
  

 

 

 

         

 

Persbericht 

Gratis lezing Henk Roovers over de Bloemgracht, met bezoek aan depot Archief 

Op vrijdag 20 maart om 14 uur organiseert het Gemeentearchief Zaanstad, in samenwerking met Zaans Erfgoed en 

Uitgeverij Noord-Holland  een lezing rond het boek ‘Op historische gronden’ van Henk Roovers. Na afloop wordt u een 

kopje koffie aangeboden door het archief en behoort een rondleiding in het depot van het archief tot de mogelijkheden.  

 

‘Op historische gronden’ 

De geschiedenis van een Zaanse gracht in nationaal en internationaal perspectief 

 

De 'aensienlijcke Bloemgraft' heeft een groot aantal belangrijke bewoners gehad, waaronder scheepsbouwers, reders, 

walvisvaarders, houthandelaren, molenbezitters, juristen, medici, vermaners, schoolmeesters, burgemeesters en 

mastenmakers. In ‘Op Historische Gronden’ is deze gracht als onderzoeksobject genomen om te laten zien, hoe de ‘kleine’ 

wereld van deze mensen was verbonden met de geschiedenis van de Republiek, met die van Europa en soms zelfs met die 

van daarbuiten. Bestonden er netwerken, hoe verzekerden mensen zich tegen ongelukken, welke relaties bestonden er en 

hoe speelden de mensen in op politieke en economische ontwikkelingen? Door personen en zaken in hun historische 

context te plaatsen, komt de geschiedenis tot zijn recht. 

Het programma 

 

14.00 uur Inloop in de Foyer 14.30 uur Start lezing in Raadszaal 15.30 uur Start rondleidingen met medewerkers archief en 

koffie in de Foyer 16.30 uur einde programma. Het boek is na afloop van de lezing voor € 49,95  verkrijgbaar in de 

Studiezaal van het Archief. 

De lezing vindt plaats in de Raadzaal van het stadhuis van Zaandam en 

na afloop is er – na aanmelding hiervoor - de mogelijkheid om in 

groepen van maximaal 20 in het depot een selectie van de stukken te 

bekijken die Henk Roovers gebruikt heeft bij zijn onderzoek.  

Geen kosten 

U kunt de lezing en de rondleiding kosteloos bezoeken en na afloop van 

de lezing een kopje koffie of thee drinken in de Foyer. Vooraf is een 

consumptie voor eigen rekening. Gratis koffie vindt u in de automaten in 

de grote hal en het archief.   

Aanmelden 

Vanwege de catering  en planning van de rondleidingen is vooraf 

opgeven noodzakelijk. U kunt zich tot uiterlijk 13 maart opgeven via 

lezingen@zaanserfgoed.nl. Graag bij uw opgave aangeven of u mee wilt 

met de rondleiding. Heeft u geen internet, dan kunt u bellen met 

Winnie de Wit, telefoon 075-7716043. Bij afwezigheid: spreek naam en 

telefoonnummer in, plus het aantal plaatsen dat u wilt reserveren. 
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