De Landarbeidersvereeniging
Lochem-Laren (1920-1930)
Gert Jan Beuzel

100 Jaar geleden kende Nederland veel woeste gronden en veel landarbeiders, die graag een eigen
stukje grond wilden kopen om er een huis te bouwen. Meestal hadden zij er het geld niet voor en
de banken verstrekten hun geen leningen. De toenmalige regering wilde verbetering brengen in
het lot van deze landarbeiders. Die sociale gedachte was de achtergrond voor de Landarbeiderswet van 1918.
De wet leidde tot de oprichting van de Landarbeidersvereeniging Lochem-Laren. In de loop van
de jaren 20 en 30 werden verschillende landarbeiders aan een eigen plaatsje geholpen, maar één
keer ging het dramatisch fout.
De Landarbeiderswet
In het voorjaar van 1918 werd de Landarbeiderswet
door de Tweede en de Eerste Kamer geloodst door
minister F.E. Posthuma, die minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel was in het extraparlementaire
kabinet Cort van der Linden.
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Minister F.E. Posthuma
(1874 – 1943).

De wet was bedoeld om landarbeiders financieel te
helpen bij het in eigendom krijgen van land met een
woning of het pachten van grond. Natuurlijk stelde
de wetgever een aantal voorwaarden. Zo moest een
landarbeider in “den landbouw, den tuinbouw, den
bosbouw, de veehouderij of de veenderij” werkzaam
zijn. Ook moest hij tenminste twee jaar in de gemeente wonen, van “goed zedelijk gedrag zijn” en
minimaal 25 en maximaal 50 jaar oud zijn.
De combinatie van land met een arbeiderswoning
werd een “plaatsje” genoemd. Zo’n plaatsje mocht
niet meer kosten dan 4.000 gulden en de landarbeider moest zelf tenminste 10% van dit bedrag inbrengen.
Als hij aan de voorwaarden voldeed, kon hij een
aanvraag voor een lening indienen bij de plaatselijke
Landarbeidersvereniging. Het bestuur beoordeelde
de aanvraag èn de aanvrager. Als dat leidde tot een
positief besluit, dan werd de aanvraag doorgestuurd
naar de gemeente, waarin de aanvrager woonde.
Als de gemeenteraad de aanvraag ook goedkeurde,
werd deze doorgestuurd naar de Minister van Financiën voor de definitieve goedkeuring. Want ook al
betrof het een wet van de minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel, zijn collega van Financiën was
belast met de uitvoering.
Het goedkeuringstraject was ingebed in de bestuurlijke structuren en was ongetwijfeld gericht op een
zorgvuldige besluitvorming. Dat lukte meestal heel
aardig, tenzij een hogere instantie onverwacht een
negatief besluit nam. Dan moest de aanvraag terug
naar af, wat pijnlijke gevolgen kon hebben.

De oprichting van de Landarbeidersvereeniging
Lochem-Laren
Het initiatief voor de oprichting van een Landarbeidersvereeniging voor Lochem en Laren (Gld) kwam van de
afdeling Lochem-Laren van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij voor Landbouw (GOMvL). Meester
Bernard van Krimpen was de stuwende kracht achter

De oprichtingsvergadering van de Landarbeidersvereeniging Lochem-Laren vond op 8 april 1920 plaats in het Lochemse gemeentehuis
(ansicht, ca. 1925: Hist.Gen. LLB)

De nieuwe vereniging kreeg een lange naam, die het
doel goed weergaf: “Vereeniging ter bevordering van
de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders:
“Lochem-Laren”, kortweg: de “Landarbeidersvereeniging Lochem-Laren”. In de statuten was opgenomen,
dat de vereniging vier aandelen van 10 gulden had geplaatst om aan een beginkapitaal te komen. De leden,
die geen aandeelhouder waren, zouden jaarlijks een
bijdrage van tenminste 50 cent betalen.

Wie waren de bestuursleden?
De bestuursleden, die de Landarbeidersvereeniging
Lochem-Laren op 8 april 1920 oprichtten, waren een
mix van gemeente- en landbouwbestuurders uit de
gemeentes Lochem en Laren, aangevuld met enkele
Lochemse notabelen.
Mr. Frederik Willem Reinhart Wttewaall werd voorzitter. Hij was in 1880 geboren in ’s-Gravenhage, studeerde rechten in Leiden en werd in 1914 benoemd
tot burgemeester van Lochem, een functie die hij
gedurende 15 jaar zou vervullen.
Egbert Harkink werd “ondervoorzitter”. Ook hij was
geboren in 1880, maar dan op de boerderij “Wonnink” onder Lochem. Egbert Harkink was een man
van vele, vooral agrarische, bestuursfuncties en was
gemeenteraadslid voor de CHU in Lochem.
De 1e secretaris van de Landarbeidersvereniging
was Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, die in
1892 was geboren in Lopik (U). De notariszoon was
in 1916 benoemd tot gemeentesecretaris van de
gemeente Laren.
Zijn vervanger, als 2 e secretaris, was het Lochemse
schoolhoofd meester Bernard van Krimpen, één van
de meest daadkrachtige persoonlijkheden, die de
landbouwwereld rond Lochem ooit heeft gekend. Hij
was in 1865 in Winterswijk geboren en kwam in 1886
als onderwijzer naar Lochem. In 1920 was hij hoofd
van School 1 in Lochem, maar ook landbouwonderwijzer en bestuurslid in diverse landbouworganisa-
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het initiatief, zoals hij toen op veel landbouwterreinen
het voortouw nam. De oprichtingsvergadering was
op 8 april 1920 “ten Gemeentehuize te Lochem”. Het
voltallige bestuur van de afdeling Lochem-Laren van
de GOMvL was aanwezig, evenals de Lochemse burgemeester mr. F.W.R. Wttewaal, de Larense gemeentesecretaris N.F. Cambier van Nooten en de heren B.J.
Nijland en G.J. Beuzel (mijn grootvader).
Aan het begin van de vergadering kregen ze meteen
een teleurstelling te verwerken. Het bestuur van de afdeling Laren van de GOMvL reageerde negatief op het
voorstel om één landarbeidersvereniging op te richten
voor de gemeenten Lochem en Laren en beweerde zelf
zo’n vereniging te willen oprichten. Het Larense standpunt werd betreurd en men besloot nog een poging
te doen om tot samenwerking te komen. Maar dat liep
op niets uit. De negatieve reactie uit Laren stond de
oprichting van de Landarbeidersvereeniging LochemLaren gelukkig niet in de weg.

21

Foto links: De Lochemse burgemeester mr. F.W.R. Wttewaal was de eerste voorzitter van de Landarbeiders-vereeniging (foto: Gelders
Archief ).
Foto rechts: Egbert Harkink en echtgenote Hendrika Alberdina Dijkman - trouwfoto uit 1906. Egbert Harkink was ondervoorzitter. (foto:
mevr. J. Heijink-Harkink).
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Foto links: N.F. Cambier van Nooten was gemeente-secretaris van Laren (G) en secretaris van de Landarbeiders-vereeniging van 19201929. (foto: Gelders Archief ).
Foto rechts: Meester Bernard van Krimpen in 1960, toen hij 95 jaar oud werd. Hij was 2e secretaris van de Landarbeidersvereeniging.
(foto: Hist.Gen. LLB).

Foto links: Jan Eijerkamp en echtgenote Willemina Christina Sarink (foto: mevr. G. Hofstee-Eijerkamp).
Foto rechts: Gerrit Jan Beuzel en echtgenote Berendina Heijink (foto: G.J. Beuzel). Eijerkamp en Beuzel waren bestuursleden.

koninklijk mocht noemen.
Omdat er nog geen aanvragen voor plaatsjes waren
ontvangen, werd geadverteerd “in de Lochemsche
Courant en andere couranten”. En dat werkte: er kwamen twee aanvragen binnen, van Garrit Jan Bosch en
Gerrit Jan Arendsen, die beiden aan de Albert Hahnweg in Lochem woonden.

Ook de overige zes bestuursleden brachten kwaliteit
mee. Zo was Hendrik Scholten uit Barchem bestuurslid van de GOMvL en wethouder van de gemeente
Laren. Carel Iwan Postel was kruidenier en woonde
aan ’t Ei in Lochem. Willem Jan Scharpert was in
Lochem geboren en in 1911 met zijn gezin naar Nettelhorst verhuisd.
Jan Eijerkamp woonde op de boerderij “de Reube”
in Ampsen en was o.m. bestuurslid van de Coöperatieve Boerenleenbank en de Coöperatieve Handelsvereniging in Exel, evenals Gerrit Jan Beuzel uit
Exel. Ook hij was een ervaren landbouwbestuurder
en werd, samen met Hendrik Scholten, één van de
meest regelmatige bezoekers van de vergaderingen
van de Landarbeidersvereeniging. Het nieuwe bestuur werd gecompleteerd door Berend Jan Nijland
uit Zwiep, die jarenlang een vast lid zou zijn van de
kascommissie.

De molenaarsknecht Garrit Jan Bosch was 1891 in
Mossel (onder Vorden) geboren; in 1912 trouwde
hij in Lochem met Dina Meddeler. Daar werden hun
eerste drie kinderen geboren. In november 1919
verhuisde het gezin naar Linde (onder Vorden), maar
in juni 1920 waren ze weer terug in Lochem, waar ze
gingen wonen aan de Albert Hahnweg 97. Garrit Jan
Bosch was toen landbouwer en grondwerker.
Zijn mede-aanvrager Gerrit Jan Arendsen was in
1888 geboren in Boschheurne. Na jaren als boerenknecht te hebben gewerkt, trouwde hij in 1917 met
Elsken Stokkink uit Groot Dochteren, waar ook hun
eerste kind werd geboren. In 1919 verhuisden ze
naar Lochem, ze woonden er aan de Albert Hahnweg
87. Vermoedelijk zijn Bosch en Arendsen samen op
het idee gekomen om een aanvraag in te dienen
voor een lening bij de Landarbeidersvereeniging. Ze
zouden buren worden in Exel.

De start en de eerste “plaatsjes”
Op 10 december 1920 verleende Koningin Wilhelmina haar goedkeuring aan de statuten van de
Landarbeidersvereeniging Lochem-Laren, die zich nu

Hun aanvragen werden op 26 januari 1922 behandeld door het bestuur van de Landarbeidersvereeniging. Even leek er een probleem te zijn met de
aanvraag van Bosch, omdat die nog geen twee jaar
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ties. En hij was actief in de provinciale en landelijke
politiek als prominent lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB).
Het dagelijks bestuur werd gecompleteerd door de
veearts Abraham Hijink, die werd benoemd tot penningmeester. Hij was in 1890 in Winterswijk geboren
en woonde sinds 1916 aan de Zwiepseweg in Lochem.
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De landarbeiderswoning van de
familie Arendsen in
Exel (foto: Hist.Gen.
LLB).
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De voorzijde van
de voormalige
landarbeiderswoning van Garrit
Jan Bosch in
1925. Foto: mevr.
D. VinkenborgBosch (zij is een
kleindochter van
Garrit Jan Bosch).
Inzet: de
gedenksteen die
herinnert aan het
begin van de bouw.
(foto: G.J. Beuzel).

in de gemeente Lochem woonde, maar het bestuur
besloot voor hem een uitzondering te maken. Verder
voldeden de aanvragen aan de vereisten van de Landarbeiderswet. Beide aanvragers zouden voor 300 gulden per hectare een perceel heidegrond in Exel kopen
van A.J. baron van Nagell van Ampsen; zijn familie had
die gronden gekregen in de verdelingen van de marke

Exel in het midden van de negentiende eeuw. De heidegrond lag aan de weg van Fleercate naar Loman, die
nu Bouwhuisweg heet, tussen de boerderijen “Miggelt”
en “Bargman”.
De totale kosten van grond en landarbeiderswoning
werden geraamd op 3.800 gulden. Daarvan moesten
de aanvragers zelf 10% opbrengen. Voor de resterende

De voormalige landarbeiderswoning
van H.J. Bergervoet
aan de Dwarsdijk in
Verwolde in 2018.
(foto: G.J. Beuzel).

3.420 gulden zouden ze een lening krijgen, waarover ze de eerste drie jaar 4% rente moesten betalen.
Daarna volgden 30 jaren, waarin een annuïteit van
5,8% verschuldigd was. In de overeenkomst van de
lening stonden bepalingen voor het geval “de schuldenaar” niet aan zijn verplichtingen zou voldoen. Dat
zou zelfs kunnen leiden tot een openbare verkoop van
het plaatsje. Natuurlijk moest de bewoner zijn plaatsje
goed onderhouden. Op voorstel van Van Krimpen werd
er aan toe gevoegd, dat de inboedel behoorlijk verzekerd moest worden.
Daarna werden “bestek en teekening” van de huizen
besproken, die in opdracht van de Landarbeidersvereeniging voor de aanvragers gebouwd zouden worden.
Op voorstel van Harkink werd besloten tot een publieke aanbesteding van de beide huizen. Die vond plaats
op 17 februari 1922 en leidde tot het gunnen van het
metselwerk aan zeven aannemers, terwijl A.A. Eggink
uit Laren werd benoemd tot opzichter over de bouw
van de beide landarbeiderswoningen.

Nieuwe bestuursleden
Eén van de Larense GOMvL-bestuursleden bleek
bereid toe te treden tot het bestuur van de Landar-

Nieuwe aanvragen
Egbert Jan Meutstege uit Lochem was de derde, die
zich meldde met een aanvraag voor een lening. Zijn
aanvraag werd op 27 april 1922 goedgekeurd door
het bestuur, onder dezelfde voorwaarden die eerder
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De Landarbeidersvereeniging had de Larense gemeenteraad op 15 december 1921 verzocht om een voorschot van 6.840 gulden voor de beide leningen. Minder
dan een week later keurde de Raad het verzoek goed
en werden de aanvragen doorgestuurd naar het Ministerie van Financiën, dat ook goedkeuring verleende.
En daarmee stond de uitgifte van de eerste plaatsjes op
de rails.

beidersvereeniging. Hendrik Jan Reurslag woonde
in Groot Dochteren op “de Koterie” en werd in april
1920 benoemd tot bestuurslid van de Landarbeidersvereeniging, waar hij de vergaderingen regelmatig
bezocht. Twee jaar later werd Jan Lubberdink uit
Klein Dochteren ook bestuurslid. Hij was naast landbouwer en landbouwbestuurder ook jarenlang actief
in de Lochemse gemeentepolitiek voor de VDB.
Het bestuur wilde ook een sociaaldemocraat als
bestuurslid en vond die in 1920 in Jan Hendrik Lubberdink, die lid was van de Lochemse gemeenteraad
voor de SDAP (de voorloper van de PvdA). Hij verscheen maar een enkele keer op een vergadering.
Dat gold ook voor Johan Bannink uit Groot Dochteren en Hendrik Mogezomp uit Langen, die in het
voorjaar van 1920 en 1922 toetraden tot het bestuur.
In november 1923 verzocht Abraham Hijink om eervol ontslag als penningmeester, omdat hij die functie
niet meer kon combineren met zijn werk als veearts
in Lochem en omgeving. Christiaan Jacobus Hana,
de directeur van de Lochemsche Bank, werd gekozen
tot nieuwe penningmeester. Hij was in 1883 geboren
in Nieuwer Amstel en woonde sinds 1918 in Lochem.
Als penningmeester kreeg Hana meer ruimte om gelden van de Landarbeidersvereeniging te beleggen
en in 1930 kreeg hij zelfs volmacht om een bankrekening te openen.
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Foto links: A.J. Baron van Nagell van Ampsen leverde regelmatig de grond voor een landarbeidersplaatsje (foto: Hist.Gen. LLB). Foto
rechts: Burgemeester Remmet van Lutterveld van Lochem werd in 1929 voorzitter van de Landarbeiders-vereeniging Lochem-Laren
(foto: Gelders Archief ).

met Bosch en Arendsen waren overeengekomen.
Egbert Jan was in 1876 geboren in Lochem, maar
bracht zijn jeugd grotendeels door in Groot Dochteren. In 1895 werd Egbert Jan boerenknecht op
“Hunteler” in Ampsen, waar hij twee jaar bleef. Hij
trouwde in 1900 met Janna Harkink uit Lochem
(geen naaste familie van de ondervoorzitter Egbert
Harkink). Met zijn 45 jaren was Egbert Jan in 1922
één van de oudere aanvragers. Voor 600 gulden
kocht hij twee hectares heidegrond in Verwolde van
A.J. baron van Nagell en daar verrees zijn landarbeiderswoning. Op 5 december 1922 verhuisde het
gezin Meutstege van Lochem naar huisnummer D
67b in Verwolde. In minder dan een jaar was de hele
procedure afgerond.
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De aanvraag van Hendrikus Johannes Bergervoet
had meer voeten in de aarde, omdat het bestuur
twijfelde of hij als landarbeider kon worden aangemerkt. Bergervoet werkte als leerlooier bij de Gebr.
Naeff in Lochem, toen hij zijn aanvraag in 1922 indiende. Hij was in 1895 geboren in Stad Doetinchem
en woonde sinds 1918 in Lochem. Daar was hij in
1919 getrouwd met Johanna Dimmendaal. Het gezin
woonde aan de Albert Hahnweg 110, waar twee
dochters werden geboren.
Het bestuur van de Landarbeidersvereeniging legde
zijn aanvraag voor aan de Minister van Financiën.
Nadat de Minister had laten weten geen bezwaar te
zien, werd Bergervoet in mei 1923 uitgenodigd voor

een gesprek met het bestuur.
Hij vertelde, dat hij landarbeider was geweest bij zijn
vader, daarna een jaar in de Wildenborch had gewerkt als landarbeider en van najaar 1919 tot voorjaar 1923 “in de fabriek van Naeff” had gewerkt. Sinds
1 maart 1923 was hij weer landarbeider. Ook liet hij
weten financieel zodanig gegoed te zijn, dat hij kon
voldoen aan zijn verplichtingen, zelfs als de aanvraag
zou worden afgewezen.
Het gesprek haalde de kou uit de lucht. Op 17 mei
1923 keurde het bestuur van de Landarbeidersvereeniging Bergervoet’s aanvraag goed en hij kocht
twee hectare heidegrond aan de Dwarsdijk in Verwolde. De verkoper was A.J. baron van Nagell, die
was uitgegroeid tot de vaste leverancier van grond
voor landarbeiders. Ook nu ging het snel: de gemeente Laren keurde de aanvraag op 28 mei 1923
goed, er werd een ontwerp gemaakt voor de te
bouwen woning en op 8 november 1923 betrok het
gezin Bergervoet de nieuwe woning.

Wisseling aan de top
In 1929 verloor de Landarbeidersvereeniging zowel
de voorzitter als de 1e secretaris. Gelukkig ging het in
beide gevallen om een promotie. Voorzitter Harkink
sprak op 15 april 1929 van “een groot verlies, waarin
echter berust moet worden”.
Mr. F.W.R. Wttewaal was per 15 februari 1929 benoemd tot burgemeester van Deventer, een functie
die hij zou vervullen tot oktober 1944, toen hij werd

ontslagen door de Duitse bezetter. Na de bevrijding van Deventer
werd Wttewaal op 16 april 1945
weer burgemeester, maar het was
van korte duur. Wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd werd
hem per 20 juni 1945 eervol ontslag
verleend. Hij overleed in 1959 in
Deventer.
De 1e secretaris N.F. Cambier van
Nooten werd in het voorjaar van
1929 benoemd tot burgemeester
van Zaltbommel, wat hij bleef tot
december 1936. Per 1 januari 1937
werd hij benoemd tot burgemeester van Tiel. Hij overleed in 1972 in
Oosterbeek.
In hun plaats werd Remmet van
Luttervelt benoemd tot voorzitter
en Frederik Willem Vernède tot 1 e
secretaris van de Landarbeidersvereeniging.
De juristenzoon Remmet van Luttervelt was in 1884 geboren in Hilversum. Na de middelbare school
koos hij voor een officiersopleiding
aan de KMA in Breda en was hij
15 jaar officier bij de cavalerie. In
1923 werd Van Luttervelt benoemd
tot burgemeester van Zuidlaren
en op 11 maart 1929 volgde zijn
benoeming tot burgemeester van
Lochem.
Frederik Willem Vernède was een
burgemeesterszoon; hij was in 1899
geboren in Voorschoten. In het
voorjaar van 1929 werd Vernède benoemd tot gemeentesecretaris van
Laren (Gld), als opvolger van Cambier van Nooten. Het gezin Vernède
woonde in Langen.

De koninklijke goedkeuring.

In februari 1930 was de beurt aan Evert Derk Langwerden, die in 1901 was geboren in Hengelo (Gld). In
1924 trouwde hij in Ruurlo met Gerritdina Hendrika
Oudenampsen uit Lochem; het gezin vestigde zich
in 1925 in Barchem. Toen Evert Derk Langwerden
zijn aanvraag indiende bij de Landarbeidersvereeniging, telde het gezin vier kinderen. Voor 1000 gulden
had hij een perceel heidegrond ter grootte van 1,22
hectares in Boschheurne gekocht van de Barchemse
aannemer J.W. Warnshuis. Langwerden’s aanvraag
werd probleemloos goedgekeurd en het gezin verhuisde niet lang daarna naar hun eigen plaatsje in
Boschheurne, waar nog eens drie kinderen werden
geboren.
De aanvraag van Hendrik Jan Hakken leidde op 1
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Nieuwe aanvragen
In 1929 en 1930 kreeg het bestuur maar liefst drie
aanvragen voor een “plaatsje”. De eerste kwam van
de landarbeider Herman van Amstel uit Zwiep. Hij
was in 1897 geboren in het Drentse Hoogeveen,
maar het gezin Van Amstel verhuisde in 1911 naar
Warnsveld. Herman van Amstel werd los arbeider en
boerenknecht in Warnsveld en Gorssel, bracht een
paar jaar door in Lonneker en Enschede om terug te
keren naar Warnsveld. Daar trouwde hij in 1922 met
Aaltje Bierhof uit Brummen. Via Vorden en Lochem
vestigde het gezin van Amstel zich in Langen en later
in Zwiep. Het gezin telde vier kinderen, toen hij zich
bij de Landarbeidersvereeniging meldde voor een
plaatsje. Hij had een perceel van bijna 2 hectares met
dennen gekocht voor 1525 gulden. Zijn aanvraag

werd op 29 juni 1929 goedgekeurd en in februari
1930 kon Herman van Amstel met zijn gezin verhuizen naar zijn eigen plaatsje in Boschheurne.
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september 1930 tot discussie in het bestuur over de
vraag of Hakken niet teveel had betaald voor een
hectare heidegrond in Verwolde, die hij voor 1.070
gulden had gekocht. Van Krimpen wist nog te melden, dat Hakken meer grond kon kopen. De voorzitter vond dat Hakken gewezen moest worden op
“het groote risico”, dat hij nam. Ook moest de optie
om meer grond te kunnen kopen schriftelijk worden
vastgelegd. Daarna werd de aanvraag goedgekeurd,
omdat die verder voldeed aan de wettelijke vereisten.
Hendrik Jan Hakken was in 1890 geboren in Ruurlo
en werd boerenknecht. In november 1916 werd hij
knecht bij Arendsen Raedt in Barchem en in april
1929 verhuisde hij naar Lochem. Daar trouwde hij
met Hendrika Assink uit Lochem; het echtpaar kreeg
twee dochters. Nadat zijn aanvraag op 1 september
1930 was goedgekeurd, kon het gezin Hakken op

14 maart 1931 verhuizen naar hun eigen plaatsje in
Verwolde, met huisnummer D31. Hendrik Jan Hakken
was de laatste landarbeider, die door de Landarbeidersvereeniging Lochem-Laren succesvol aan een
eigen plaatsje werd geholpen.
Dat het ook anders kon, bewees Hendrik Jan Boeijink, wiens aanvraag in 1927 werd afgewezen en
die in de jaren 30 zodanig in conflict kwam met de
Landarbeidersvereeniging Lochem-Laren, dat het
langdurig de landelijke pers haalde. Het opmerkelijke verhaal over de affaire Boeijink leest u in een
volgende uitgave van “Land van Lochem”.
Belangrijkste bronnen:
- RAZ: Archief Landarbeidersvereeniging Lochem-Laren (19191953), toegangsnummer NL-ZuRAZ-1094.
- RAZ: bevolkingsregisters gemeenten Lochem en Laren (G).

MUSEUM STAAL KLAAR VOOR ‘WINTERRUST’
Nu museum STAAL van zes naar drie openingsdagen gaat gedurende de winterperiode, keert de rust
terug in Almen. Tijdens het winterseizoen is de tentoonstelling Winterrust te zien. Een tentoonstelling
waar de sfeer van winterrust voelbaar aanwezig is en met gedichten uit het heden en verleden. A.C.W.
Staring schreef een aantal prachtige gedichten met het thema ‘winter’. Deze gedichten en poëzie van hedendaagse regionale dichters nemen u mee door de Achterhoekse winter; landschap vanaf de Velhorst,
Staringkoepel in wintertooi en de Almense ijsbaan.
OPENING WINTERRUST
Vanaf november 2018 is de nieuwe tentoonstelling Winterrust voor publiek geopend op vrijdag, zaterdag
en zondag tot en met 31 maart 2019.
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MUSEUM STAAL
Museum STAAL is een ode aan dichter en landbouwkundige A.C.W. Staring (1767-1840). STAAL is geen
gewoon museum, het is een Staring-ervaring: Als bezoeker voel je de liefde voor het landschap, de geschiedenis en de cultuur van de Achterhoek van verleden tot heden. Voel de romantiek, hoor de muziek
en luister naar de gedichten en de verhalen.
Museum STAAL
Dorpsstraat 39
7218 AC Almen
www.museumstaal.nl

