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De Speelwagen in 1975 en in 2015
Ina Broekhuizen
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In mei 2012 werd het gebouw van basisschool De 

Speelwagen aan de Boogerd gesloopt. In januari 

van datzelfde jaar waren de leerlingen al begonnen 

in hun nieuwe school in MFC De Bloesem. Vlak 

voor de sloop verwijderden leden van onze Bouw-

historische Commissie het kunstwerk van een 

speelwagen uit de oostelijke gevel. Het werd naar 

het terrein van de buitendienst van de gemeente 

Medemblik getransporteerd. 

In de zomer van 2015 werd de plastiek herplaatst 

Speelwagen. Op 1 september 2015 onthulden Jay-

den en Rona, de oudste en de jongste leerling, het 

kunstwerk. Ze kwamen aanrijden op de ruim hon-

derd jaar oude wagen van koetsier Simon Com-

mandeur. Alle leerlingen zongen een passend lied 

met als refrein: Net als vroeger bij ’t oude school-

tje staat hij er nu weer, het is nog mooier en nog 

beter dan de vorige keer!

Het kunstwerk is nog ingepakt. Jayden (rechts) staat klaar voor 
de onthulling, Rona staat helemaal vooraan, ze is bijna niet te 
zien. Links meester Harm Vlaar, die het startsein zal geven.

het schoolgebouw aan de Boogerd in gebruik geno-

-

Het Kunstwerklied wordt door alle kinderen gezongen.
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Vrolijke taferelen

-
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Ik wens de gebruikers van de school en bezoekers veel 

genoegen aan de onthulling en de aanwezigheid van 

het reliëf. Ik hoop dat eenieder die het passeert, na een 

blik erop, dit met een glimlach beloont. Ik wil ook de 

stichting De Cromme Leek hartelijk danken voor hun 

inzet het kunstwerk te behouden en dit op een zinnige 

plaats een nieuw leven te geven.  

Hoewel mijn vader gedurende zijn leven veel moder-

ne en abstracte kunst heeft gemaakt, heeft hij speciaal 

voor de kinderen van de diverse scholen juist gekozen 

daar illustratieve kunstwerken voor te maken: benoem-

bare taferelen, in vrolijk kleuren. Het tafereel vaak 

verwijzend naar de naam van de school. Toegepaste 

kunst waarbij je weet dat alle kinderen er een pretti-

ge beleving bij zullen hebben. Hij was samen  met de 

Op de bok de koetsier de heer Keizer, 
wethouder C. Baas, burgemeester 
P.J. Commandeur, meester A. Buitink, 
hoofd der school, inspecteur Fielmich, 
mevrouw A. Postma van de kleu-
terinspectie, juffrouw Marion Post, 
wethouder S.Th. Bijman en A. Slagter, 
gemeenteambtenaar.

Burgemeester Commandeur onthult het kunstwerk.

De speelwagen voor het oude gemeentehuis. Bij het paard staat 
Gerbrand Winkel.
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opdrachtgevers van destijds van mening dat kinderen 

van die leeftijd niet hun hersens zouden moeten bre-

ken over abstracte en onbegrijpelijke vormgeving van 

toegepaste kunst die vaak alleen maar afstandelijkheid 

oproept.’

Speelwagen

Een speelwagen is een rijke en ouderwetse boerenwa-

gen die vaak meer dan honderd jaar oud is. Die wagen 

wordt getrokken door een of twee paarden. Er zit een 

koetsier op de bok en achter hem kunnen wel zes of 

acht mensen zitten.

Bijzonder aan een speelwagen is dat helemaal achter 

op de wagen een hoog houten schot bevestigd is. Op 

dat schot staat soms een rijmpje geschilderd, versierd 

met mooie slingers. 

Bijvoorbeeld:

Al die mij ziet

En niet mag lijden

Die keert zich om 

En laat mij rijden

Al is de weg

Ook recht of krom

Ik rij maar voort 

En zie niet om.

Vroeger gingen de kinderen ook op schoolreis. Eén 

dag in het jaar was het feest. Dan kwamen ’s morgens 

vroeg alle boeren die een grote wagen hadden, naar 

de school toe rijden. Die wagens waren versierd met 

bogen met daaraan witte papieren roosjes en vlagge-

tjes. De kinderen mochten op de wagens zitten. En zo 

gingen ze in een lange stoet op weg naar een mooie 

speeltuin. Of soms nog verder weg naar de duinen. De 

speelwagen op de plastiek is ook zo’n vrolijk versierde 

wagen met kinderen.

Waarom is in 1975 gekozen voor de naam Speelwagen? 

In de wijk Westergouw, waar de school De Speelwa-

gen vroeger stond, hebben de straten allemaal namen 

die te maken hebben met de boerderij: Stolphoeve-

laan, Vierkant, Het Bon, Kapberg, Jaagband, Hanebalk, 

Ringbalk, Korte Regel, Lange Regel, Schouw, Dars, 

Kaaspers, Kroft, Boogerd en Pannenspiegel. De straten 

Koppenhoeve, Schoutsplaats, Mandrill en Postgalei zijn 

genoemd naar bekende boerderijen uit Wognum en 

omgeving. De Speelwagen heeft ook te maken met de 

boerderij van vroeger en de naam past goed bij een 

school waar kinderen leren, spelen en feest vieren.

Foto’s: Beeldbank De Cromme Leeck, familie Schoenmakers, 

Ina Broekhuizen.

Van het keramische reliëf is een ontwerptekening in het bezit van de 
familie Schoenmakers. Dit is een kopie daarvan.

Rijm op het achterkret van een Speelwagen.


