Werken), 
1979-1982. Bevat duplicaten. 

463 Kopieën van geschreven aantekeningen van Bartels bij cursus 
Noordmans, (n.a.v. K. Barth, KDIII) 1947-1950. Inhoudsopga-
ve ontbreekt. [Omslag is niet aangetroffen (D.H.)]. 

464 Originele exemplaren van het weekblad Hervormd Utrecht, 
bevat artikelen over Noordmans van M.G.L. den Boer, 1980. 
Inhoudsopgave ontbreekt. 

465 Kopieën van gepubliceerde artikelen over Noordmans van J.T. 
Bakker, 1980. Inhoudsopgave ontbreekt. 

466 Kopie van een hoofdstuk uit een boek van Hoedemaker, ‘Noch 
rechts noch links, maar den koninklijken weg’, 1905. 

467 Originelen en kopieën van gepubliceerde artikelen over 
Noordmans, 1978-1983. Bevat duplicaten. 

468-479 Inhoud ontbreekt. 
 
Kopieën boekbesprekingen, artikelen en brieven 
480-496 Inhoud ontbreekt. 
497 Kopie van een gepubliceerd artikel van Noordmans, 1938. 

Nummers uit inhoudsopgave ontbreken. 
498 Kopieën van gepubliceerde boekbesprekingen geschreven door 

Noordmans, en een uitgewerkte versie van Kok Kampen, 1917-
1939. Bevat duplicaten, nummer 2 en 6 uit inhoudsopgave ont-
breken. 

499 Kopieën van gepubliceerde boekbesprekingen geschreven door 
Noordmans, 1937-1939. Bevat duplicaten. 

500 Kopieën van gepubliceerde boekbesprekingen geschreven door 
Noordmans, 1939-1941. Nummers 1 en 3 tot 5 uit inhoudsop-
gave ontbreken. 

501 Kopieën van correspondentie van Noordmans aan ouders, 1885-
1887. Bevat duplicaten. 

502 Kopieën van correspondentie van Noordmans aan ouders, 1887-
1888. Bevat duplicaten. 

503 Kopieën van correspondentie van Noordmans van en aan ou-
ders, 1891-1892. Bevat duplicaten. 

504 Kopieën van correspondentie van Noordmans aan ouders, 1893. 
 
Doos 24 - Kopieën boekbesprekingen, artikelen en brieven - vervolg 
505 Kopieën van correspondentie van Noordmans aan ouders, 1897-

1902. Bevat duplicaten. 
506 Kopieën van correspondentie van Noordmans aan ouders, 1902-

1908. Bevat duplicaten. 
507 Kopieën van correspondentie van Noordmans aan ouders, 1908-

1910. Bevat duplicaten. 
508 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1897-

1913. 
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509 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1885-
1902. 

510 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1907-
1910. 

511 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1897-
1913. 

512 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1885-
1887. 

513 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1887-
1888. Bevat duplicaten. 

514 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1891-
1892. 

515 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1893. 
Bevat duplicaten. 

516 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1897-
1902. Bevat duplicaten. 

517 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1903-
1908. Bevat duplicaten. 

518 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1909-
1910. 

519 Kopieën van een lijst met overleden familieleden van Noord-
mans, 1868-1913. Bevat extra artikelen met achtergrond infor-
matie over de familieleden en een kopie van een brief aan Johan 
Noordmans. 

520 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1885-
1897. 

521 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1884-
1888. 

522 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1886-
1887. 

523 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1884-
1897. 

 
Doos 25 - Kopieën boekbesprekingen, artikelen en brieven - vervolg 
524 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1884-

1908. 
525 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1885-

1903. 
526 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1892. 
527 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1897-

1921. Bevat duplicaten. 
528 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1901-

1910. 
529 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1909-

1910. 
530 Kopieën van correspondentie tussen Noordmans en Hoedema-

ker, 1887-1891. 
531 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1886-

1909. 
532 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1908-

1910. Bevat duplicaten. [Inclusief een brief van A.v.d. Kooi 
verzonden aan H.W. de Knijff d.d. 24-10-1983 (D.H.)]. 
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533 Kopieën van correspondentie tussen Noordmans en Wumkes, 
bevat uitgetypte versies, 1910vv. Bevat duplicaten. 

534 Kopieën van correspondentie tussen Noordmans en Miskotte, 
1926-1954. Bevat duplicaten. 

535 Kopieën van correspondentie tussen Noordmans en Miskotte, 
bevat uitgetypte versies, circa 1952. [Inclusief een brief van D. 
Monshouwer verzonden aan  A. de Lange d.d. 07-03-1980 
(D.H.)]. 

536 Kopieën van correspondentie geschreven door Noordmans, 
circa 1955. 

537 Kopieën van geschreven en getypte correspondentie tussen 
Noordmans en Van der Leeuw, 1928-1949. Bevat duplicaten. 

538 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1938-
1940. Bevat duplicaten. 

 
Doos 26 - Kopieën boekbesprekingen, artikelen en brieven - vervolg 
539 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1931-

1948. Bevat duplicaten. 
540 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1934-

1942. Bevat duplicaten. 
541 Kopieën van correspondentie tussen Noordmans en Kraemer, 

1941-1946. Bevat duplicaten. 
542 Kopieën van geschreven en getypte correspondentie gericht aan 

Noordmans, 1934-1935. Bevat extra artikelen met kopieën van 
het uittreksel uit de brieven van Durk Noordmans aan zijn doch-
ter Trijntje, 1877-1907, bevat duplicaten van extra artikelen. 

543 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1923-
1951. 

544 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1939. 
545 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1926-

1941. Bevat duplicaten. 
546 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1940-

1942. Bevat duplicaten. 
547 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1928-

1945. Bevat duplicaten. 
548 Kopieën van correspondentie over professoraten, 1926, 1931 en 

1935. Bevat duplicaten. 
549 Kopieën van correspondentie gericht aan Noordmans, 1935-

1956. Bevat duplicaten. 
 
Kopieën van brieven 
550 Kopieën van correspondentie aan Noordmans en enkele respon-

sies, 1939-1956. A en B uit de inhoudsopgave ontbreken. 
551 Kopieën van correspondentie aan Noordmans 1939-1951. A uit 

de inhoudsopgave ontbreekt. 
552 Kopieën van felicitaties aan Noordmans, telegrammen en brie-

ven, vijfentwintig jaar ambt, 31 januari 1928. 
553 Kopieën van correspondentie aan Noordmans, n.a.v. Eredocto-

raat, oktober – november 1935. 
554 Kopieën van felicitaties aan Noordmans, veertig jaar ambt, 31 

januari 1943. 1 brief ontbreekt. 
555 Kopieën van felicitaties aan Noordmans, vijfenveertig jaar 

ambt, 31 januari 1948. 
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556 Kopieën van felicitaties aan Noordmans, vijftig jaar ambt, 31 
januari 1953. 

557 Kopieën van correspondentie aan Noordmans, n.a.v. erelid-
maatschap ‘Quisque Suis Viribus’, februari 1948. 

558 Kopieën van briefwisseling van Noordmans en Berkhof, augus-
tus 1951. 

 
Doos 27 - kopieën van brieven - vervolg (nrs. 559-600) 
559 Kopieën van correspondentie van Noordmans aan Scholten 

1938-1945. Inhoudsopgave ontbreekt. 
560 Kopieën van correspondentie van Noordmans, 1914-1951. Be-

vat duplicaten. 
561-596 Inhoud ontbreekt. 
597 Door Noordmans zelf opgestelde chronologieën van eigen wer-

ken en een uitgetypte versie, 1948. 
598-599 Inhoud ontbreekt. 
600 Kopieën van krantenartikelen over Noordmans, 1925-1938. 
 
z.nr. Kopieën van de notulen van de Friese Predikanten Vereniging, 

1902-1916. 
 1 pak 
 
z.nr. Stuk ‘Familietraditie’ (teksten van rouwbrieven, familiege-

schiedenis De Gavere en De Roos). 
 Kopieën van overzichten bezittingen familie De Roos. 
 1 omslag 
 
Doos 28 
 
z.nr. Kopieën van en overgetypte versies van brieven van en aan 

Noordmans, stukken betreffende stamboom Noordmans en De 
Roos. 

 1 archiefdoos 
 
Doos 29 
z.nr. Kopieën van en overgetypte versies van brieven van en aan 

Noordmans, stukken betreffende stamboom Noordmans en De 
Roos. 

 1 archiefdoos 
 
 
Doos 30 
z.nr. Kopieën van en overgetypte versies van brieven van en aan 

Noordmans, stukken betreffende stamboom Noordmans en De 
Roos. 

 1 archiefdoos 
 
Doos 31 
z.nr. Kopieën van en overgetypte versies van brieven van en aan 

Noordmans, stukken betreffende stamboom Noordmans en De 
Roos. 

 Losse stukken 
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z.nr. Stukken betreffende redactie en uitgave Verzameld Werk 
Noordmans. 

 1 omslag 
 
Doos 32 
z.nr. Voornamelijk kopieën van en overgetypte versies van brieven 

van en aan Noordmans9. 
 1 archiefdoos 
 
Doos 33 
z.nr. Voornamelijk kopieën van en overgetypte versies van brieven 

van en aan Noordmans. 
 1 archiefdoos 
 
Doos 34 
z.nr. Voornamelijk kopieën van en overgetypte versies van brieven 

van en aan Noordmans. 
 1 archiefdoos 
 
Doos 35 
z.nr. Voornamelijk kopieën van en overgetypte versies van brieven 

van en aan Noordmans. 
 Losse stukken 
 
z.nr. Kopieën van knipsels van briefwisseling D.P. Noordmans - 

Ph.J. Hoedemaker in De Gereformeerde Kerk. 
 1 omslag 
 
z.nr. Omslag met handgeschreven recensies van publicaties van 

Noordmans. 
 1 omslag 
 
z.nr. Envelop met handgeschreven recensies van publicaties van 

Noordmans. 
 1 enveloppe 
 
z.nr. Rede voor Q.S.V., 4 februari 1892. 
 1 omslag 
 
z.nr. Correspondentie Noordmans (map 501-534 afl. I), kopieën 

handschriften. 
 Losse stukken 
 
Doos 36 
z.nr. Vervolg correspondentie Noordmans (map 534 afl. II -560), 

kopieën handschriften. 
 Losse stukken 
 

                                                           
9 De kopieën in dozen 32, 33, 34 en 35 zijn van brieven verzonden en ontvangen door O. 
Noordmans en zijn vader D.P. Noordmans. 
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z.nr. Kopieën van en overgetypte versies van brieven van en aan 
Noordmans (met lijst inliggend ‘niet ontcijferde woorden in 
Noordmans-correspondentie). 

 Losse stukken 
 
Doos 37 
z.nr. Kopieën van en overgetypte versies van brieven van en aan 

Noordmans. 
 Losse stukken 
 1 archiefdoos 
 
Doos 38 
z.nr. Kopieën van en overgetypte versies van brieven van en aan 

Noordmans en stukken betreffende de redactie. 
 Losse stukken 
 1 archiefdoos 
 
Doos 39 Kaarten uit de systematische catalogus.10  
 1 archiefdoos 
 

                                                           
10 Zie ook doos 16. 
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