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"Wat ook ontbreekt is een Zaan Streekmuseum'

De adviescommissie
"Zaanse Schans waarheen?"

"Spijkers met koppen", het verslag van de
adviescommissie "Zaanse Schans waarheen?",
is nu een klein halfjaar oud. Als dat nog niet
gebeurd zou zijn, dan moet er alsnog een
compliment worden gegeven aan de leden
van de commissie. Hun verslag inventariseert
zowel de positieve kanten als de knelpunten
en het bevat een aantal aanbevelingen die van
creativiteit getuigen. Het is helder, tamelijk
bondig en nodigt uit tot discussie.

Het bestuur van de Stichting De Zaanse Schans
heeft zich bij voorbaat verplicht "Spijkers met
koppen" als een zeer zwaarwegend element te
beschouwen bij de besluitvorming over de
toekomst van de Schans. Zo is dat bij het
verstrekken van de opdracht vrijwel letterlijk
gezegd. Met wat bezorgheid moet worden
vastgesteld dat die besluitvorming en de
noodzakelijke voorafgaande discussie gro-
tendeels binnenskamers kunnen blijven. Ik
zeg niet dat het zo zal gebeuren. Maar een
stichting heeft iets beslotens, het beleid en de
besluitvorming komen niet naar buiten, zoals
bij een vereniging waarvan het bestuur ver-
plicht is verantwoording aan haar leden af te
leggen. De opdracht aan een externe commis-

sie tot onderzoek en advies en de ruime ver-
spreiding van "Spijkers met koppen" wijzen
wat de Schans betreft trouwens op meer open-
heid dan in het verleden, toen gedane zaken
wel eens tot gemopper leidden. Maar ook
omdat in dit verslag ui tdrukkel i jk wordt be-
pleit de Schans een wezenlijk belangrijker
functie te geven bij het behoud van Zaanse
cultuurhistorische waarden, ligt de veronder-
stelling voor de hand dat niet alleen het be-
stuur zal bepalen wat die waarden dan wel
mogen zijn.

"Anno" is, meer dan welk tijdschrift ook,
verbonden aan het wel en wee van de Schans
(voor wie dat vergat: de vereniging "Vrienden
van het Zaanse Huis" heette jarenlang "Vrien-
den van de Zaanse Schans"). Ik vind dat dit
blad het meest geëigend is voor het voeren van
een discussie over "Spijkers met koppen" en
voor het kritisch volgen van nu toch wel te
verwachten ontwikkelingen. Daarbij moeten
we natuurli jk beseffen dat bijna elke verande-
ring in het komende Schans-beleid zal berus-
ten op een compromis. Dat is haast onvermij-
delijk omdat er - afgezien van de doelstelling
- zoveel factoren in het geding zijn: de belan-
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gen van bewoners en exploitanten, de ge-
meentelijke overheid die voor het tekort op-
draait, de toeristenstroom en de Zaanse bevol-
king die al eerder bewees dat het spreekwoord
"zoveel hoofden zoveel zinnen" niet elke grond
mist. Laat ik wat dit laatste betreft mijn af-
komst maar niet verloochenen.

"Spijkers met koppen" geeft aanzetten, die
verder doordacht moeten worden. De strek-
king van het rapport is duidelijk: de commis-
sie benadrukt vooral de oorspronkelijke uit-
gangspunten en bepleit een versterking van de
cultuurhistorische opzet. Als voorbeeld van
zo'n aanzet noem ik wat er op bladzij 24 wordt
gezegd: "De museale functie moet worden
uitgebreid door middel van typisch Zaanse
historische bedrijvigheid, uitbreiding van de
Oudheidkamer met een dependance op de
Schans, exposities in De Lelie en samenwer-
king met bijvoorbeeld het Molenmuseum".
Eerder, op bladzij 14, leest men al: "Wat ook
ontbreekt is een Zaans museum" (als ik een
krantekop - niet de betrouwbaarste informatie
trouwens - mag geloven stellen B&W van
Zaanstad zich juist achter deze uitspraak).

Het idee van een Zaans museum is niet hele-
maal nieuw. Het was één van de drijfveren
van de oprichting, in 1989, van de Stichting
Steun Musea Zaanstreek. Eén van de drijfve-
ren, minstens even belangrijk was de geble-
ken noodzaak tot samenwerking van de be-
staande Zaanse museumpjes. Dat zijn er meer
dan u zou denken, ze zijn misschien ook
belangrijker en interessanter dan u vermoedt.
Maar de meeste ervan vragen een meer pro-
fessionele aanpak dan alleen door vrijwilli-
gers kan worden bereikt. Samenwerking, die
niet per definitie samenvoeging of verlies van
zelfstandigheid behoeft in te houden, werd
ingezien als een gezonde eerste stap om tot
een betere museumsituatie in de Zaanstreek te
komen. Wij zijn de dorpse situatie ontgroeid,
er is een meer stedelijke allure vereist. De
provincie Noord-Holland en de gemeente-
raad Zaanstad steunden de totstandkoming
van de Stichting en maakten de indiensttre-
ding van een coördinator mogelijk. Alice van
Diepen, historica en museologe, trad in no-
vember '89 in dienst met de opdracht niet
alleen de afzonderlijk aangesloten musea te
adviseren, maar vooral ook handen en voeten
te geven aan een museumstructuur die minder
verbrokkeld oogt. De wil is er, nu nog de
mogelijkheden en een proces van voorzichtig
manoevreren. Want de bestaande kleine mu-
sea hebben een respectabele doelstelling en
geschiedenis en olifanten plegen porselein-
kasten te schaden.

Op het eerste gezicht rijken de uitspraken in
"Spijkers met koppen" precies de mogelijk-
heid aan die, nog wat verhuld, in de Zaanse
museumstichting wordt gezocht. De Schans is
zonder meer de meest aangewezen locatie
voor een gezamenlijk Zaans museum. Maar
de formulering in het rapport is niet voldoen-
de doordacht. Lees het nog maar eens na. Er
wordt in één zin gewag gemaakt van het zicht-
baar maken van vroegere bedrijvigheid, van
een dependance van de Oudheidkamer, van
exposities in De Lelie en van het Molenmu-
seum. Dat is een brij. Voor een goed museum-
concept is veel meer nodig: overleg, oriënta-
tie, studie en lef. Vooral lef, of laat ik liever
zeggen zelfbewustzijn (dat woord noemt het
verslag namelijk ook - en terecht).

Als er een museum op de Schans zal komen,
dan moet het alle cultuur-historische aspecten
van de Zaanse samenleving omvatten. Geen
verbrokkeldheid, één doorgaande lijn, één
weldoordacht concept. Maar dat is nogal wat,
het vraagt veel ruimte. Probleem! Er is een
gebouw nodig dat de schaal van de Schans
overstijgt - en dat kan en mag niet. Laten we
aannemen dat we vindingrijk genoeg zijn om
dat probleem op te lossen. Maar dan rijst
meteen de vraag of we niet onze nek zullen
breken bij de vereiste financiële hoogstand-
jes. Want nog iets: het museum moet de Zaan-
se cultuur en onze historie spannend maken,
met moderne middelen, met beweging, afwis-
seling en levendigheid. Dat is duurder en het
vraagt op zichzelf ook alweer meer ruimte dan
de geijkte opstelling in de dikwijls "stoffig"
genoemde musea uit het verleden.Het ligt in
onze Zaanse aard om te zeggen dat het huisje
bij het schuurtje moet blijven en dat je niet
ineens van de vloer op zolder hoeft te komen.

Met andere woorden: van wat ik hierboven
heel kort samenvatte als een soort pakket van
eisen voor een Zaans museum zal men stuk-
ken willen afknabbelen. Zodat het in een
kleiner pand past. Of zodat het niet zo duur
wordt. Dan maar geen archeologie erbij, of
geen bewegende modellen om de industriële
ontwikkeling te tonen, of niet die complete
reeks reproducties van Zaanse Monets. Hoi-
sie bai et skuurtje. Als dat zou gebeuren doen
we het Zaanse verleden tekort en missen we
de kans die zich nu misschien aandient. Het is
een kwestie van alles of niets, er is lef en
zelfbewustzijn nodig en zelfs luchtfietserij, in
het begin. Maar zo is de Schans toch ook van
de grond gekomen?

Klaas Woudt
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Houten gevelreliëf aan het huis
Zuiderhoofdstraat 65 in Krommenie.

Zuiderhoofdstraat 65
Krommenie.

Kenmerkend voor de wat meer welgestelde
woningen uit de 17e en 18e eeuw in ons land
is het voorkomen van gevelstenen. Sommige
zijn eenvoudig van opzet en uitvoering, ande-
re tonen meer ingewikkelde taferelen. Vaak
zijn ze te vinden boven de pui. In de Zaan-
streek, waar in de 17e en 18e eeuw nog vele

huizen houten gevels kregen, paste men in
plaats van gevelstenen soms houten reliëfs
toe. Een mooi voorbeeld van zo'n gevelreliëf
bleef bewaard aan het huis Zuiderhoofdstraat
65 in Krommenie.
Zowel de houten geveltop als het reliëf zullen
stammen uit het einde van de achttiende eeuw,
uit de tijd van het neoclassicisme.

Bekijken we het reliëf nader, dan zien we in
het midden een staande man, met een gevleu-
geld hoedje op. Deze stelt Mercurius voor,
een van de bekende oude Romeinse goden,

tevens symbool van de handel. In de rechter-
hand houdt hij een geldbuidel in de andere zijn
gevleugelde slangenstaf.
Rechts van hem zit een gebaarde man in een
laag schelpvormig wagentje, voortgetrokken
door twee dieren die half paard, half zeedier
(met grote staart) zijn. Dat is Neptunus, de
Romeinse god van de zee. Hij heeft zijn drie-
tand bij zich.

Links van Mercurius staan een paar tonnen.
Op één daarvan staat een haan, die in verhou-
ding tot de overige figuren wel erg groot
uitgevallen is.
De haan, bekend symbool van de waakzaam-
heid, werd vroeger wel vaker uitgebeeld in
combinatie met voorstellingen van Mercurius
en Neptunus en hun attributen.
Hij kwam reeds ter sprake in Anno 112
(Waakzame vogels in bovenlichten), bij de
behandeling van het pand Lagedijk 104 in
Zaandijk.

Naast de haan ligt een leeuw op een kist. Nu
kennen wij tegenwoordig de leeuw nog voor-
al als symbool van kracht en dapperheid. Ook
in het verleden associeerde men hem met die
deugden.
Maar daarnaast was hij, net als de haan, een
symbool voor waakzaamheid (vroeger ook
"wakkerheid" genoemd). In het veel geraad-
pleegde boek van de Italiaan Cesare Ripa,
getiteld "Iconologia" (Nederlandse editie uit
1644) zijn verschillende passages te vinden
die dit thema behandelen. En daarvan is wel
heel toepasselijk bij het tafereel in Kromme-
nie: "de leeuw wort ter syden gestelt... om te
vertoonen de wackere bewaeringe".

Carla Rogge.

Annonces

Aangeboden:

Het boek Duizend Zaanse Molens
van P. Boorsma voor de prijs van
ƒ 100,-. Inlichtingen bij M. Leguijt
tel. 075 - 282058.

Voor "echte" vriend van het Zaan-
se Huis te koop (of eventueel te
huur) gevraagd: Zaans huis,
geschikt voor gezin met 2 kinde-
ren. Gaarne reacties: L. de Bruin,
Snuifmolen 9, 1541 WG Koog a/d
Zaan, tel. 075 - 159326.
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Eelco Martinus Vis,
een Zaanse tegelverzamelaar.
Sinds de laatste oorlog is het verzamelen van
beschilderde wandtegels voor velen een aan-
trekkelijke hobby geworden. De belangstel-
ling voor tegels ontstond vooral nadat het
Museum Boymans-Van Beuningen in Rotter-
dam direkt na de Tweede Wereldoorlog grote
hoeveelheden wandtegels wist te verwerven,
die bij het opruimen van kelders en funde-
ringsmuren in de verwoeste binnenstad te
voorschijn kwamen. Duizenden blauw of paars
gedecoreerde 17e- en 18e eeuwse tegels, met
allerlei voorstellingen van mensen, dieren of
bloemen, werden door de slopers zorgvuldig
van de muren losgehaald.
In het bijzonder openden de veelkleurige 16e-
eeuwse tegels de ogen van de museumbezoe-
kers voor de vaak onbekende schoonheid van
deze wandbekleding. Deze onbedoelde schat-
graverij ontketende na de oorlog een her-
nieuwde belangstelling voor de Hollandse
muurtegels. In de kunsthandel werden tegels
en tegeltableaux nu gevraagde artikelen. Naast
particulieren begonnen ook musea tegels te
verzamelen om deze vervolgens te exposeren.
Architect G. Feenstra te Arnhem exposeerde

gen van de gegoede burgerij terecht, hoewel
elk Nederlands huis, hoe nederig ook, een
betegelde stookplaats had. Zo niet in de
Amsterdamse grachtenhuizen, daar verving
men de tegels door zwarte ijzeren platen en
verbande men de tegels naar keukens en
gangen in het onderhuis. In het buitenland
dachten rijke opdrachtgevers echter anders
over de kunstzinnige waarde van de Holland-
se tegels. Zowel in het Kasteel Rambouillet in
Frankrijk, in het Kasteel Brühl in Duitsland,
als in verschillende kerken in Portugal zijn
Hollandse tegels en tegeltableaux als hoofd-
elementen van het interieur van grote ruimten
toegepast, op een wijze die aesthetisch ver uit
gaat boven de functionele toepassing van tegels
aan Hollandse stookplaatsen. Een oud-Zaan-
dammer, de tekenleraar Dingeman Korf, heeft
na de oorlog veel tot de verzamellust bijgedra-
gen door het uitgeven van door hemzelf met
tekeningen geïllustreerde boekjes, waarin hij
op een heldere en bevattelijke manier de ver-
schillende hoekmotieven en de talrijke voor-
stellingen op de tegels naar tijd en plaats van
vervaardiging rubriceerde. Vóór de Tweede

Detail van het tableau

zijn grote, na de oorlog gevormde collectie in
het door hem gebouwde tegelmuseum "It
Noflik Sté" te Otterloo. Kunsthistorici van
naam schreven vele boeken over de geschie-
denis van de Hollandse tegelindustrie en over
de vormrijkdom van de bescheiden maar
charmante voortbrengselen van een kunstam-
bacht, dat in de 17e en 18e eeuw in Rotter-
dam, Delft, Gouda, Haarlem, Amsterdam,
Utrecht, Harlingen, Bolsward en Makkun
duizenden werk verschafte. Hier te lande
kwamen de tegels voornamelijk in de wonin-

Wereldoorlog waren slechts enkele musea en
particulieren in het bezit van een min of meer
uitgebreide collectie Hollandse wandtegels.
Eén van deze particulieren was Eelco Marti-
nus Vis (1864-1938), geboren in Zaandijk.
Aanleiding om aandacht aan zijn collectie te
schenken is de tentoonstelling van "Dutch
Tiles" die in de zomer van 1985 plaatsvond in
het Philadephia Museum of Art in deze
Amerikaanse stad. In het boek "Vis Saan-
dijk", de kroniek van het geslacht Vis, is zijn
levensloop vermeld (blz. 269).
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Meisje met appelmand,
schaatsende boer; boer
met spade, vrouw met
ingebakerd kind, vier
tegels uit de 17de eeuw

Eelco Vis was namelijk de vijfde zoon van
Jacob Vis Pz., de bekende verffabrikant. Na
een handelsopleiding verbleef hij in 1885-'86
korte tijd in Amerika, om zich daarna in
Amsterdam te vestigen als agent van buiten-
landse handelshuizen en als directeur van het
Algemeen Informatiebureau "Credit Reform".
Hij was een verwoed verzamelaar, eerst van
postzegels, vervolgens van slagwapens en
tenslotte van wandtegels. Zijn verzamelingen
waren van zeer hoge kwaliteit en trokken
alom de aandacht, in het bijzonder zijn collec-
tie tegels. In de jaren 1919 en 1920 werden
tentoonstellingen van deze collectie in het
Stedelijk Museum van Amsterdam gehouden.
Met de Amsterdamse architect Commer de
Geus beschreef hij zijn collectie in het boek
"Althollandischen Fliesen", dat in 1926 in
Leipzig werd uitgegeven. De kunsthistoricus
professor F. W. Hudig stelde in 1933 het twee-
de deel van dit standaardwerk over Hollandse
tegels samen. Na het verschijnen van het eer-
ste boek liet hij op 9 en l O november 1927 zijn
collectie in New York veilen bij de American
Art Association. In het eerder genoemde boek
"Vis Saandijk" staat daarover vermeld, dat er
in New York weinig belangstelling voor be-
stond en dat alles voor een lage prijs werd
verkocht. Daarbij werd aangetekend, dat een
deel werd aangekocht door ene Van den Bergh,
die de tegels aan het Victoria and Albert
Museum in Londen schonk. Inderdaad, deze
Van den Bergh kocht op de veiling in New
York een aantal tegeltableaux, die hij echter
toevoegde aan een schenking, die hij al in
1923 aan het eerder genoemde museum ver-
maakte: de zogenaamde Van den Bergh-gift.
In de catalogus van deze collectie werd reeds
in 1923 vermeld, dat deze tegels afkomstig
waren uit de collectie van E.M. Vis. Vis moet
dus na de beide tentoonstellingen in 1919 en
1920 reeds een groot deel van zijn collectie

aan Van den Berg hebben verkocht. Tot de
aankoop in 1927 te New York behoorde o.a.
een polychroom tableau van 78 tegels, een
tuinvaas met bloemen voorstellende, dat nu
het topstuk vormt van de tegelcollectie van
het Victoria and Albert Museum.
De catalogus van de tentoonstelling in Phila-
delphia verhaalt echter het vervolg van de
geschiedenis van de oorspronkelijke ver-
zameling. Daaruit blijkt dat niet alle tegels
tijdens de veiling werden verkocht. Zoals wel
meer gebeurt, werd hetgeen overbleef na de
veiling gekocht door iemand die wellicht niet
in de gelegenheid was geweest de veiling bij
te wonen. Het was de Amerikaanse rechter
Francis P. Garvan, een al even gedreven ver-
zamelaar als Vis. Zijn gehele leven woonde
hij op Long Island bij New York, in een streek
dus waar in de 17e eeuw Hollandse boeren
woonden. De Hollandse wandtegels uit hun
huizen zijn hier en daar in de streek bewaard
gebleven. Dit is waarschijnlijk de reden ge-
weest dat Garvan deze tegels is gaan
verzamelen. In New York was hij lid van een
lunch-club, 'Meeting House' geheten, waarin
hij kunstenaars en gefortuneerde kunstlieven-
de zakenlieden ontmoette, zoals de gebroe-
ders Whitney (Whitney Museum). Toen hij
plannen maakte voor een nieuw, overigens
nooit gerealiseerd woonhuis, waarin hij Hol-
landse schouwen en tegelwanden wilde aan-
brengen, deed zich de gelegenheid voor om in
1927 enige duizenden tegels uit de collectie
Vis aan te kopen. Eenjaar later, in 1928, kocht
hij nogmaals Hollandse tegels aan van de
Soenda Comp. Inc. Hij leed aan suikerziekte
en tuberculose, waardoor hij vaak gedwongen
was rust te nemen, in welke perioden hij zich
onledig hield met het fotograferen en be-
schrijven van elke aankoop. Na zijn dood
schonken zijn weduwe en zijn zoon in 1978
een deel van de verzameling aan het Phila-
delphia Museum of Art en aan het Philadel-
phia Maritime Museum. In het eerstgenoem-
de museum was al in 1928 een naar hier over-
gebrachte kamer met een betegelde schouw
opgesteld, afkomstig uit de brouwerij "Het
Scheepje" aan het Spaarne te Haarlem. Meer
dan 1100 tegels behield mevrouw MabelBrady
Garvan echter zelf. Na haar dood werden deze
tegels op 11 juni 1980 bij "Christievs Amster-
dam" geveild. Merendeels 17e-eeuwse te-
gels; ruim 900 blauwe-, enkele tientallen
paarse- en bijna 200 polychrome tegels.
Een deel van de omvangrijke verzameling
Hollandse wandtegels, die Eelco M. Vis in het
eerste kwart van deze eeuw bijeenbracht,
kwam hierdoor na een halve eeuw weer in het
land van herkomst terug. Het middelpunt van
de tentoonstelling in Philadelphia werd ge-
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vormd dooreen enorm tegeltableau, namelijk
25 x 16 = 400 tegels groot, voorstellende de
slag bij Ramillies (zie afbeelding). Bij dit dorp
in Belgisch Brabant, gelegen tussen Brussel
en Leuven, versloegen de Hollanders en de
Engelsen in de Spaanse Successie-oorlog op
12 en 13 mei 1706 de legers van Spanje en van
Lodewijk XIV.
Het tableau, in mangaankleur geschilderd en
ca. 325 cm breed en 208 cm hoog, is waar-
schijnlijk te Rotterdam in de tegelfabriek "De
Blompot" van de familie Aelmis vervaardigd.
De voorstelling, een cavalerie-gevecht over
de volle breedte van het tableau, is een vereen-
voudigde weergave en een samenvoeging van
twee prenten uit die tijd, namelijk van een ets
van Pieter Schenk (1660-1718) en van een
gravure naar een tekening van Jan Luycken
(1649-1712). De kunde van de tegelschilder
was duidelijk minder dan die van de etser en
de graveur, hetgeen vooral in de weergave van
de wolkenlucht, het landschap en de kruit-
damp tot uiting komt (zie detail-afbeelding).
Het tableau moet in 1920 op de tentoonstel-
ling te zien zijn geweest, hoewel het door
Hudig in het tweede deel van "Althollandi-
schen Fliesen" niet wordt genoemd. Toen het
tableau in 1927 werd geveild, was het niet
volledig. Er ontbraken zestien tegels aan, die
daarna in Amerika zeer zorgvuldig zijn
bijgemaakt. De belangrijkheid van het ta-
bleau is niet zozeer gelegen in de kunstwaar-
de, maar het heeft historische waarde als
herinnering aan een voor Europa belangrijk
wapenfeit. Opmerkelijk zijn de voor Neder-
landse verhoudingen grote afmetingen van
het tableau. Gezien het onderwerp moet de
opdrachtgever hier te lande of in Engeland
worden gezocht. De vraag, in welk Neder-
lands gebouw dit enorme tableau onderdeel
zou hebben uitgemaakt van een geheel bete-
geld vertrek, dringt zich onmiddellijk op.
Helaas, Eelco Vis heeft het, zo hij het al wist,
nergens vastgelegd. Wellicht dat deze publi-
katie snuffelaars in archieven attent doet zijn
op mogelijke aanwijzingen waar het tableau
ooit als wandversiering was aangebracht. De
fraaie catalogus, waarin alle tegels zijn afge-
beeld en beschreven, is samengesteld door
medewerkers van het museum onder leiding
van Ella Schaap ( 1 9 1 3 ) en door enkele

Nederlanders. Er zijn gedegen artikelen van
de hand van J.D. van Dam, conservator van
het Prinsenhof te Leeuwarden en van J.P.
Tichelaar, eigenaar van de bekende tegelfa-
briek in Makkum, opgenomen.
Hierdoor is de meest recente kennis over dit
onderwerp nu ook in Amerika beschikbaar.
Als een typische Amerikaanse bijdrage, wordt
het boek afgesloten met artikelen over het
ontzouten van wandtegels en over de beste
wijze waarop tegels opgeplakt kunnen wor-
den op wanden of op board.

J. Schipper BNA.

Nb. J. Schipper publiceerde eerder over de
tegelverzameling van Eelco Martinus Vis in
Noord-Holland Magazine, nr. september/
oktober 1989.
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Boekennieuws
"Een absolute must", zo zou ik de uitgave
Landelijke bouwkunst Noord-Holland willen
noemen. Zeker voor de personen die zich
"Vrienden van het Zaanse Huis" voelen. Als
er in de afgelopen jaren één publikatie is
verschenen die de "houtbouw-vrienden" na
aan het hart moet liggen, dat is het deze wel
(de uitgaven van onze eigen vereniging dan
even buiten beschouwing gelaten). Er zijn
verscheidene redenen om deze uitgave aan te
schaffen.
Met name de stolpboerderijen worden er in
behandeld. Goed-begrijpelijke opmetingste-
keningen van 26, als "exemplarisch" bestem-
pelde, stolpboerederijen zijn er in opgeno-
men.
Daaronder bevinden zich drie Zaanse "stol-
pen" namelijk Assendelft, Dorpsstraat 153/
151; Assendelft, Dorpsstraat 523 (een enorm
groot gebouw); Haaldersbroekerdwarsstraat
10, Zaandam.
Het was mij volkomen onbekent - ik ben dan
ook geen deskundige op het gebouw van de
houtbouw - dat de ontwikkeling van de karak-
teristieke stolpboerderij zo zeer met de Zaan-
se historie verweven is.
De Zaanstreek was een houtcentrum, waar
ook zeer lange balken werden ingevoerd
(bijvoorbeeld voor scheepsmasten). Door de
voorradigheid van juist deze balken werd de
hoge stolpboerderij in Noord-Holland boven
het IJ verre favoriet. Houtbouw was in deze
regionen zeker geen teken van armoede; de
rijkste versieringen aan veel houten panden
tonen dat aan.
In de tekst (van vijf vellen) gaat E.L. van Olst
in op de karakteristieken van de verschillende
boerderijen. Hij geeft exact aan wat de afwij-
kingen op het grondplan zijn. Het kan als
tekortkoming worden beschouwd dat de tekst
niet een inventarisitie bevat van alle Noord-
hollandse stolpboerderijen.
Als excuus daarvoor mag gelden dat een groot
deel van de overgebleven "stolpen" intern
dusdanig verbouwd is, dat zij nauwelijks meer
naar type indeelbaar zijn.
Het boek beperkt zich dus tot het beschrijven
van 26 boerderijen, die te zamen als voorbeeld
dienen voor de totale bouwstijl.
'Landelijke Bouwkunst Noord-Holland'(door
R.A. Peters, E.L. van Olst en C.T.S.J. Huijts)
is door zijn vorm een bijzonder boek.
Het is losbladig en bestaat uit 44 bladen van
zwaar papier van bijna 50 cm breed. Deze zijn
gebundeld in een kartonnen omslag en kun-
nen (dit voor de echte liefhebbers) ook aan de
muur worden opgehangen.
De (betrekkelijk korte) tekst is zeer verhelde-

rend en geeft ook een uitleg van de doelstellin-
gen van de uitgever, de Stichting Historisch
Boerderijonderzoek. Eerder gaf deze Stich-
ting een soortgelijke map uit over Noord-
Brabant.
De Noordhollandse map kost ƒ37,50, of
ƒ 15,- meer als u een luxe linnen omslag
wenst, en is verkrijgbaar bij de boekhandel of
bij de Stichting zelf (dan worden vanzelfspre-
kend verzendkosten gerekend).
Het adres van de Stichting is:
Schelmseweg 89,
6816 SJ Arnhem (tel. 085-576222)

Onlangs verscheen het vierde deel van het
Biografisch woordenboek van het socialisme
en de arbeidersbeweging in Nederland. In dit
deel komen niet veel Zaankanters voor.
Aandacht is er onder meer voor Rie Kogen-
hop en A.G.A. Verstegen. Kogenhop werd
min of meer de 'politieke moeder' van de
Zaanse CPN, nadat in 1943 een groot deel van
het partijkader door verraad was weggevaagd.
'Arbeidersburgemeester' Verstegen was van
1929 tot 1936 burgervader van Koog aan de
Zaan.
De artikelen zijn van wetenschappelijk niveau
en het boek is fraai verzorgd. Het is uitgege-
ven door de Nederlandse Vereniging tot beoe-
fening van Sociale Geschiedenis (NVSG) en
het Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis (IISG), beide te Amsterdam, en
kost ƒ 44,-. De publikatie is via de boekhandel
te bestellen.

In juni verscheen een nummer van Stoom,
tijdschrift van de Vereniging tot Behoud van
Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaan-
streek. Een prachtig kwartaalblad. Of de
beoogde verschijningsfrequentie gehaald zal
worden is de vraag, maar wel te wensen. Het
niveau van het blad is namelijk hoog en de
uitvoering is zeer verzorgd.
Een aanrader dus, niet in het minst door de
goed-leesbare en zeker ook wetenschappelijk
verantwoorde artikelen van Jur Kingma. Zijn
artikel 'De schepen van de Zaanlandsche
Scheepsbouw Mij.' is het zwaarste in dit
nummer van 'Stoom'.
Lezenswaardig is ook de voortzetting van de
gortpellerij van de 'Gebroeders Laan' van de
hand van Klaas Kok. Het tijdschrift is in
enkele Zaanse boekhandels voor ƒ 7,50 ver-
krijgbaar.

Ger Jan Onrust
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Detail van een tamboereer
werk op een netgrond.

De tamboereernaald met
een rijgnaald en een
naairing.

Rokken naar beneden!,
loodverzwaring voor
damesrokken.

Tafelklem, het bovenstuk in
de vorm van een zeemon-
ster van wie de onder- en
bovenkant ten opzichte van
elkaar scharnieren. De bek
dient als klem om het hand-
werk tussen te zetten.

De Tamboereernaald
Een vorige keer heb ik al eens verteld over
grootmoeders naaidoos. In de Zaanlandse
Oudheidkamer heb ik hierin eens gekeken en
kwam ik een tamboereer- of haaknaald tegen.
Bij tamboereerwerk wordt een lap stof als een
trommelvel over een houten hoepel gespan-
nen, vandaar de naam.
De bewerking gaat met behulp van een haak-
naald, die beurtelings van onder en van boven
door de stof wordt gestoken. Het achterste
deel van het afgebeelde exemplaar dient voor
het opbergen van de haaknaalden.
Wil men een naald gaan gebruiken, dan wordt
deze met behulp van een vleugelmoer op de
top bevestigd.
De hier afgebeelde naald heeft geen meester-
teken en zal omstreeks 1860 gemaakt zijn.

De geribde naairing werd in 1881 gemaakt
doorC.L. Meuwese in 's Hertogenbosch. Deze
naairing werd bij fijn haakwerk gebruikt en
werd dan aan de linkerhand gedragen als
bescherming tegen het prikken van de naald.

Dat men vroeger niet "bandeloos" leefde blijkt
uit de vele vormen van rijgnaalden
Het afgebeelde exemplaar werd met veel
toewijding gemaakt voor Aagje Hendriks
Schenk door haar bruidegom.

Hoe preuts men was ziet u aan de stukjes lood
waarmede de rokzoom van de dames werd
verzwaard om opwaaien te voorkomen.
Dat hiervan nog verschillende gewichten voor-
kwamen ziet u aan het cijfertje 3.

Men kon zich ook
uitleven in de ver-
schillende acces-
soires zoals tafel-
klemmen
De afgebeelde
klem heeft aan de
onderzi jde een
zeedier en is be-
kroond met een
kopje waarop een
o p e n g e w e r k t e

Speldenkussentje uit
grootmoeders
naaidoos. Collectie
Zaanlandse
Oudheidkamer.

houder met een bol-
vormig klein, rood
f luwelen spelden-
kussen. Om handwerk
vast te houden ge-
bruikte men klemmen
die aan tafel beves-
tigd konden worden.. Soms stelde het boven-
stuk een zeemonster voor waarvan onder- en
bovenkant ten opzichte van elkaar scharnier-
den. De bek dient als klem om het handwerk
tussen vast te zetten.

In plaats van een klem gebruikte men soms
eenplomb. Afgebeeld is een zwaar kralenkus-
sen uit ongeveer 1840.
De doorsnede is 18,5 cm. De vulling is van
zwaar metaal. Dergelijke kussens werden
gebruikt om in bewerking zijnde stoffen vlak
en vast te doen liggen. De vlakke bodem is
bekleed met zwart linnen.
De opstaande rand is bekleed met geelkleurig
leer. Het bolvormige bovendek is gemaakt
van opgeborduurde wol in paarse en rode
tinten.
Hierop zijn in vierkanten van verschillende
grootte kleine kraaltjes geborduurd in de kleu-
ren wit, naturel, zwart, geel en olijfgroen.

J.C. de Jong

De plomb werd gebruikt om de in bewerking
zijnde stoffen vlak en vast te doen liggen.

Zie voor verdere informatie:
Nederlands Klein Zilver door
B.W.G. Wttewall.
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Onderstaande bijdrage van Zaans Schoon.

Westzijde 116 en 118 te Zaandam.
Wie op de Westzijde langs de ABN Bank in
noordelijke richting loopt, valt het op dat daar
twee herenhuizen "inverdan" staan. Het zijn
de panden Westzijde 116 en 118. Tot 1981
was hier de homeopatische geneesmiddelen-
industrie Willmar Schwabe gevestigd. Na 1981
zijn de panden aan diverse neringdoenden
verhuurd. Nummer 116 (zuidelijk gelegen)
staat thans reeds geruime tijd leeg.

De typische situering van deze huizen "inver-
dan", dus ten opzichte van de rooilijn teruglig-
gend, vinden wij reeds terug op de zogenaam-
de "Westzijde-rol". De "Westzijde-rol" is een
tekening van de panden aan de Westzijde aan
weg en Zaan tussen het Blauwepad en Vin-
kenpad, en dateert uit de periode 1765 - 1775.

Westzijde 116 staat afgebeeld op de "Westzij-
de-rol", maar dan nog zonder de verdieping
waarmede het pand in 1877 werd verhoogd.
Volgens de heer S. de Jong was het pand ten
tijde van het maken van de "Westzijde-rol"
hoogstens 10 jaar oud. Het pand kan met zijn
sobere architectuur van historisch belang
worden geacht.

Westzijde 118 werd in 1900 in opdracht van
Klaas Brat Hz. gebouwd op de plaats waar tot
dan toe een dubbel houten woonhuis uit het
tweede kwart van de 18e eeuw had gestaan.
Dit pand kan beschouwd worden als een
voorbeeld van vakmanschap op bouwgebied.
Het ontwerp is evenwichtig en fraai van de-
taillering.

Stichting Zaans Schoon acht het behoud van
de beide panden van groot belang, zulks niet
alleen in verband met
de historische en ar-
chitectonische waarde
van de panden zelf,
maar ook in verband
met de ten opzichte
van de Westzijde te-
rugliggende voorge-
vels met de voortui-
nen, hetwelk nu al ruim
twee eeuwen een unie-
ke stedebouwkundige
situatie vormt.

Bovendien vormt het
voormalige Schwabe-
terrein een aandachts-
gebied binnen het

kader van het Zaanoeverproject. Zaans Schoon
is van mening, dat het op een verantwoorde
wijze inpassen van de bestaande bebouwing
in een eventuele nieuwe ontwikkeling ter
plaatse, zulks met behoud van de bijzondere
stedebouwkundige situaties, tot de mogelijk-
heden zou moeten behoren.
Een nieuwe ontwikkeling zou in dit verband
mogelijk zijn op het Zaanerf van de beide
panden, waar nu een aantal lelijke stenen
bijgebouwen staan. De uitvoering van een
dergelijk plan zou een verbetering van de
Zaanoever kunnen betekenen terwijl het ste-
debouwkundig aanzien vanaf de Westzijde
behouden zou blijven.

Einde 1989 heeft Zaans Schoon verzocht om
de panden op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen.
Dit verzoek is toen helaas afgewezen. Inmid-
dels zal de Monumentencommissie van Zaan-
stad ten aanzien van een aantal panden her-
overwegen of deze niet alsnog voor plaatsing
op de monumentenlijst voorgedragen dienen
te worden.
Zaans Schoon heeft een dringend beroep op
de commissie gedaan om ook met betrekking
tot Westzijde 116 en 118 een heroverweging
te laten plaatsvinden.

H. Piekenrood

Literatuur:
K. Woudt en J.J. Zonjee, Blees aan de West-
zijde, Zaandam 1983, pp. 70 en 71; rapport de
heer S. de Jong over Westzijde 116 en 118
voor Stichting Zaans Schoon.
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten De Gezinsbode, De Typhoon en
De Zaanlander.

8 mei
Bij het recreatieschap Waterland zijn zes aanvra-
gen ingediend voor een zogeheten NLW-subsidie
(Nationaal Landschap Waterland-subsidie).
Aangevraagd werden subsidies voor het pontveer
in Spijkerboor, de Poelboerderij in Wormer, beel-
den op de Zaans Schans,beschoeiing bij oliemolen
de Zoeker, de combinatie van een beheersweg en
een fietspad in Jisp, en een ophaalbrug in Oost-
zaan. Waarschijnlijk zal alleen het subsidiever-
zoek voor het pontje in Spijkerboor gehonoreerd
worden; in totaal is er 215.000 gulden te verdelen.

14 mei
De gecombineerde Landelijke Fietsdag en Molen-
dag werd geteisterd door slecht weer. Er was veel
regen en geen wind. De molens konden nauwelijks
draaien. Desondanks stelde de deelname aan de
dag geenszins teleur.

14 mei
De nieuwe roeden van meelmolen De Bleeke Dood
te Zaandijk werden aangebracht. De vorige hadden
80 jaar dienst gedaan, maar werden bedreigd door
roestvorming. Eerder kreeg Het Pink te Koog al
nieuwe roeden; De Zoeker aan de Kalverringdi jk is
de volgende molen die aan de beurt is.

14 mei
Het raadhuis in Jisp, dat in 1991 door het ontstaan
van de gemeente Wormerland vri j komt, zal moge-
lijk door het recreatieschap Waterland worden
betrokken. Die suggestie werd gedaan dooreen lid
van het schap. In Jisp werd verheugd gereageerd op
deze mededeling; gevreesd wordt dat door leeg-
stand het monumentale pand achteruit zal gaan.

15 mei
De woning van Peter Hos, die aan de Westzijde
naast de opslagplaatsen van Pieter Bon stond, is
door een hoogwerker van z i jn plaats getild en op
een dekschuit gezet. Het pand wordt vervoerd naar
Zaandijk, waar het in de Domineestuin komt te
staan.

18 mei
De polder Wormer, Jisp en Nek, het Twiske en de
polders Oostzaan en Ilperveld zijn door de provin-
cie Noord-Holland voorlopig aangewezen tot stil-
tegebied. De provincie wil dat de gemeenten in de
bestemmingsplannen voor deze gebieden opne-
men dat er geen lawaaierige activiteiten zijn toe-
gestaan.

18 mei
De torenuurwerken van de hervormde kerk in
Krommenie en de hervormde kerk in Krommenie-
dijk kunnen hersteld worden. De leden van de
raadscommissie Welzijn gingen akkoord met een

kredietverlening van ongeveer 20.000 gulden.

26 mei
Onder de naam 'Van Westsanersluis tot Zaange-
maal' organiseerde het Hoogheemraadschap van
uitwaterende sluizen een expositie in het Edammer
Gemeenlandshuis. Hier werden archiefstukken
getoond met betrekking tot alle sluizen die het
Hoogheemraadschap in Zaandam in bezit had.

9 juni
B. en W. van Zaanstad stelden de gemeenteraad
voor het meerjarenprogramma voor de restauratie
van monumenten en beeldbepalende panden te
wijzigen.
Aan de lijst zouden de nederlands hervormde kerk
te Krommenie en het Rechthuis te Westzaan moeten
worden toegevoegd. Het college maakte het voor-
nemen kenbaar het programma voor 1991 -1995
vast te stellen en in te dienen bij de minister van
WVC.

19 juni
De 228 rijksmonumenten in Zaanstad zijn door te
weinig subsidiegeld probleemgevallen voor de
gemeente.
Dat bleek bij de behandeling door de commissie
Welzijn van de meerjarenprogramma's voor de
restauratie van monumenten en beeldbepalende
panden. Bij de behandeling waren vertegenwoor-
digers van de Stichting Vrienden Oud-katholieke
Kerk Krommenie en de Stichting Regthuys West-
zaan aanwezig om te bepleiten dat zij sneller en
meer geld nodig hebben voor de broodnodige
restauraties.

19 juni
De beeldhouwer Jan Wolkers presenteerde zijn
ontwerp voor het beeld dat op de Dr. J.M. den
Uylbrug moet komen.
Het abstracte kunstwerk (dat vooralsnog geen titel
heeft en het gedachtengoed van de overleden so-
ciaal-democraat Den Uyl wil uitdrukken) was al
omstreden voor het gemaakt was. De adviescom-
missie beeldende kunst van Zaanstad keurde het
eerste ontwerp van de beeldhouwer af. B. en W.
van Zaanstad gingen daar overheen en keurden het
ontwerp wel goed.

23 juni
Monumento Urbano, Aldo Rossi's ontwerp van
het 'Monument voor de stad', nadert zijn vol-
tooing.
Het 14 meter hoge bakstenen torentje met spanten
en koperen daken en inwendig een expositieruim-
te van 40 vierkante meter, verrijst in de nieuwe
wijk Houtwerf. De bouwkosten van 370.000 gul-
den zijn opgebracht door geldelijke ondersteuning
of het aanbieden van gratis diensten door de bedrij-
ven die de nieuwbouwwijk aanleggen.

26 juni
In De Zienagoog werd de tentoonstelling 'Zaanoe-
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ver-architectuur: visie en fictie' gehouden. De
tentoonstelling gaf een overzicht van wat er de
afgelopen vijf jaar aan plannen voor moderne
nieuwbouw aan de Zaan is gerealiseerd.

27 juni
Zaanstad doet als gemeente mee in de Europese
architectuurprijs Europan 'Wonen in de stad, revi-
talisering van stedelijke locaties'. De bedrijfster-
reinen van Sigma en Marvelo aan de Oostzijde, die
binnenkort door de bedrijven zullen worden verla-
ten, zijn door de gemeente als locatie ingediend.
Het gebied - door de gemeente omgedoopt in
'Zaanwerf' - is 3 hectare groot. Jonge architecten
uit veertien landen kunnen er voor kiezen plannen
voor dit terrein te maken.

28 juni
De Stichting het Regthuys zal een verwachte pro-
vinciale subsidie van 220.000 gulden voor de res-
tauratie van het Rechthuis te Westzaan niet krij-
gen. Het provinciaal stimuleringsfonds stads- en
dorpsvernieuwing meent dat restauratie van het
monumentale pand niets met stadsvernieuwing te
maken heeft. De stichting zegt in het verleden toe-
zeggingen ontvangen te hebben.

10 juli
De opknapbeurt van de Adelaar te Wormerveer
komt voor een deel voor rekening van de gemeente
Zaanstad. B.&W. stelden de g emeenteraad voor
een bedrag van 250.000 gulden uit te trekken voor
de renovatie van zowel het pand als het beeld op het
dak. Dit geld zou betaald moeten worden met het
budget van het Zaanoeverproject. Ook de provin-
cie stelt een bedrag beschikbaar; het pand staat op
de provinciale monumentenlijst.

10 juli
In het Molenmuseum werden ruim 300 historische
tekeningen tentoongesteld van Remmet Ouwejan
(1897-1972). Ouwejan is vooral bekend door de
bundeling van een aantal van zijn tekeningen in de
twee boeken 'Zaens Skoon'. Tegen prijzen tussen
de 45 en 75 guld en werden de originele tekeningen
in het museum te koop aangeboden.

11 juli.
Vereniging de Zaansche Molen hoopt in het voor-
jaar van 1991 te beginnen met het opknappen van
het koren- en pel werk van De Koker te Wormer. De
restauratie van de molen wordt daarmee voltooid;
eerder werd de buitenkant al opgeknapt.

11 juli
Het bestuur van het Uurwerkmuseum op de Zaanse
Schans wil dat de doorsteek van de kaasboerderij
naar de Kalverringdijk wordt afgesloten. Het Uur-
werkmuseum trok in 1989 3000 bezoekers minder
dan in het jaar daarvoor. Het bestuur meent dat de
doorsteek daar verantwoordelijk voor is. Veel
toeristen nemen het nieuwe pad en komen daar-
door niet meer langs het Uurwerkmuseum.

il juli
Het thema 'Water en wind' van 'Toer in' was in
Zaanstad reden om flink uit te pakken. In De Lelie
op de Zaanse Schans was een expositie over het
thema ingericht, er was een fietstocht door het
Zaanse polderland en langs waterpartijen, in het
Pakhuis Saigon aan de Veerdijk te Wormer was
een tentoonstelling van werkstukken van Zaanse
zondagschilders en amateurfotografen, in De Zie-
nagoog aan de Westzijde te Zaandam was de
expositie 'Water, wind en wolken', met werk van
de kunstenaar Jan Grotenberg en in de Oudheid-
kamer te Zaandijk was een tentoonstelling over
scheepstekeningen.

21 juli
Een oplossing in het conflict tussen de dames
Bruijn en Genius Klinkenberg ligt verder weg dan
ooit. De dames wonen in een historisch Zaans
pand, dat op het terrein van het bedrijf staat. In de
tweede zitting in het kort geding over het pand
verweten de raadslieden van beide partijen elkaar
onwil tot concessies en echt onderhandelen.

NB.
De datum aan het begin van een stukje verwijst
naar de dag van publikatie en dikwijls dus niet naar
de dag van de gebeurtenis.

Een hartelijk welkom voor de volgen-
de nieuwe leden:

De heer Ir. J. Cornelissen, Den Haag
De heer J.T.M. Beenen, Wormer
De heer C.M. Bentvelzen, Wormer
Stichting "De Poelboerderij", Wormer
De heer en mevrouw Van der Peet,
Zaandam

Uw opgaven voor de rubriek "Annon-
ces" zien we gaarne voor l november
tegemoet op:
Redaktie ANNO 1961,
Weiver 5, 1546 LA Jisp

Kopij voor de ANNO van december
1990 inleveren voor l november a.s.
op: Redactie Anno, S. Klopper-Bruijn,
Weiver 5, 1546 LA Jisp.
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18 sept. 1990- Tentoonstelling
9 okt. 1990 olieverfschilderijen en

aquarellen van
Cor Tuijn (uit Assendelft):
topografie Zaanstreek
Bejaardencentrum "Festina
Lente", Beemsterstraat 25
te Assendelft

I okt. 1990- Tentoonstelling over de
25 okt. 1990 Toren val in Westzaan,

Onderdeel van Theaterprojekt
Torenval, Typhoongebouw,
Westzijde 23 te Zaandam

9 okt. 1990 Lezing heer H. Kaptein over
het Schermereiland
Georganiseerd door de
Nederlandse Genealogische
Vereniging, afd. Zaanstreek-
Waterland, "Vlaar",
Koemarkt 13 te Purmerend
(aanvang 20.00 uur)

11 okt. 1990 Lezing Dr. F. van Soeren:
levensverhaal van een
Westzaner
Georganiseerd door de
Historische Vereniging
Westzaan, Hotel "De Prins",
Kerkbuurt 31 te Westzaan
(aanvang 20.00 uur)

12 okt. 1990- Tentoonstelling aquarellen
7 nov. 1990 van Cor Tuijn:

topografie Zaanstreek
Buurthuis "De Kwaker",
J.J. Allanstraat 127 te
Westzaan

14 okt. 1990- Tentoonstelling
II nov. 1990 drie Zaandijker schilders

(Klaas Landsman, Joost Piel-
kenrood en Anneke Witte):
olieverfschilderijen Zaanstreek
Molenmuseum, Museum-
laan 18 te Koog a/d Zaan
(open:di/vr 10.00-12.00,
13.00-17.00 uur).

16 okt. 1990 Lezing mw. Drs. M. Krauwer
(stadsarcheologe van

Amersfoort) over opgravingen
in en om Amersfoort
Georganiseerd door de
Archeologische Werkgemeen-
schap voor Nederland,
afd. Zaanstreek e.o.
Oude raadhuis, Dorpsstraat
370 te Assendelft
(aanvang: 20.00 uur).

3 nov. 1990 Verkoop-tentoonstelling van
werken van Willem Jansen
en zijn zoon Chris
Georganiseerd door de
Willem Jansenstichting
Buurthuis "De Kwaker",
J.J. Allanstraat 127 te
Westzaan (info: Ans Havik-
ten Cate, tel.171374)

13 nov. 1990 Lezing Arno Verhoeven
(medewerker I.P.P.,
Amsterdam) over middeleeuws
aardewerk
Georganiseerd door de
Archeologische Werkgemeen-
schap voor Nederland,
afd. Zaanstreek e.o.
Oude raadhuis, Dorpsstraat
370 te Assendelft
(aanvang: 20.00 uur)

9,10 en 11 Expositie over het leven en
nov. 1990 werken van J. Ploeger uit Krom-

menie (tekeningen).
Buurthuis "De Snuiver", Zuider-
hoofdstraat 41, Krommenie

21 nov. 1990 Lezing Prof. Dr. A. van Braam
over de geschiedenis van de
Zaanstreek: decor voor
genealogen
Georganiseerd door de Neder
landse Genealogische
Vereniging, afd. Zaanstreek-
Waterland
"De Aansporing", Stationsstraat
17 te Zaandam
(aanvang 20.00 uur)

25 nov. 1990 Tentoonstelling over verkeer en
vervoer van vroeger en nu in de
Zaanstreek
Molenmuseum, Museumlaan 18
te Koog a/d Zaan
(open: di/vr 10.00-12.00,
13.00-17.00 uur)

12 dec. 1990 Contactavond van de Nederland-
se GenealogischeVereniging,
afd. Zaanstreek-Waterland
Restaurant "Schipper", Koemarkt
49 te Purmerend
(aanvang: 20.00 uur)
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