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Pentekeningen van Frans Boers
Het gemeentearchief heeft in 2009 een interessante collectie pentekeningen
van Frans Boers aangekocht. François Jacob Diederich Boers werd geboren op
26 januari 1914 in Bressoux (gemeente Luik). Op 12 augustus 1987 is hij op 73jarige leeftijd overleden in Nieuwegein.
Hij was autodidact en stond bekend als de schilder-tekenaar van Lage
Vuursche (gemeente Baarn).
Vlak na de Tweede Wereldoorlog maakte Boers een serie tekeningen van de
Kop van Overijssel. De tekeningen kwamen na het overlijden van Boers in
bezit van uitgeverij Schoonderbeek uit Laren. Eind 1988 zijn ze door Schoonderbeek in boekvorm uitgegeven. De tekeningen zijn door Robert van der
Veen, sociaal-geograaf en auteur van wandelgidsen, van tekst voorzien.
Boers had geen nazaten en via Schoonderbeek zijn de tekeningen in het
bezit gekomen van Michiel van Riemsdijk uit Den Haag. De heer Van Riemsdijk heeft ze aan het gemeentearchief te koop aangeboden. Deze 34 pentekeningen zijn aangeschaft omdat ze de unieke schoonheid van de omgeving
van Kampen laten zien. In dit artikel treft u de tekeningen aan van Laag Zalk,
IJsselmuiden en de Kamper Zeedijk.
André Troost
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F.J.D. (Frans) Boers. De Plas bij IJsselmuiden. Pentekening.
Het buurtschap De Plas ligt tussen IJsselmuiden en Mastenbroek. De houten huizen die er eind jaren
veertig van de vorige eeuw nog stonden hebben inmiddels plaatsgemaakt voor nieuwbouwwoningen.

F.J.D. (Frans) Boers. De Kamper Zeedijk. Pentekening.
Deze dijk dient als waterkering die Mastenbroek beschermt tegen het water van de Vecht en de IJssel.
Daar waar Boers de rustieke sfeer weergeeft zegt een legende dat de Franse keizer Napoleon hier ook
met zijn legers langs is gekomen.
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F.J.D. (Frans) Boers. Tolhuis Laag Zalk. Pentekening.
Dit tolhuis lag strategisch op de oude handelsroute tussen Kampen en Zalk: de Kamperstraatweg, op
de hoek van het tegenwoordige Jan Boerswegje. Frans Boers geeft het tolhuis perfect weer met de
karakteristieke rieten bedekking. Helaas is het pand in 1960 gesloopt. Het enige wat nog rest is de gevelsteen, die bewaard wordt in het archeologisch depot van de gemeente Kampen.
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