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Bij de hooiberg staat een lessenaar met
informatie.
Vrij Vreugde

Na het opleveren van het gerestaureerde
ensemble van hooiberg en juunrenne, is
er geen eind gekomen aan de Stichting
Juunrenne. Integendeel, de stichting ging
enthousiast verder met het bewaren van
historisch waardevolle zaken voor later, zoals
een juunrenne ook bedoeld was voor het
bewaren van uien voor later.
Concreet hield de stichting zich tot
2020 bezig met het behouden van de
muurschildering Vrij Vreugde. Deze
schildering, zo goed als zeker gemaakt
door Siep van Eck (1901-1967), is in de
eerste naoorlogse zomer aangebracht
in een ruimte bij het Meijer Theater in
Middelharnis. Dit met het oog op de viering
van de eerste Koninginnedag (toen 31
augustus, de verjaardag van Wilhelmina)
na de bevrijding. Er was een buurtfeest in
de garage van het Meijer Theater op poten
gezet voor de bewoners van de Vissersdijk,
de Visserstraat en het Vingerling. Om te
vieren dat Nederland weer vrij was, waren er
ook andere schilderingen aangebracht, zoals
oranje vlaggetjes.

Wonen op Flakkee, de projectontwikkelaar
die van het Meijer Theater een
appartementencomplex maakte, liet de
muurschildering uit de muur zagen. Het
1,5 bij 2,5 meter grote schilderstuk, waar
veel mensen herinneringen aan hebben,
is vervolgens in een cortenstalen frame en
achter UV- en vandalismebestendig glas
geplaatst in een soort kast. De Stichting
Juunrenne wist wederom voldoende geld in
te zamelen, onder andere van het NipiusRoos Fonds en de Rabobank, en ontving
advies van de Werkgroep Monumentale
Kunst van Erfgoedvereniging Heemschut.
Bestuurslid Thijs Loosjes ontwierp de vitrine
en de staalmeesters van Constructiebedrijf
De Roon tekenden voor de realisatie.
Onthulling

Op 5 mei 2020 had de onthulling van Vrij
Vreugde moeten plaatsvinden, maar dat
kon niet doorgaan vanwege corona. Een
volgende poging – op 31 augustus 2020,
precies 75 jaar na het feest waarvoor Vrij
Vreugde is gemaakt – strandde om dezelfde
reden.
Maar op donderdagmiddag 5 mei 2022
gaat het dan toch gebeuren. Wethouder
Daan Markwat en leerlingen van de J.C. van
Gentschool, de Bosseschool en de Groen

van Prinstererschool onthullen de mede
dankzij de Stichting Juunrenne behouden
muurschildering. Het symbool van vrede,
vrijheid en veiligheid, dat actueel blijft, staat
bij het voormalige Stoombootsplein aan de
Westhavendijk, vlak bij de Wilhelminabrug.
Tandheugels

De Stichting Juunrenne blijft zich inzetten
voor het behoud van erfgoed dat ten onder
dreigt te gaan. Daarbij is het oog de laatste
tijd vooral gevallen op objecten die te maken
hebben met de waterhuishouding, zoals
sluisjes en tandheugels.
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“We gaan er aandacht voor vragen bij
het waterschap”, zeggen de bestuursleden
Loosjes en Verbiest. “Maar dat is niet
het enige, voor ons is erfgoed heel breed.
Poterloodsjes zijn er nog best veel op het
moment, maar als er niet meer dan een stuk
of vijf over zijn is het voor ons interessant.”
Om ermee aan de slag te gaan, te
restaureren, te conserveren. Te behouden
voor de toekomst, zoals uien in een
juunrenne.
Meer informatie: www.juunrenne.nl.
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