
Grote Zaanse 

Geschiedenis Quiz 2020

Thuisronde



Beste spelers van de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz 2020,

De lange arm van het Coronavirus heeft ook de quiz in de kladden 

gegrepen. Om te beginnen mogen we niet meer een hele avond in het 

onvolprezen Zaantheater doorbrengen en moeten de quiz in anderhalf uur 

met u spelen. De ervaren deelnemers onder u weten dat dat een 

onmogelijke opgave is, alleen al de protesten en discussies over 

vraagstelling en puntentelling nemen minstens een half uur in beslag. Maar 

wat nog veel belangrijker is, je kunt als team niet meer de koppen bij elkaar 

steken en toch op anderhalve meter afstand blijven. 

U begrijpt, er zat voor de organisatie niets anders op dan fors in te grijpen in 

de opzet. Want pandemie of niet, de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz gaat 

natuurlijk door. Wij zijn niet ontevreden over de gekozen oplossing. We 

hebben de quiz gesplitst in een thuisronde en een kortere speelavond. In de 

thuisronde zetten we u aan het werk. We sturen u de hele Zaanstreek door, 

van oost naar west en van noord naar zuid en we doen een beroep op uw 

leesvaardigheid. In het theater spelen we een korte versie van de bekende 

quiz, met dien verstande, dat u uw beste en koelbloedigste speler op het 

podium zet en haar of hem het werk laat opknappen. Laten we hopen dat 

we na afloop kunnen concluderen dat deze ingreep een verrijking is 

gebleken. Voor nu wensen we u veel succes en bovenal veel plezier!

Namens de organisatie

Ron Kiburg, Merel Kan en Frans Hoving

Welkom bij de 

Grote Zaanse Geschiedenis Quiz 2020



Wilt u op de stippellijn uw teamnaam invullen? 

Graag ontvangen wij een foto van uw team! 

U kunt deze bij het inleveren van uw antwoorden meesturen. 

TEAM: ………………………………….



Gebruik van hulpmiddelen: 

• U mag gebruik maken van alle mogelijke online bronnen om de vragen 

van de thuisronde te beantwoorden. Wij adviseren om gebruik te maken 

van de  Zaanwiki ( www.zaanwiki.nl) en de website van het 

Gemeentearchief Zaanstad (www.archief.zaanstad.nl).

Puntentelling: 

• Met de eerste 8 vragen zijn 8 punten te verdienen. (één punt per vraag)

• Met vraag 9 zijn 3 punten te verdienen.

• Tijdens de quiz op 5 oktober zijn nog 10 punten te verdienen. 

Shoot-out:

• Bij een gelijke eindstand na het spelen van de quiz op 5 oktober bepaalt 

het antwoord op de shoot-outvraag de winnaar. 

• De shoot-outvraag moet u al in de thuisronde beantwoorden en vindt u 

ook in dit pakket.  

Inleveren antwoorden thuisronde: 

• De antwoorden van de thuisronde dienen voor 28 september 12.00 

ingeleverd te worden. Dit kan via de e-mail of op papier:

• E-mail : gemeentearchief@zaanstad.nl

• Papier: balie van het Gemeentearchief Zaanstad, 

Stadhuisplein 100, Zaandam. 

Spelregels

http://www.zaanwiki.nl/
http://www.archief.zaanstad.nl/
mailto:gemeentearchief@zaanstad.nl


a) Dit pand staat nu op de Zaanse Schans.

Waar stond dit pand voorheen in de Zaanstreek?

Straat:………………………………………………………………

Plaatsnaam:……………………………………………………….

b) Maak een foto van de plek waar dit pand vroeger heeft 

gestaan, waarop de huidige bebouwing zichtbaar is. Zorg dat 

één of meer teamleden herkenbaar op deze foto staan. 

Vraag 1



U kunt hier de foto behorende bij vraag 1 b inplakken.  

Foto vraag 1 b



a) Waar is de afbeelding van dit straatbeeld in het noordelijk deel 

van de Zaanstreek gemaakt? 

Straat:………………………………………………………………

Plaatsnaam:……………………………………………………….

b) Maak een foto van één van de nog bestaande groene huisjes. 

Zorg dat één of meer teamleden herkenbaar op deze foto staan. 

Vraag 2



U kunt hier de foto behorende bij vraag 2 b inplakken.  

Foto vraag 2 b



Wie liggen er begraven ten westen en ten oosten van de grafsteen 

van de oudheidkundige wiens verzameling de basis vormt van de 

collectie van het Gemeentearchief Zaanstad?

De volledige voornaam (of –namen) en achternaam noteren.

Ten westen:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

Ten oosten: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Vraag 3



a) Welk feest werd hier gevierd?

……………………………………………………………………..

b) Maak een foto (richting het westen) van dezelfde plek.

Zorg dat één of meer teamleden herkenbaar op deze foto 

staan.

Vraag 4



U kunt hier de foto behorende bij vraag 4 b inplakken.  

Foto vraag 4 b



Hieronder ziet u een blauwdruk van een woonhuis. 

In Westzaan werd dit woonhuis in 1929 verbouwd tot een dubbel 

woonhuis. Eén van de voordeuren in de voorgevel is inmiddels weer 

verdwenen.

Als je met je rug naar de verdwenen voordeur staat, loop dan 4 

paaltjes naar rechts en vind daar het antwoord op de volgende vraag:

Aan welke sport deden rond 1970 o.a. Anita Jongewaard, Martina van 

Leeuwen en Irma Butter mee?

…………………………………………………………………………………

Vraag 5



Een proeve van Zaanse bouwkunst in Oostzaan: een kubistisch 

huis in de polder. Tenminste in 1925 was het kubistisch, maar 

tegenwoordig moet je de dakopbouw uit 1937 wegdenken om het 

kubisme er goed in terug te zien.

Op hoeveel palen staat het boothuis aan de achterkant  van dit 

huis?

…………….

Vraag 6 



Aan hoeveel tuien hangt dit kunstwerk?

…………………………………………………………………………

Vraag 7



Hieronder ziet u een foto uit de beeldbank van het 

Gemeentearchief Zaanstad.

Maak op dezelfde plaats een nieuwe foto waarop herkenbaar zijn:

• het hoge gebouw 

• één of meer leden van het team

Vraag 8 



U kunt hier de foto behorende bij vraag 8 inplakken.  

Foto vraag 8



U krijgt bij deze vraag een 18de eeuwse tekst uit het Gemeentearchief 

Zaanstad. Zie hiervoor het meegestuurde bestand. U kunt de tekst dan 

zo groot maken als u wilt. 

Voor welk beroep is deze tekst een vacature? (1 punt) 

…………………………………………………………………………….

Noem vier taken die deze persoon had. Gebruik daarbij dezelfde 

woorden als in de tekst, dit mag in de moderne spelling. 

(4 x 0,5 punten)

1. …………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..................

2. …………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..................

3. …………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..................

4. …………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..................

Vraag 9 



Bij een gelijke eindstand  op 5 oktober in het Zaantheater bepaalt 

het antwoord op deze shoot-outvraag de winnaar.

Schat de lengte van de sleephelling van Krom in Wormerveer 

vanaf de waterlijn in centimeters. 

Let op: het terrein is verboden toegang voor onbevoegden. 

…………………………………………………………………………

Shoot-outvraag




