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HERINNERINGEN AAN VREELAND 

Vreelanden van vroeger (circa 1920) 

Van 1918 tor 1924 woonde ds. A.G. Wolf 
(vanaf 1928 heette hij Barkey Wolf) in Vree
land en werkte daar als gereformeerd predikant 
in de combinatie van de Gereformeerde Ker
ken van Vreeland en Loenen. In die periode 
heeft hij Vreeland leren kennen. Tijdens her 
winterseizoen 1969/1970 verrichrte Barkey 
Wolf op verzoek van de kerkeraad enige pastor
ale werkzaamheden in de Gereformeerde Kerk 
van Loenen aan de Vechr. Hij bezocht bewo
ners van het bejaardenhuis 't Kampje en zieken 
in de gemeente. In die periode verzocht de heer 
H J . Aalderink re Vreeland aan Barkey Wolf 
om zijn herinneringen aan zijn eerste stand-
plaars ren behoeve van de studiegroep 'Vree
land vroeger en nu' aan het papier toe te ver
trouwen. Barkey Wolf willigde dir verzoek in. 
Onderstaand publiceren wij een groot gedeelte 
van zijn herinneringen. Moge dit artikel ande
ren stimuleren hun herinneringen aan onze 
gemeenre in vroeger dagen eveneens op re 
schrijven. 

Ds. A.G. Barkey Wolf: „Ik schrijf over Vree
land van omstreeks 1920. Er was een station
netje aan de overkant van het Merwedekanaal, 
waar de treinen op de lijn Amsterdam-Utrecht 
regelmatig stilhielden, vice versa. Bij het kanaal 
was een overzetbootje. 's Avonds, als de veer
man in zijn huisje aan de overkant was, moest 
je aan een touw trekken; er luidde dan een bel 
en je zag de veerman tevoorschijn komen en de 
roeispanen nemen om je af te halen. De 
afstand van het station naar het eigenlijke dorp 
kon te voet worden afgelegd langs de weg 
(Spoorlaan), maar je kon ook gebruik maken 
van een rijtuigje, dat een paar maal per dag het 
traject van het kanaal naar het dorp aflegde. Er 
was plaats in het vehikel voor zes reizigers en 
op de bok was meestal nog wel ruimte voor een 
zevende passagier naast de koetsier, die eigenaar 
van het wagentje was. Ik zie ze in mijn gedach
ten nog uitstappen, vlak voor het hotel De 
Nederlanden: de heer Lants, die in die dagen 
kamers in het hotel bewoonde en de heer Van 

den Bosch, oud-kapitein van het Indisch leger, 
die, meen ik, commensaal was bij Van der 
Maas. Ook zag ik nogal eens uitstappen de 
kunstenaar C A . Lion Cachet (1864-1945), 
wiens armen, vooral op zaterdagen, volgeladen 
waren met traktaties en inkopen die hij voor 
zijn gezin in Amsterdam gedaan had. Waren de 
passagiers uitgestapt, dan sukkelde het wagen
tje over de ophaalbrug over de Vecht om soms 
nog even de heer G. Hooft van Vreeland af te 
zetten bij zijn 'Moorse huis' aan de Zuwe, 
waarna het naar zijn stalplaats in Loenen terug 
reed. 

Ja, die Vreelandse ophaalbrug! War een juweel 
was dat. Wat was hij dikwijls afgebeeld op gra
vures en schilderstukken. Er was toen nog geen 
sprake van electrische kracht, die de twee brug-
delen omhoog trok en weer liet dalen als er een 
schip doorheen gegaan was. De oude brug-
wachter trok de twee delen aan een ketting 
naar boven. Niets paste zo goed bij de omge
ving als die bengelende ketting met aan het uit
einde de cirkelvormige handgreep, die voor 
kinderen juist iets te hoog hing om er spelen
derwijs naar te grijpen... 

In die dagen was een veelgeziene figuur op de 
Vreelandse wegen de heer Hendrik van Rooy-
en, stoffeerder en manufacturier van beroep. 
Beladen met artikelen reed hij op de fiets zijn 
klanten af, tot hij op een zekere dag zijn stalen 
ros verwisselde voor een kleine auto. Hij beleef
de er niet veel plezier aan. Nog zie ik hem aan
komen in zijn wagentje. Meer dan eens gebeur
de het dan, dat de motor het vermogen niet 
kon opbrengen om tegen de brug op te rijden. 
Hij stapte uit, prutste minuten lang revergeefs 
aan de motor tot hij zich uiteindelijk vermande 
en, dikwijls tot vermaak van de jeugd, met zijn 
schouder het armzalige ding tegen de puntbrug 
moest opduwen. En hij was nog wel zo trots 
dar hij een auto had! 

Mijn woonhuis lag aan de Voorstraat. Links 
naast mij woonde dokter JA. Portengen, rechts 
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de hervormde predikant H . T h . Barbas. Met de 

laatste huisde ik als het ware onder één dak, al 

kan ik niet zeggen dat de nabijheid van onze 

huizen ook een nabijheid van har ten en geest 

symboliseerde. H e t grote verschil in leeftijd zal 

wel een rol gespeeld hebben . H e t waren boven

dien nog d e dagen dat he rvormde en gerefor

meerde pred ikan ten niet veel contact me t 

elkander h a d d e n ; de Doleant ie (de kerkelijke 

breuk onder leiding van dr. A. Kuyper, waar

doo r de Gereformeerde Kerken on t s tonden) 

lag nog te vers in he t geheugen. D e hou t en 

m u u r die onze pastor ie tuinen van elkander 

scheidde was in dit opzicht zinnebeeldig voor 

een zekere t e r u g h o u d e n d h e i d die - ik kan het 

m e t mijn h a n d op mijn ha r t zeggen - niet van 

mij uitging maar van Ds. Barbas. Totdat . . . hij 

op een dag to t de on tdekk ing kwam dat mi jn 

grootvader h e r v o r m d predikant in Utrecht was 

geweest en mijn g roo tmoeder tot een o u d adel

lijk geslacht behoorde . D o o r die on tdekk ing 

veranderde zijn h o u d i n g plotseling en kreeg hij 

de vr i jmoedigheid met mij om te gaan. Ja, zo 

waren wij in die dagen! Hi j was een eerbied

waardige figuur met zijn lange baard, 's Z o n 

dags liep hij altijd me t de hoge hoed op en 

doo r de week heb ik hem, geloof ik, nooi t zon

der geklede jas zien lopen. Hij was o n g e h u w d 

en woonde samen met zijn zuster. In mijn 

werkkamer hang t nog een schilderstuk, ver

vaardigd doo r de schilder A. Kruseman (1918) , 

waarop je d e twee-huizen-ondcr-één-dak ziet 

afgebeeld, in herfs ts temming, me t de b o m e n in 

het voortuintje, die ai hun bladeren lieten val

len. Die b o m e n gaven schaduw aan het huis en 

vo rmden een pracht ig decor, als men van de 

overkant mi jn pastorie aan het water zag lig

gen.. . 

In mijn dagen was dokrer J.A. Portengen huis

arts in Vreeland. Hij had een zoon en een 

dochter . De doch te r is later bekend geworden 

als dr. AJ . (Bertha) Portengen, lerares in Den 

Haag , beroemd doo r de culturele bui tenlandse 

reizen die zij voor haar leerlingen organiseerde. 

Dok te r Portengen was het volmaakte type van 

een ouderwetse dokter. Hij bezocht zijn pat iën

ten niet met een au to , zelfs niet op de fiets, 

maar legde d e grootste afstanden te voet af. Als 

ik daaraan denk , stijgt de bewonder ing die ik 

altijd voor h e m heb gehad nog hoger. Hij was 

een m a n die d e tijd had. Geen bliksembezoek-

Aan Gerard Wolf, 1892-1974 
(vanaf 1928 Aart Gerard Barkey Wolf) 
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Ds. A.G. Wolf, vanaf 1928 AG. Barkey Wolf, (geboren 
Serooskerke 10 maart 1892, overleden Zeist 2 februari 
1974) was van 1918 tot 1924 gereformeerd predikant 
in Vreeland en Loenen. In beide plaatsen was een gere
formeerde kerk, maar afzonderlijk waren ze te klein om 
een predikant aan te stellen. Daarom vormden ze een 
combinarie en beriepen sinds hun onrsraan in 1891 
gezamenlijk een predikant. De predikant kreeg Vree
land als woonplaats. Zo kwam Barkey Wolf als derde 
predikant van de combinatie Vreeland en Loenen in het 
dorp Vreeland terecht. Na Vreeland en Loenen stond hij 
achtereenvolgens in de gereformeerde kerken te Ant
werpen (België) 1924, 's-Graveland 1926, 's-Gravenha-
ge-Oost 1929, werd emeritus-predikant van de Gerefor
meerde Kerken in Nederland in 1947, ging over naar de 
Belgische Christelijke Zendingskerk in 1950 en stond 
daar als predikant te Antwerpen, in 1958 werd hij eme
ritus-predikant van die kerk. Hij vestigde zich daarna 
eerst in Btummen en sinds 1962 in Zeist. Barkey Wolf 
was een bekend kanselredenaar, zeer oecumenisch geo
riënteerd. Zijn activiteiten strekten zich uit over een 
breed terrein. Hij was o.m. hoofdbestuurslid van de 
Evangelische Alliantie, lid van de centrale filmkeurings-
commissie, vice-voorzitter van Youth for Christ in 
Nederland en lid van diverse raden en commissies, o.a. 
voor het hetstel van de kerkelijke eenheid in Vlaande
ren. Binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland 
liep hij sreeds op de ontwikkelingen vooruit. Batkey 
Wolf had een vruchtbare pen. Diverse titels van hoeken 
en artikelen staan op zijn naam. Ook met het geschre
ven woord was hij in staat een groot publiek te berei
ken. Barkey Woil was mederedacteur van de tijdschrif
ten Timotheüs (omstreeks 1950), De Vriend des huizes 
(1952-1969) en Accent (1969-1974). Titels van enkele 
van zijn boeken zijn: Friedrich Nietzsche en het Chris
tendom (1928), Sint Franciscus van Assisi (1929), C.H. 
Spurgeon en zijn boodschap aan ons (1935), Gisteren 
en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, met dr. O. 
Norel en ds. A.K. Straatsma (1940) en Tussen moeras 
en luchtspiegeling (1962). Op 17 november 1944 leid
de Barkey Wolf te Den Haag de rouwdienst in verband 
met het overlijden van dr. H. Colijn. Colijn, die van 
1925-1926 en van 1933-1939 minister-president was, 
was lid van zijn gemeente. De liturgie en de gehouden 
preek zijn in 1945 in een boekje gepubliceerd. Herinne
ringen aan zijn vroegere woonplaats Vreeland vertrouw
de hij in 1969/1970 toe aan het papier. Een ingekorte 
en enigszins bewetkte versie van zijn verhaal Vreelanden 
van vroeger vindt u op deze pagina '. 

Keesde Kruijter 
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Vechtbrug te Vreeland 

omstreeks 1920. 

Coll.: Gemeente Loenen. 

jes bracht hij bij zijn zieken, maar hij kon lang 
en heel geduldig bij hun bed zitten en naar hen 
luisteren. Was hij al geen medisch genie, hij 
bezat toch een grote mate van menselijkheid, 
die hem geliefd maakte in het dorp. Hij was 
opgewekt van hart en geest, wat op zichzelf al 
een medicijn voor de zieken is. 's Winters zie ik 
hem nog langs mijn venster komen met bolle 
wangen waaruit hij adem blies, en hij verzeker
de mij dat dit 'goed en gezond' was, omdat dan 
de koude wind niet zo gemakkelijk bij je lon
gen kon komen. Vreeland en dokter Portengen 
hoorden in die dagen bij elkaar. 

Sloeg men aan het eind van de Voorstraat links 
af, dan lag daar de woning van de postdirec
teur, de heer B.C. Spee. Iets verderop stond het 
postkantoor zelf. De postdirecteur was een zeer 
minzaam en secuur mens. Al mijn poststuk
ken, ook de minnebrieven die ik aan mijn ver
loofde schreef in die dagen, bereikten feilloos 
hun bestemming. De heer Spee behoorde niet 
tot mijn kerk, maar ik zag hem dikwijls onder 
mijn gehoor 's zondags, zoals ook het geval was 
met de heer H.G. Vöge van de bloemkwekerij 
langs de weg naar Nigtevecht. 

Wat heb ik in mijn Vreelandse jaren genoten 
van de natuur in de Vechtstreek. De Vechr-
srreek is uit een oogpunt van natuurschoon één 

van de prachtigste delen van ons land en zou 
bij vreemdelingen meer bekendheid moeren 
krijgen. Waar daalt de avond zo stil over de 
weiden als hier? Waar bloeit de waterlelie en de 
iris zo fris en mooi? Ik ben blij dat op het ogen
blik de Vechtstreek weer de aandacht begint te 
trekken; ik bedoel niet van bewoners van 
woonschuiten, want die hebben ertoe bijgedra
gen dat de Vecht veel van zijn vroegere charme 
verloor. Maar, dat er tochten worden georgani
seerd per reiskoets en per boot. Op die manier 
wordt bij landgenoten en vreemdelingen 
bekendheid gegeven aan deze streek. De Vecht
streek is het meer dan waard. 

In de dagen waarover ik schrijf woonde op 
'Donkervliet' in Loenersloot de familie Mid-
delberg met hun kinderen. Een zoon van het 
echtpaar Middelberg (ir. Leopold Roland Mid-
delberg, 1881-1963) trouwde later met een 
dochter van de gouverneur-generaal van 
Nederlands Indië, A.W.F. Idenburg (1861-
1935), namelijk Catherine Jeanerte (Cato) 
Idenburg (1885-1970). De familie Idenburg 
kwam als gevolg hiervan nog al eens in Loener
sloot logeren. Meer dan eens gebeurde het dan 
dat op een mooie zomerse zondag een groot 
gezelschap te voet uit Loenersloot vertrok om 
in het kerkje re Vreeland onder mijn gehoor te 
komen. Ik was erg jong en herinner mij hoe 
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vereerd ik was, dit gezelschap in de banken op 
te merken. Hoewel Idenburg een mild mens 
was en eerder geneigd om te waarderen dan 
kritiek te uiten, vraag ik mij af wat hem en zijn 
gezelschap bewoog die lange voettochten naar 
Vreeland te ondernemen. Was het het stem
mingsvolle kerkje dat hem trok? Ik denk niet 
dat het mijn preken geweest kunnen zijn, want 
als ik aan mijn oude preken uit die dagen denk, 
schrik ik ervan. Wat waren ze middelmatig. 
Later, toen ik predikant in Den Haag was, 
behoorde Idenburg, met zijn vriend dr. H. 
Colijn (1869-1944), minister-president, tot 
mijn geregelde kerkgangers en ik heb het aan 
de eerste ontmoeting met Idenburg in Vreeland 
te danken, dat Colijn en hij mij bijzonder har-
relijk op hun Ministerie ontvingen toen ik 
omstreeks 1922 bij hen kwam 'bedelen' voor 
her nieuwe kerkje, dat wij van plan waren te 
bouwen in de Dorpsstraat in Loenen. Ook ver
toonde zich soms in hun gezelschap een lid van 
de familie Kalff, die tegenover hen in Doener-
sloot woonde. 

Ja, dat kerkje van Vreeland! Uiterlijk is er niet 
veel moois aan te beleven. Maar CA. Lion 
Cachet, onder wiens persoonlijke inspirarie en 
toewijding het werd gebouwd, maakte het inte
rieur tot iets heel moois. Onder zijn leiding 
werd de vloer door Italiaanse werklui vervaar
digd, die er een aardig mozaiek van maakten. 
Tegen de gotisch gebogen zoldering waren kur
ken plaren aangebracht om het geluid te dem
pen; die gaven iets warms aan het gebouw. De 
banken zijn van gaaf eikenhout en de preek
stoel is van hetzelfde soort hout, ingelegd met 
gevlamd ebbenhout. Nog altijd staat rechts op 
de rand van de kansel een door Lion Cachet 
ontworpen koperen petroleumlamp, een 
prachtstuk van lijn en vorm! Als het zachte 
licht van de lamp weerkaatste in de grote kope
ren kap boven de vlam, srraalde de lamp een 
warme gloed uit, die een wijdingsvolle sfeer in 
het kerkje bracht. Ja, dan was het er 's avonds 
voor mij goed preken en voor de hoorders goed 
om te luisteren. Later heeft men die koperen 
glorie verwisseld voor de electrische lampen die 
er nu hangen, maar ik vraag mij af: 'waarom'? 
Waarom nier voortgeleefd bij dat zachte lam
plicht? In het behoud van de lampen kon blij
vend de nagedachtenis worden geëerd van de 
kunstenaar, die ze ons had geschonken? Weet 

Vreeland eigenlijk wel, welk een groot artiest 
het jarenlang in zijn midden heeft mogen heb
ben? Weet u, dat sinds enige tijd in een muse
um in Utrecht een speciale Lion Cachet-kamer 
is ingericht, waar bezoekers kunst van hem 
kunnen bewonderen? 

Organist van de gereformeerde kerk in Vree
land was in die dagen Hennie Baay, zoon van 
de bekende scheepsbouwer te Loosdrecht. 
Later vertrok hij naar verre landen. Een enkele 
maal ontmoette ik hem nog als hij mij trouw 
kwam opzoeken tijdens zijn vakantiereizen. Bij 
mij aan huis woonde toen tijdelijk een neef van 
mij, Van der Coes van Naters, die een goede 
stem had. Dikwijls zong hij op werkdagen in 
de kerk. Het was Hennie Baay, die hem dan op 
het orgel begeleidde. 

Er komt in bijna alle dorpsgemeenschappen 
wel een man of een vrouw voor, die een vraag
baak voor anderen is en tot wie men zich met 
zijn problemen kan wenden. Het zijn meestal 
figuren die zichzelf niet naar voren hebben 
gedrongen, maar door her vertrouwen dat zij 
genieten, voor velen een middelpunt zijn. In 
mijn tijd was zo'n figuur in Vreeland: Jacques 
Pik. Hij nam een vooraanstaande plaats in het 
dorpsleven in, bekleedde verschillende functies 
in besturen, maar was altijd bescheiden en 
beschikbaar voor iedereen. Van beroep was hij 
zaadhandelaar en kweker, had halverwege 
Nederhorsr den Berg stukken grond liggen 
waarop hij groenren en bloemen kweekte. Daar 
reed hij dagelijks op de fiets naar toe, eerst in 
gezelschap van zijn broer, maar toen deze te 
oud begon te worden, alleen. Aan hem heb ik 
veel te danken gehad en ik kan wel zeggen, dat 
hij mijn eerste stappen op de pastorale loop
baan bijzonder trouw heeft begeleid. Beschaafd 
en op een fijne manier kon hij raad geven. Had 
ik 's zondags eens goed gepreekt, dan zei hij mij 
dat niet. Aan zijn opgewektheid kon ik dan 
merken, dat hij tevreden was en vond dat ik 
maar in dezelfde lijn moest blijven doorgaan. 
Was het een andere keer middelmatig geweest, 
dan zei hij ook niets. Aan iets droevigs in zijn 
wezen merkte ik dat hij niet tevreden was, dat 
ik het roer moest omgooien. Aan zon man 
heeft een beginneling heel veel. Dikwijls verras
te hij mij 's morgens vroeg door bloemen in 
mijn tuin te komen zaaien. Hoewel hij de hele 
dag op het land werkte, vond hij toch nog tijd 
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De hervormde pastorie en de 

gereformeerde pastorie onder 

één dak, aan de Voorstraat te 

Vreeland. 

Foto: W.F. Kuijper te Loenen. 

om veel boeken te lezen; hij had o.a. de 'Verza
melde werken van Professor Isaac van Dijk' 
doorgewerkt en dat verwonderde mij niet; Van 
Dijk en hij waren geestverwanten, beiden fijn
besnaard, beiden 'ethisch' in de theologie, al 
was Jacques Pik ouderling van de gereformeer
de kerk. In die dagen had ik ook zelf de naam 
'ethisch' te zijn (volgens sommigen het sum
mum van kerkelijke ketterij). Vanwege die 
geestelijke affiniteit konden wij het zo goed 
met elkander vinden. Van Pik gold dat er meer 
in hem was dan men van buiten zou vermoe
den. Op het ogenblik leven nog tientallen 
Vreelanders, die bij her noemen van zijn naam 
dankbaar ophoren en in wier leven hij een lich
tend spoor heeft nagelaten. 

En dan... J.J. Heineke en zijn vrouw. Wie ken
de ze niet? Zij dreven een kleine wasserij waar 
alles nog met de hand gewassen werd, een zaak 
die later bijna bezweek onder de moordende 
concurrentie van grotere, chemische wasserij

en, zoals ze bijvoorbeeld in 's-Graveland verre
zen. Dankzij de klandisie van families als Lion 
Cachet in Vreeland en Middelberg en Kalff in 
Loenersloor hebben zij hun bedrijfje, zij het 
met veel moeite, toch tot het eind toe kunnen 
voldhouden. Heineke was een hartelijk mens. 
Ik had als bezwaar tegen hem, dat hij mij stee
vast op zaterdagavond (de slechts gelegen 
avond in een pastorie) kwam bezoeken... 

In die dagen had ik voor het eerst als jong pre
dikant een begrafenis moeten leiden en het was 
de begrafenis van iemand, die de hand aan zijn 
eigen leven had geslagen. De begrafenisplech-
tigheid leverde een klein conflict voor mij op 
met enkele dorpsbewoners. Ik had mij op het 
kerkhof namelijk niet al te fel of kritisch over 
dit geval van zelfmootd uitgelaten. Men vond 
dat ik de man 'in de hemel' had gepraat. Ik had 
er op gewezen, dat een zelfmoordenaar dikwijls 
onder een psychische dwang zijn daad verricht, 
waatdoor hij minder veranrwoofdelijk gesteld 
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kan worden. Ik had ook herinnerd aan het oor
deel van Karel de Grote, dat men nooit groot 
genoeg kan denken over de barmhartigheid van 
Ciod. Die woorden werden mij door sommigen 
niet in dank afgenomen, ofschoon ik geloof, 
dat velen diep in hun hart mijn zienswijze deel
den. De neiging tot zelfmoord was in die dagen 
heel groot in de Vechtstreek. Volgens statistie
ken kwamen nergens in ons land zoveel geval
len voor als hier. Ik krijg de indruk dat dit op 
het ogenblik anders is, en dat vooral suïcide uit 
religieuze motieven minder dan voorheen 
voorkomt in de Vechtstreek. Gelukkig, want in 
wezen is religie vreugde. 

Men vertelt, dat Abraham Lincoln op een 
nacht een droom had, die hij de volgende och
tend aan zijn secretaris vertelde. Hij was in een 
grote vergadering en de aanwezigen maakten 
een pad vrij om de president doot te laten. 
Iemand zei teleurgesteld: 'Hij ziet er uit als een 
doodgewone man'. Toen keerde Lincoln zich in 
de droom naar zijn criticus en antwoorddde: 
'Vriend, de Heer houdt blijkbaar veel van 
doodgewone mensen, anders zou hij er niet 
zoveel geschapen hebben'. 

Doodgewone mensen uit Vreeland omstreeks 
1920. Ik schrijf dus niet over burgemeester L. 
Schiethart, die jarenlang de scepter van het 
gezag zwaaide over het dotp. Ook niet over de 
ambachtsheer G. Hooft van Vreeland, wonend 
op het merkwaardige 'Moorse huis' aan het 
begin van de Zuwe. En evenmin over de 
enthousiaste heer N. Heukels, het hoofd van 
de Christelijke school, een opgewekt mens die 
een stempel heeft gezet op een generatie Vree-
landers. Nee, enkele 'doodgewone mensen' 
noem ik nog. Het waren mensen die de dorps
gemeenschap grote diensten bewezen met hun 
arbeid. Daar was M. Scheepmaker, de kruide
nier op de hoek van de Voorstraat, wiens zaak 
nu gedreven wordt door zijn zoon H. Scheep
maker. Even verderop slager A.A. de Heus en 
bakker C. Kok. Met hun ptodukten hielden zij 
de Vreelanders op de been. Ik moet in Neder
land de slager nog ontdekken, die zulk mals 
vlees verkocht als De Heus! Ptecies zoals ik 
tevergeefs zou zoeken naar het geurige krenten
brood dat bakker C. de Kloet kon bakken. Van 
Zalingen, vader en zoon, de schilders van het 
dorp in die dagen. Van Schaik, een schoenma
ker. Splunder, gevreesd door de jeugd, politie

man, die zelfs ontzag bij de volwassenen inboe
zemde. De dames Baar, aan 't Sluisje, van wie 
één onderwijzeres was, naar ik meen aan de 
kleuterschool. J. van Harten, die met zijn 
kroostrijk gezin aan de Zuwe woonde en een 
vrouw had, die de wind er onder had bij haar 
kinderen! Van Harten verkocht petroleum 
langs de weg en had, geloof ik, een doorlopen
de neiging tot slapen. Als hij 's zondags in de 
kerk zat duurde het niet lang, of hij zakte weg 
in een zachte, zalige dommel. Ik kon het hem 
nooit kwalijk nemen: je moet maar zo hard 
moeten werken als Van Harten. Als je dan op 
een zomerse dag stil kwam te zitten in de 
kerk... Verder was er het gezin van P. van den 
Brug, aan het eind van de Zuwe, dicht bij de 
molen, waarop later de heer Slotemaker de 
Bruine is gaan wonen. 

Wie zal ik nog meer noemen? Zal ik herinne
ren aan de stoere boer C. van der Lee, op de 
weg naar Loenen, niet vet van de boerderij van 
het gezin Stam, dat de laatste jaren zulke smar
telijke verliezen heeft geleden? Aan C.A. Grif
fioen, de beurtschipper aan het eind van de 
Voorstraat? Er zou geen eind komen aan de-
lange rij, en als ik iemand heb overgeslagen was 
het niet omdat ik hem niet belangrijk genoeg 
achtte om te figureren in de rij van 'doodgewo
ne mensen' à la Lincoln. 

Ik weet wel dat elke predikant de neiging heeft 
om zijn eerste gemeente te idealiseren en zich 
verbeeldt, dat van alle denkbare gemeenten 
DIE de beste is. Maar ik laat mij niet vangen in 
dat schema van gedachten. In Vreeland ben ik 
gevormd voor het leven. Daar heeft mijn moe
der de deur van de pastorie voor mij openge
daan. Daar heb ik ervaren wat een geschenk 
het is, een gemeente te hebben die je 'jonkheid' 
niet veracht. Later werd ik predikant in Ant
werpen, 's Graveland, Den Haag en tenslotte 
opnieuw in Antwerpen. Ik heb daar goede 
jaren doorgebrachr, maar nooit heb ik er 
gevonden wat Vreeland mij zes jaar lang heeft 
gegeven. 

Zo blijven dan in mijn herinneringen voortle
ven Vreeland, 's Graveland, Den Haag en Ant
werpen; deze vier. Maar de meeste van deze was 
Vreeland!" 

ds. A.G. Barkev Wolf 


