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1 ons Pangiblauw en 3 kan Rauwelijn oly 

“… Doet wat u kan en schrijft mijn per post wanneer het op het staatsjon wezen kan 

want anders moet ik deze dag geheel met mijn zoons leeg looppen…”.  

Aldus een zinsnede uit de begeleidende brief die Greet Stappers-Mulckhuyse onder 

ogen kreeg via een lokale filatelist. 

Op donderdagavond 18 november verzorgen Greet en haar dochter Marjolein 

Stappers een bijzondere lezing over een authentieke brief met historisch interessante 

inhoud. Het betreft een zakelijke correspondentie van de huis- en rijtuigschilder 

Mulckhuyse uit het jaar 1870. Hierin gaat het over het bestellen van nieuwe 

pigmenten en ingrediënten alsook over het organiseren om deze componenten op 

tijd op de zaak te krijgen zodat de genoemde schilder niet “… deze dag geheel met 

mijn zoons moet leeg looppen…”.  

 

Wat werd er besteld?  
4ct Po Loodwit, 1 ons Zagrun, 1 ons Pangiblauw, 5 

ons Ligt Cormaat groen, 3 kan Rauwelijn  oly en 5 

ons terpentijn. 

De brief met de bewuste bestelling is na bijna 

150 jaar retour gekomen. Hij geeft een uiterst 

interessante en met vele bijkomende details, 

treffend nostalgische indruk van hoe het 

bestellen van benodigdheden er in 1870 heel 

anders aan toe ging dan vandaag de dag.  

Greet en Marjolein geven inzicht in de brief en vertellen hierover met gebruikmaking 

van diverse foto’s en beelden uit de periode van de brief, aangevuld met een reeks 

anekdotische details over de genoemde ingrediënten en andere gebruiksartikelen 

van het schildersbedrijf door de eeuwen heen. 

De lezing ‘1 ons Pangiblauw en 3 kan Rauwelijn Oly’ kunt u gratis bijwonen, direct na 

de korte algemene vergadering van historische vereniging De Proosdijlanden, op 

donderdagavond 18  november, aanvang 20.00 uur  

in de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis.   

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een 
aanvulling geven op het nieuws in ons kwartaalblad De Proosdijkroniek.  
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website 
www.proosdijlanden.nl 

 

 

Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht  

Secretariaat: 

E secretariaat@proosdijlanden.nl 

Ledenadministratie: 
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http://www.proosdijlanden.nl/
mailto:secretariaat@proosdijlanden.nl
mailto:administratie@proosdijlanden.nl


WAVERVEEN: VAN BOEREN, 

BURGERS EN BUITENLUI 

Er zijn al vele honderden exemplaren van dit boek 

verkocht. Was u er nog niet aan toegekomen??  

U kunt (tip voor een cadeau) het boek gemakkelijk 

bestellen via onze website onder ‘publicaties’. 

Het boek is eveneens verkrijgbaar in de regionale 

boekhandels en  

in d’Werkplaats, Herenweg 177 te Vinkeveen, de 

Boerderijautomaat, Cliffordweg 11, Waverveen of  

het Poldermuseum, Botsholsedwarsweg 13a te 

Waverveen. De prijs is €24,50. 

Een verslag van de uitreiking van het eerste exemplaar 

leest u in de Proosdijkroniek van december. 

 

Droog brood met spinnenkoppen erop 
Voor de echte Wilnisser is het nog wel bekend: de Nor. Ooit stond dit gebouwtje dicht 

bij kerk aan de Kerkstraat. De algemene benaming voor de bewaarplaats van 

aangehouden personen was ‘nor’, de gerechten waren daar minder luxe: “droog 

brood met spinnenkoppen erop en water kreeg je daar”. In de Proosdijkroniek van 

december, kwartaalblad van de historische verenging De Proosdijlanden, meer over 

dit verdwenen gebouwtje. En… nog veel meer interessant historisch leesvoer! 

Piet van Buul interviewde voor de decembereditie de tweelingbroers Hazeleger over 

hun historische interesses en verzamelingen. Chris Woerden vertelt over de 

Thamense dominee Kaldenus en Stef Veerhuis dook in de geschiedenis van de 

Uithoornse speeltuinvereniging Ponderosa.  

Een overzicht van het Mijdrechtse spoor is beschreven door Jan Rijksen, terwijl Arie 

Bloed de relatie tussen de pers en de burgemeester van Vinkeveen onderzocht. Een 

familiegeschiedenis, met als hoofdpersoon Harke Visser, en aandacht voor het 

elektrabedrijf van Ben Koeleman worden nog 

aangevuld met terugblikken naar de 

verenigingsactiviteiten van de laatste maanden 

en een aantal verhalen over de 

verveningsgeschiedenis. Abcoude komt terug 

in een reeks van foto’s van Ton Peppink en in 

een artikel vanuit het Regionaal Archief in 

Breukelen. Dit alles is zoals gebruikelijk mooi 

opgemaakt door Jaco Kroon (Pijl14), waardoor 

ons historisch magazine een prachtige en voor 

velen zeer aantrekkelijke uitstraling heeft. 

De Kerkstraat met vooraan ‘de Nor’, het arrestantenlokaal (foto uit archief NH kerk Wilnis) 



Nieuws over de beeldbank 
In de afgelopen maanden zijn de namen van personen, die in een foto voorkomen en 

bij ons bekend zijn, vastgelegd in een speciaal daarvoor gereserveerd veld bij de 

omschrijvingen. 

Elke vastgelegde naam begint met de achternaam gevolgd door de initialen en of 

voornaam voor zover bekend. In de beeldbank zijn alle namen gesorteerd op die 

achternaam eenvoudig te raadplegen. 

 

Bekijken welke personen voorkomen in de beeldbank en de betreffende foto’s 

opzoeken. 

• Kies in de beeldbank in de menuregel bovenin  “Zoekwoorden” (in het 

voorbeeld hieronder is dit geel gekleurd). 

• Kies in de linker kolom onder Archiefkeuze op “HVP-Foto Archief” (ook geel 

gekleurd) en kies uit de Woordenlijsten daaronder het veld “Personen”. 

• Nu volgt een alfabetisch overzicht van alle namen in het Foto Archief. Achter 

de naam staat een getal voor het aantal foto’s waarin die persoon voorkomt. 

• Klik op een naam en je krijgt de foto of foto’s uit het eerder geselecteerde foto 

archief te  zien. 

• Om snel naar een naam te gaan kan je boven in de lijst eventueel nog op een 

van de letters A t/m Z. 

Opmerking over de namen 

De namen zijn afkomstig uit diverse bronnen. Soms is van een persoon de voorletter 

gegeven, een andere keer de voornaam. Het kan dan om dezelfde persoon gaan, 

maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Maar, omdat de sortering op de 

achternaam begint, staan die personen wel bij elkaar in het overzicht. 



Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 18-11-2021 

Aanvang 20.00 uur, in de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis. 

 
Direct aansluitend aan de vergadering volgt de lezing: 

“1 ons Pangiblauw en 3 kan Rauwelijn oly” (zie begin van deze nieuwsbrief) 

Stukken behorende bij de agenda (punten 3 - 9) kunt u vinden op de website www.proosdijlanden.nl 

Agenda 

1. Opening 
2. Goedkeuring verslag van de ALV van 19-11-2020 
3. Jaarverslag 2020 
4. Financieel verslag 2020 
5. Verslag kascommissie. 
6. Verlening décharge voor het gevoerde beleid door het bestuur 
7. Benoeming nieuwe kascommissie 
8. Activiteitenplan voor 2022 
9. Begroting voor 2022 
10. Bestuursverkiezing: onze secretaris, mevrouw Geertje Oerlemans, staat op het 

aftreedschema en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heer Hein Wolff, 
voormalig bestuurslid van de Historische Kring Abcoude-Baambrugge, te benoemen 
als secretaris. De heren Co Oudshoorn en Hans van Zwieten staan ook op het 
aftreedschema, zij zijn herkiesbaar. 

11. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (zie ook toelichting op onze website) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 

Direct aansluitend aan de vergadering volgt de lezing: 

“1 ons Pangiblauw en 3 kan Rauwelijn oly” (zie begin van deze nieuwsbrief) 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lid worden van onze vereniging kan door uw gegevens in te vullen op onze website.  

Of door een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te sturen 

naar administratie@proosdijlanden.nl.  

U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, opsturen naar:  

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Antwoordnummer 55035, 

3640 VB Mijdrecht of u brengt het op het bezoekadres Croonstadtlaan 

4a, 3641 AL Mijdrecht. 

U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkroniek”.  

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.  

 

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een extra bijdrage van € 7,50). 
Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden.  Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe 

bedoelde button op de homepage van onze website: www.proosdijlanden.nl     
Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische Vereniging.  

http://www.proosdijlanden.nl/
http://www.proosdijlanden.nl/

