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Een dorpspredikant die uitgroeide tot een groot theoloog

Biografische schets van 
dr. Oepke Noordmans (1871-1956)
Hendrik Schuring

Wie was deze Friese boerenzoon? Hoe was hij als predikant? Wat maakte dat deze grote protes-
tantse theoloog van de twintigste eeuw actueel bleef? Wat weten we van de mens Noordmans? 
Wie was hij eigenlijk? Wat dreef hem? Hoe drukte hij zich uit in taal? Hoe zag hij zich zelf? Zo’n 
61 jaar na zijn dood heeft de voormalige Larense hervormde predikant Noordmans in den lande 
nog altijd een schare trouwe volgelingen. Er bestaat zelfs een stichting die zich beijvert om het 
gedachtengoed van Noordmans onder de aandacht te brengen. Deze stichting koos dit jaar als 
thema ‘Noordmans en Luther ’. Noordmans’ ‘Verzamelde Werken’ voorzien in een behoefte.

Pastorie en kerk in Laren. Een aquarel van Marinus Brinkgreve ‘ten geschenke gegeven aan een vertrekkende dominee’.
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Zeven jaar geleden kwam ik in Laren wonen. Ik werd 
lid van de Protestantse kerk en interesseerde mij voor 
de Larense geschiedenis. Het viel mij op dat oudere 
leden van de gemeente anekdotes vertelden over ds. 
Noordmans, die in Laren tot in de oorlog predikant is 
geweest. Eén van hen is onze plaatselijke historicus 
en melkveehouder in ruste Appie Meuleman (1925). 
Appie, die op 16 april 1943 samen met anderen is 
aangenomen, vertelt in deel 5 van zijn oeuvre(1), dat 
de catechisanten van Noordmans de catechismus uit 
hun hoofd moesten kunnen opzeggen. Iemand die 
de beurt had, zorgde er wel voor dat degene die voor 
hem zat, Appie noemt deze persoon ‘de voorzitter’, een 
papiertje op de rug had met de tekst erop. Dat ging 
goed zolang Noordmans in zijn stoel bleef zitten. Wie 
was deze Noordmans?
Jo Teenstra-Pasman vertelt in haar verhalen uit de jaren 
zeventig alleen dat Noordmans een eredoctoraat heeft 
gekregen in 1935 in Groningen(2). Ik kwam er achter 
dat Noordmans een kamergeleerde was, die het één en 
ander gepubliceerd heeft. In het archief van de kerk in 
het Kulturhus bevindt zich zijn omvangrijk ‘Verzameld 
Werk’. Dat vond ik opmerkelijk voor een dorpspredi-
kant. Eind vorig jaar ontmoette ik dr. ds. Jan Dirk Wasse-
naar(1960), predikant van de PKN-gemeente in Hellen-
doorn, op een studiereis “in de voetsporen van Luther“. 
Hij bleek een kenner te zijn van Noordmans’ leven en 
werk en had er zijn dissertatie3) aan gewijd. Wassenaar 
mailde mij literatuur en foto’s 4), 5) en 6) en hielp mij op 
weg. Nog meer relevante informatie vond ik op inter-
net en in de Larense bibliotheek. Zo heb ik kans gezien 
om als niet theoloog een biografische schets te maken 
over het leven en werk van Noordmans.

Noordmans’ levensloop
Oepke Noordmans werd in 1871 geboren in een ker-
kelijk en zeer godsdienstig boerengezin in het Friese 
Oosterend. Zijn vader was veehouder en lekentheo-
loog. Vader publiceerde twee boekjes over theolo-
gische kwesties. Noordmans junior deed zijn studie 
theologie in Leiden en in Utrecht. Zijn studie lag 
geruime tijd stil vanwege ernstige overspannenheid.

Student in Leiden.

Uit deze handgeschreven tekst van ds. Noordmans blijkt, dat hij 
het beroep uit Laren in 1922 aanvaardde.Ds. Noordmans. 
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Hij werd achtereenvolgens predikant in de hervormde 
gemeenten Idsegahuizen-Piaam (1903) en Suameer 
(1910) in Friesland en in het Gelderse Laren (1923). 
Jan Dirk Wassenaar onderzocht hoe het Noordmans 
in Suameer verging. Hij schetst het volgende beeld(5): 
‘Er zijn grote economische en sociale verschillen tus-
sen rijke en arme dorpsbewoners. Ds. Noordmans 
trekt zich dit aan, hij spreekt zich uit voor eerlijk 
loon voor de arbeiders. Er zijn veel conflicten met de 
kerkvoogdij dan wel kerkenraad, vooral over financi-
ele kwesties. Als er reparaties of onderhoud aan de 
pastorie moeten gebeuren, is het voor hem lastig om 
dat bij de kerkvoogdij voor elkaar te krijgen. Ook met 
het hoofd van de lagere school, tevens ouderling in 
de kerkenraad, botert het niet. Deze stelt voor om 
collectes voor de school te bestemmen en hij wil de 
kinderen een week langer schoolvakantie geven, dit 
alles tegen de zin van Noordmans. Het bezoeken van 
zieken is voor hem moeilijk. Het liefst trekt hij zich 
terug om te studeren en te schrijven’.
Ik vermoed dat een beroep uit Laren een uitkomst 
moet zijn geweest.

Oepke Noordmans en Johanna Hillegonda (Jo) Ooster-
huis zijn op 14 juli 1910 in het huwelijk getreden. Op 5 
juli 1912 werd Rutgerdina Adelpha (Dientje) geboren. 
Op 6 januari 1915 kwam Dirk Petrus (Dirk) ter wereld.

Noordmans heeft tweemaal op de nominatie gestaan 
om kerkelijk hoogleraar te worden, maar het profes-
soraat ging beide keren aan hem voorbij. De Rijksuni-
versiteit Groningen verleende hem een eredoctoraat 
in 1935. In 1928 vierde hij zijn 25-jarig en in 1943 zijn 
40-jarig ambtsjubileum. Hij hield op 25 juni 1944 zijn 
afscheidspreek in Laren. Jo Teenstra-Slagman ver-
telt(2), dat Noordmans de laatste bewoner was van 
de oude pastorie. In november 1944 moest het gezin 
Noordmans de pastorie verlaten omdat de Duitsers er 
in trokken. In haar boekje staat een foto van de pas-
torie waar het gezin een kleine twintig jaar vertoefde. 
In 1945, na omzwervingen in Laren, ging het echtpaar 
Noordmans in Lunteren wonen.

Bij een gelegenheid vertelde zoon Johan(7): ‘In de 
grote kamer stond een oude Friese kachel waar je 
omheen kon zitten en je voeten op zetten. Vader 
schaakte, stond opeens op en liep naar de andere 
kamer waar zijn bureau stond en het oude huispijpor-
gel. Daar schreef hij dan in één ruk zijn meditatie op. 
Hij had natuurlijk al eerder grondig naar de [grond]
tekst en een commentaar gekeken’.
Ds. Noordmans bleef na zijn emeritaat actief. In 1954 
werd hij tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
benoemd. Hij overleed op zondag 5 februari 1956 en 
werd op 9 februari begraven in Laren, na een rouw-
dienst in de Hervormde kerk aldaar. Johannes Arnol-
dus (Johan) Noordmans overleed op 8 oktober 2013 
te Lunteren. Hij woonde tot zijn dood in het huis van 

Op de foto staat het gezin Noordmans met de twee oudste 
kinderen Dientje en Dirk. Dirk overlijdt op 26 mei 1944 te Laren. 
Op 23 juli 1923 werd in Laren Johan Arnoldus Noordmans 
geboren. Zijn vader was 52 jaar. Zijn moeder, Jo Oosterhuis, 
predikantsdochter, was 37 jaar.

Het woonhuis van de fam. Noordmans in Lunteren.
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zijn ouders. Johan is, net als zijn zus en broer, kin-
derloos gestorven. Johan werd evenals zijn broer en 
ouders in Laren begraven.
Oepke Noordmans heeft veel gepubliceerd. Zijn pen-
nenvruchten zijn bijeengebracht in tien delen (in elf 
banden) Verzamelde Werken. Johan heeft dit werk in 
2006 aangeboden aan de gemeentes waar ds. Noord-
mans predikant is geweest.

Het samenstellen van de verzamelde werken was 
een wetenschappelijk programmaonderdeel van de 
Theologische Hogeschool / Universiteit van de Ge-
reformeerde Kerken te Kampen en de Theologische 
Faculteit van de Universiteit Utrecht. Het eerste deel 
kwam in 1978 uit, het tiende in 2004. De presenta-
tie van dat laatste deel vond op 27 mei 2004 plaats 
in de aula van de Theologische Universiteit aan de 
Oudestraat te Kampen. Bij die gelegenheid overhan-
digde prof. dr. O.J. de Jong het eerste exemplaar aan 
Johan Noordmans.

Wie was Oepke Noordmans?
Hetgeen ik over Noordmans heb gelezen is beperkt. 
Bij de beantwoording van de vraag: ‘Wie was deze 
dorpspredikant en theoloog? ’, ontstaat bij mij het 
volgende beeld. Het Friese jongetje Oepke was zeer 
getalenteerd: begaafd en fijn besnaard, op het gym-

nasium een goede leerling. Zijn propedeuse en kandi-
daats theologie haalde hij cum laude. Zijn gevoel voor 
taal was uitzonderlijk: beeldend en literair. Hij had een 
onafhankelijke geest, die zich goed kon verweren. Hij 
was zeer bedreven in het voeren van de pen.
In zijn ‘Dankrede’ na zijn erepromotie bepaalde 
Noordmans zijn gehoor bij ‘de huiskerk’ van zijn jeugd: 
‘Ik zou graag nog iets zeggen van meer elementaire din-
gen, over sfeer en stemmen. Over de schoot der vroom-
heid, de kerk, waarin ook mijn theologie is ingebed. Niet 
allereerst aan het kerkelijk instituut denk ik nu, maar aan 
de kerk als moeder. Ik denk aan de sfeer en de stemmen, 
zoals die openbaar worden in de huiskerk en de groep. 
De Schrift leerde ik kennen ‘met levende stem’. De mys-
tieke tonen van psalmen en gezangen streken over het 
bewogen leven. Het gebed was geen formulier maar 
gemoduleerd, zoals de Geest gaf uit te spreken’.
‘Mijn doctoraal sloeg ik over. Ik verzoek de jongeren hier-
aan geen voorbeeld te nemen. Het is niet de kortste weg 
om na het doctoraal te promoveren. Toen ik in mijn vierde 
academische jaar naast de stof voor het kerkelijk examen 
de godsdienst van Israël en de dogmen geschiedenis be-
studeerde, stelde ik mij voor in de pastorie de ethiek door 
te nemen. Maar gezellige collega’s, het edele schaakspel en 
meerstemmige muziek brachten mij voorlopig daarvan af. 
Ik liet niet de studie, maar wel de handboekstudie varen en 
wendde mij tot de grote wereldlijke en kerkelijke schrijvers.’

Noordmans had ook een schaduwzijde. Hij had te 
kampen met idiosyncrasie (aangeboren overgevoe-
ligheid) en bacillenvrees. Mogelijk heeft dat ertoe bij 
gedragen, dat hij in zijn studententijd overspannen is 
geraakt. Kennelijk heeft hij leren leven met deze ’in-
nerlijke beperkingen’, door structuur aan te brengen 
in zijn leven en zich daar stipt aan te houden. Hetgeen 
er mogelijk toe bijdroeg dat hij stug, lastig en ontoe-
gankelijk overkwam. Al dan niet in combinatie met 
deze ‘innerlijke beperkingen’ stuitte hij ook op ‘uiter-
lijke beperkingen’ in de loop van zijn leven. Ik noem 
de perikelen in Suameer. Het verlies van een zoon. 

Johan Noordmans en prof. dr. O.J. de Jong
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Het mislopen van hoogleraarsbenoemingen. Het met 
emeritaat moeten. De laatste jaren van zijn leven had 
Noordmans (sr.) te kampen met een dodelijke ziekte.
In 1955, hij was toen ernstig ziek, schreef Noord-
mans aan een collega: ‘Toen mijn oudste zoon zijn 
noodlottig einde vond, in 1944, werd mijn bestaan 
(…) omgewoeld. Daardoor vielen de grenzen, die mij 
gewoonlijk van anderen op sobere afstand hielden, 
tijdelijk weg. Ik kon bij mijn naasten binnen gaan met 
macht, aangedaan met een zekere onweerstaanbaar-
heid. Ik had ook niet meer mijn gewone verweer. Het 
‘ja en neen’ gesprek was uit. Wij behoefden het niet 
eens te worden. Waarheid is geen korreltje zout op 

een weegschaaltje. Waarheid, dat zijn stemmen van 
patriarchen en profeten; van priesters en koningen; van 
apostelen, aartsengelen en cherubijnen. Waarheid, dat 
is het geluid van trompetten en bazuinen. Deze waar-
heid kan men niet in zich opnemen zonder een beetje 
in liefde dronken te zijn.’
Zoals gezegd, Noordmans heeft tot tweemaal toe 
op de nominatie gestaan om kerkelijk hoogleraar 
te worden, maar het professoraat is beide keren aan 
hem voorbijgegaan. Daar heeft hij het niet gemak-
kelijk mee gehad. In een brief van 21 juli 1941 schreef 
hij aan P. Scholten over zijn ‘innerlijke aanleg en lots-
beschikking: ‘Ook bij uiterlijke teleurstelling ligt de rem 
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op het leven mij beter dan het succes. Instinctief heb ik 
daar zelf op allerlei wijze aan meegewerkt. Ook mijn 
kerkelijke loopbaan draagt daarvan het merk. Daar-
aan is niet veel te doen. De vreugde van het samenzijn 
met de zaak heb ik in ruime mate gesmaakt. En voor 
verbittering ben ik bewaard gebleven.’
In de preek ter gelegenheid van zijn afscheid als 
predikant van de hervormde gemeente Laren (Gld.) 
in 1944 zegt Noordmans iets over zijn karaktereigen-
schappen. ‘Misschien heb ik wat stug en terughoudend 
met u omgegaan: voor mijn doen gewoon, voor uw 
behoefte misschien niet. Gij wildet meer aangehaald 
worden. Maar geloof mij, mijn gezindheid te uwaart 
bleef meer dan twintig jaren dezelfde. Er kwamen wel 
storingen voor, vooral aan het einde, maar steeds 
was er in mijn hart een gestadige genegenheid voor 
uw boerenwezen, uw personen, uw stand en uw werk. 
Voor mij was zo’n verhouding normaal. Ik versta niet 
de kunst om, als een harlekijn, dan weer tot u af te 
dalen en dan weer in mijn stokje te klimmen. Ik ken 
niet het onderscheid tussen dominee en boer. Tot mijn 
eigen wezen behoort het ruisen van de winden en het 
branden van de zon, het zaaien en oogsten. Maar ik 
had als prediker en theoloog ook een andere zijde in 
mijn wezen, waarop door de kerk, ook van Christus-
wege, een beroep gedaan werd. In andere streken van 
ons vaderland zou daarvoor meer waardering hebben 
bestaan. Hier is dat minder het geval geweest. Zo heb-
ben zich sommige harten wel eens tijdelijk voor mij en 
mijn prediking weer gesloten. Maar het ging toch niet 
om mijn persoon. En zo weiger ik te geloven, dat de 
harten van het Evangelie zich kunnen sluiten, als ze 
erdoor geopend zijn.’
Het thema van deze afscheidspreek is verzoening.
 
In zijn eerste gemeente wendde Noordmans zich 
tot de grote kerkelijke en wereldlijke schrijvers (bij-
voorbeeld Augustinus en Calvijn, Descartes en Dos-
tojewski). In zijn tweede gemeente maakte hij zijn 
kennis vruchtbaar voor bredere kringen. In zijn derde 
gemeente schreef hij onder meer ‘Herschepping’ 
(1934). Door ervaring wijs geworden in zijn tweede 
gemeente werd hij één van de oprichters van de Bond 
van Nederlandse Predikanten. Van 1921 tot 1928 
maakte hij deel uit van het hoofdbestuur van deze 
bond. Van 1931 tot 1938 vervulde hij een leidende rol 
in de vereniging
Kerkopbouw, waarin gewerkt werd aan vernieuwing 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij leverde ook 
een substantiële bijdrage aan de totstandkoming van 
de hervormde kerkorde van 1951.

In de ban van Noordmans?
In een interview in Trouw van 22 januari 1999 ver-
telde emeritus-hoogleraar dr. W.H. de Knijff hoe hij in 
zijn studententijd in de ban raakte van Noordmans 
(8). Dr. De Knijff keek uit naar Noordmans’ overden-

kingen in het tijdschrift De Waagschaal: ‘Hij was een 
sterke vertegenwoordiger van het denken van die tijd, de 
traditie van Karl Barth. Zijn werk was ook rijk van taal, 
beeldend, literair. Het was een uitdaging er in door te 
dringen. Het was eenvoudig maar er zat meer achter.’ 
Jan-Dirk Wassenaar zat tijdens zijn studie theologie 
in Utrecht in de collegebanken bij de professoren dr. 
J.M. Hasselaar en dr. H.W. de Knijff, die hij rekent tot 
de belangrijkste Noordmans-kenners(9). In 1985 werd 
Wassenaar predikant. In 1999 promoveerde hij op 
“Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van 
een kerkvader”. Waartoe een aanstekelijk enthousi-
asme in de collegebank al niet kan leiden. Inmiddels 
zijn zo’n twintig dissertaties over leven en werk van 
Noordmans gepubliceerd.
Als enthousiast Noordmans-kenner kocht Wasse-
naar een door de Gebroeders Adema te Leeuwarden 
gebouwd huisorgel uit de nalatenschap van Johan 
Noordmans(10).

Noordmans heeft het orgel geërfd van zijn ouders. 
Het heeft ook in de pastorie in Laren gestaan en de 
oorlogsperikelen doorstaan. Predikant J. J. Buskes uit 
Amsterdam publiceerde over zijn evangelisatiewerk 

Het Noordmansorgel in 1999.
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onder buitenkerkelijke arbeiders. Noordmans las, 
tussen de regels door, dat Buskes een beetje neer-
gebogen ging onder zijn werk. Noordmans schreef 
Buskes daarom een briefje, waarin hij hem troostende 
en bemoedigende teksten aanreikte. Hiermee stak hij 
hem een hart onder de riem. Noordmans laat hiermee 
zien hoezeer hij begaan is met het lot van zijn mede-
mens. In een briefje gaat hem dat kennelijk veel beter 
af dan in een ontmoeting. Dit gebaar droeg er toe bij, 
dat Buskes in de ban raakte van Noordmans. In een 
publicatie uit 1959 (11), herdenkt hij Noordmans met 
eerbied en dankbaarheid. Buskes liet ook een kritisch 
geluid horen. In 1939 was Buskes met zijn vrouw 
op vakantie in Lochem. Zij gingen in Laren kerken. 
Buskes herinnerde zich: ‘Niet een bijzonder mooie kerk. 
Ouderwetse banken. Stofvrij was de kerk niet. De lampen 
waren bepaald lelijk. Noordmans was geen redenaar. 
Hij praatte meer dan hij preekte. Geen toga. Een uiterst 
sobere liturgie’.

1944-1945
Sprekende uitingen van waarvoor Noordmans 
stond en hoe hij dat uitdroeg zijn ook de brie-
ven aan zijn kinderen. Geschreven in de meest 
benarde tijd van de Tweede Wereldoorlog, 1944-
1945. Voor Noordmans viel dat samen met het 
verplichte (en door hem verfoeide) emeritaat, met 
het overlijden van zijn oudste zoon en met zijn af-
scheid van de gemeente Laren. Daar kwam bij dat 
hij de pastorie moest verlaten; zijn inboedel en bi-
bliotheek waren her en der verspreid, terwijl hij en 
zijn vrouw telkens op nieuwe adressen in het dorp 
gehuisvest werden. Zijn dochter verbleef in Put-
ten ten tijde van de razzia aldaar en zijn jongste 
zoon was onderduiker. Op 6 februari 1944 schrijft 
Noordmans: ‘Het koninkrijk der hemelen is nabij 
gekomen, maar kan nu nog alleen geloofd worden. 
Door dit geloof blijft de ziel van een mens levend; 
hij kan niet sterven als hij gelooft. Er zijn ook veel 
dode zielen, maar in dit leven kunnen zij nog levend 
worden. Een gelovige ziel heeft een zekere macht 
over andere zielen; er is leven in; hoop en liefde, die 
van God komen. En dat zijn krachten, waardoor de 
wereld overwonnen wordt. Er is niemand die deze 
macht kan verbreken en zij zal ook nooit verbroken 
worden. Geloof je, dat het geloof en de hoop en de 
liefde ooit uit de wereld zullen gaan? Het zijn gaven 
van de Heilige Geest en die Geest komt van Jezus en 
Jezus komt van de Vader. Nu het allerbeste en vele 
groeten je Vader.’

Een intense beleving in de Achterhoekse natuur
Uit het volgende fragment blijkt hoe gevoelig Noord-
mans is en hoe hij dat uitdrukt in beelden. Een biogra-
fisch fragment bij uitstek, uit de omgeving van Almen. 
Aan het eind van een drukke dag overvalt Noordmans 
een intense beleving in de Achterhoekse natuur, op 

weg naar Laren. In 1948 schreef hij in het blad “In de 
Waagschaal” de meditatie “Wijding”. Deze meditatie 
is opgenomen in de bundel “Gods Poorten”, uitgege-
ven in 1949 (12). Hij vertelt daarin over voornoemde 
fietstocht in de Achterhoek, ‘langs de wegen van dorp 
tot dorp, door het bos, over de hei’. Hij laat weten dat 
de graad van helderheid van zijn bewustzijn daarbij 
tot ongeveer de helft van de gewone waarde ver-
minderde. Voor de andere helft werd die volkomen 
geabsorbeerd door de apotheose die zijn omgeving 
bij haar overgave aan de zon onderging. Licht en kleu-
ren triomfeerden, alle geluid verstierf en elk woord 
verstilde. Met het voortschrijden van de namiddag 
scheen de orgie van licht nog toe te nemen. ‘Het 
geel nam iets af; het rood kreeg de overhand. Het blad 
hernam zijn rechten tegenover de zon. Tot ik op een punt 
kwam, waar dit rood alles om mij heen als in vlammen 
zette. Hier scheen de natuur letterlijk behekst en kwam 
ik ook zelf onder een vreemde betovering. Het was alsof 
uit het bosschage satyrs te voorschijn konden springen 
en naast een eik een roodgeaderde demonische gestalte 
kon staan. De natuur kreeg iets dreigends en gevaarlijks, 
alsof een afgrond zich ineens kon openen, waarin men 
levend ter helle kon varen. – Toen ik zover gekomen was, 
werd plotseling het uitzicht vrij en in het vrijgekomen 
segment stond ‘Almens kerkje’, waarin het massieve mid-
deleeuwse doopvont. De ban was gebroken en ik kon in 
geestelijke nuchterheid de weg naar huis inslaan.’
Aan het eind van deze beleving geeft Noordmans zich 
rekenschap van het doopvont in het Almense kerkje. 
Zo maakt hij duidelijk dat Christus van een andere 
orde is dan de natuur, het thema in ‘Herschepping’ 
(1934).

Tot slot
Uit deze biografische schets van dr. Oepke Noord-
mans (1871-1956) komt een beeld naar voren van 
een begaafd man, die begaan is met het lot van 
zijn medemens, staat voor zijn ambt en roeping 
en dat met verve uitdraagt. Het geloof stelt hem 
daartoe instaat. Het geloof maakt het de gevoe-
lige Noordmans mogelijk in het reine te komen en 
te blijven met innerlijke en uiterlijke beperkingen. 
Dit aanhoudende lastige proces van beproevingen 
lijkt bij hem een vitale en vruchtbare bodem op te 
leveren voor studie en een aanhoudende stroom 
publicaties in vakbladen op theologisch gebied. 
Veelal schreef hij ‘naar aanleiding van’, ‘in gesprek 
met’ of ‘op verzoek van’. Zo’n twintig personen 
hebben over zijn werk en leven een dissertatie 
geschreven. In de stilte van zijn studeerkamer kan 
de belezen theoloog in geschreven teksten (me-
ditaties) zijn ervaringen origineel, beeldend en 
treffend verwoorden in poëtische taal en een tref-
zekere compositie. Zo groeit hij uit tot een groot 
theoloog. Menigeen in den lande is hij met zijn teksten, 
ook wel voorzien van een biografische inslag, tot op de 
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dag van vandaag van dienst. In preken brengt de predi-
kant Noordmans zijn boodschap zo te zien in schrijftaal. 
Kennelijk is het hem niet gegeven zich gemakkelijk in 
spreektaal uit te drukken en als redenaar aan te treden. 
Een niet-belezen gehoor kan hem zodoende niet goed 
volgen. Zijn noeste arbeid in de studeerkamer en zijn te-
rughoudendheid in de omgang met anderen beperken 
hem in zijn contacten van mens tot mens.
Dankzegging 
Met genoegen kijk ik terug op de gesprekken met 
Jan Dirk Wassenaar tijdens de Lutherreis en de 

ontmoeting in de pastorie in Hellendoorn. Aan de 
hand van de literatuur en het fotomateriaal, dat hij 
beschikbaar stelde, kon ik mij inlezen en inleven in 
het wel en wee van Oepke Noordmans. Ik kon mij 
zelf een beeld van deze grote theoloog vormen 
en daarvan als niet-theoloog in dit artikel verslag 
doen. Hartelijk dank daarvoor!
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OFFICIËLE OPENING
Zaterdag 2 december 2017 wordt Museum STAAL of-
ficieel geopend. Zondag 3 december is er een speciale 
opening voor de inwoners van Almen. Vanaf vrijdag 
8 december kan iedereen Museum STAAL bezoeken. 
De gehele openingsmaand december hebben Muse-
umkaarthouders toegang voor de helft van de entree-
prijs. 

MUSEUM STARING IN ALMEN
Het idee voor Museum STAAL begon met de wens om 
een museum te bouwen. Een museum passend in de 
omgeving, maar met een verrassende vorm. Een mu-
seum dat past bij de pittoreske uitstraling van Almen 
en zijn omgeving. Een plek waar je het verhaal van de 
Achterhoek kunt vinden. Bij de vraag hoe dit verhaal 
het beste verteld kan worden kwam steeds weer de 
naam van Anthony Christiaan Winand Staring naar 
voren. Heer van de Wildenborch, landheer, dichter en 
landbouwkundige. Geboren en getogen Achterhoe-
ker. Getrouwd in het kerkje van Almen. En de eerste 
dichtregel van zijn meest bekende gedicht is: ‘Elk 
weet, waar ’t Almensch Kerkje staat’.

NIEUW MUSEUM OVER HET LAND VAN STARING: DE ACHTERHOEK

In Almen wordt een nieuw museum geopend, een museum over het land van 
dichter Staring: de Achterhoek. Op de plek waar eens een mosterdmakerij stond 
staat nu een gloednieuw gebouw. Nauwelijks te onderscheiden van het oude 
pand, gecombineerd met strakke vormen van staal en glas. Initiatiefneemster Pien 
Pon is verliefd op Almen en wil het dorp met haar museum een boost geven. 

Het was duidelijk, het wordt een museum over het 
Land van Staring. Museum Staring in Almen, STAAL 
was geboren. 

STARING ERVARING
De teksten van dichter A.C.W. Staring nemen de 
bezoekers mee en laten hen de Achterhoek op een 
onverwachte manier ervaren. Muziek, romantiek, 
landbouw, de Hoofdige Boer en gedichten. Het zijn 
een aantal van de thema’s die in het museum aan bod 
komen. Ze verbinden de tijd waarin Staring leefde 
(1767–1840) met het nu. Zo zijn de ideeën die hij had 
over hoe het land beter bewerkt en bewoond kon 
worden, van groot belang geweest. En de theekoepel 
aan rivier de Berkel, gebouwd in opdracht van dochter 
Constantia, is sinds de restauratie in 2004 een favorie-
te bestemming voor wandelaars en fietsers. De liefde 
voor het landschap, de geschiedenis en cultuur van 
de Achterhoek voel je in Museum Staring in Almen.

Dorpsstraat 39 - 7218 AC Almen
www.museumstaal.nl 


