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Gesproken is door mr A fak die zeide flat
het
niet bevreemden zou
zeker
dat hij als ’opvolger
volger van mr
Noyon als procureur-generaal -van
den
Hoogen
Raad
Spreker
iets zou zeggen
noemde den overledene een eminente persoonlijkheid
heid
Iedereen kent de carriŁre die hij gemaakt
heeft
zeide spreker
Deze begon in Den Brid en
Winschoten
werd voortgezet in Rotterdam
en
waar hij fc
rond die «jn farm
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Bekend is ook welk een gezag als procureurgeneraal
generaal
mr
Noyon heeft gehad en bij het eindigen
de
Koningin
digen van zijn loopbaan heeft het
tot
ridder
dan ook behaagd hem te benoemen
grootkruis in de ’Orde van Oranje-Nassau Naast
’
zijn ambtelijke loopbaan heeft Noyon echter een
groote wetenschappelijke carriŁre gemaakt Spreker
daartoe
ker
wilde
geen beroep op dØ kleitfe
boekjes die we altoos zoo gaarne naslaan maar
voor
strafrecht
wijzen op zijn groote wetboek
waarvan iedereen de waarde kent
Wat de overleden als mensch is geweest weten
in aanraking kwamen
zij het beste die met hem
Noyon was niet gemakkelijk maar voor wie hem
kenden was hij een trouw en best vriend Spreker
mogen ondervinden
dat in moeilijke dagen
ker heeft
vinden
Met een laatst vaarwel en een hoop p
wederzien eindigde mr Tak zijn rede
Terwijl dr Johan Wagenaar uit ’s Gravenhage
vin
ich einmal soil scheiden
op het orgel Wienn
het
stoffelijk
Bach speelde werd de kist met
overschot uitgedragen
mr
de oudste zoon
Bij het crematorium heeft
Noyon uit Enschede dank gezegd voor de
S
P
Ofschoon de overledene
groote
belangstelling
80 jaar mocht worden is de slag voor ons groot
zeide spreker want als echtgenoot en vader is -Hij
Spreker bracht
ons geweest
ontzaglijk veel vr
daarop een laatsten groet aan den overledene
carriŁre werd

