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Ik ben op zoek naar…

… de bouwgeschiedenis van mijn huis
Een huis kopen of verbouwen? Vanaf ca. 1900 werden de bouwvergun-

ningen door de gemeente bewaard. Deze zijn nu in te zien op de studie-

zaal van het gemeentearchief. Daarnaast kan in de archieven van het 

kadaster worden gezocht naar de eigendomsgeschiedenis van een huis.

Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het 
Gemeentearchief Zaanstad aan het juiste adres. Het gemeentearchief bewaart niet alleen 
de archieven van de gemeente Zaanstad en haar voorgangers, maar ook die van de 
gemeente Oostzaan. Daarnaast is er een grote verzameling historische archieven van 
particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de Zaanstreek te vinden. Samen met 
de collectie historische foto’s, films, boeken en kranten vormen de archieven hét 
geheugen van de streek. Alle documenten zijn – op enkele uitzonderingen na – openbaar 
en gratis in te zien op de studiezaal van het gemeentearchief.

Zaandam centrum



… mijn voorouders
Het gemeentearchief is dé plek voor het doen 

van familieonderzoek. Aan de hand van een 

groot aantal ‘genealogische bronnen’ kan 

gezocht worden naar voorouders in de Zaan-

streek. Waar woonden ze? Welke beroepen 

hadden ze? Met wie trouwden ze? Hoe zat 

hun gezin in elkaar? Waar zijn ze naartoe 

vertrokken? Wie is mijn oudst bekende 

voorouder? Op de meeste van deze vragen is 

antwoord te vinden in het archief.

… oude kranten
De krant is een belangrijke informatiebron om 

meer te weten te komen over het dagelijks 

leven in de Zaanstreek en hoe men daarover 

dacht. De oudste krant bij het gemeente- 

archief dateert van 1868, de jongste is de 

krant van vandaag. De kranten zijn groten-

deels te bekijken op microfiches op de 

studiezaal.

… oude verhalen over de Zaanstreek
Naast archieven beschikt het gemeentear-

chief ook over een uitgebreide bibliotheek 

met boeken over de geschiedenis van de 

Zaanstreek. Ook zijn er veel boeken te vinden 

van Zaanse schrijvers. Daarnaast is in kranten, 

tijdschriften, brochures en knipsels ook veel 

aanvullende informatie te vinden.

… de geschiedenis van mijn voetbalclub
Het gemeentearchief beheert niet alleen 

archieven van de overheid, maar ook van ver-

enigingen, kerken, bedrijven en particulieren. 

Al deze archieven geven een beeld van het 
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maatschappelijk leven in de Zaanstreek door 

de jaren heen. 

 

… oude foto’s van de Zaanstreek
Vrijwel alle door het gemeentearchief be-

heerde historische foto’s, kaarten en prenten 

van de Zaanstreek zijn gedigitaliseerd en te 

bekijken via de beeldbank op de website. 

Het is ook mogelijk om tegen betaling foto’s 

te downloaden of te laten afdrukken.

… oude films over de Zaanstreek
Het gemeentearchief beschikt over een grote 

collectie film- en audiomateriaal (geluidsma-

teriaal) uit en over de Zaanstreek. 

Dit materiaal is te bekijken en te beluisteren 

in een speciale afgesloten ruimte van de 

studiezaal.

Ik wil graag…

… het gemeentearchief bezoeken
Het gemeentearchief is gevestigd in het stad-

huis van de gemeente Zaanstad. De locatie 

bevindt zich naast het NS-station Zaandam 

en boven het busstation en is uitstekend be-

reikbaar per openbaar vervoer. Raadpleeg de 

website voor een uitgebreide routebeschrij-

ving en de actuele openingstijden.

… materialen aanbieden 
Het gemeentearchief Zaanstad neemt ook 

materialen van particulieren aan. Dat kan 

gaan om foto’s, boeken, prenten en andere 

materialen. Neem contact op met het ge-

meentearchief voor de voorwaarden en de 

wijze van overdracht.

Zaanbrug



Postadres
Gemeentearchief Zaanstad

Postbus 2000

1500 GA Zaandam

Bezoekadres
Gemeentearchief Zaanstad

Stadhuisplein 100

1506 MZ Zaandam

Telefoon
075 – 655 22 33 (Gemeentearchief Zaanstad)

14 075 (Publieksnummer Gemeente Zaanstad)

E-mail
gemeentearchief@zaanstad.nl

Website
www.zaanstad.nl/gemeentearchief

Contact opnemen met het gemeentearchiefIk wil graag…

… vrijwilliger worden
Voor diverse projecten maakt het gemeen-

tearchief gebruik van een enthousiaste groep 

vrijwilligers. Zij voeren ondersteunende 

werkzaamheden uit, variërend van het 

ompakken van materialen en het invoeren 

van gegevens in een geautomatiseerd 

systeem tot het meehelpen bij publieks- 

activiteiten. Het gemeentearchief kan 

regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken. 

Neem voor meer informatie contact op.

… een bezoek brengen met een schoolklas
Het gemeentearchief heeft een uitgebreid 

pakket aan educatieactiviteiten. Een bezoek 

met een schoolklas is één van de opties. 

Informeer bij het gemeentearchief naar de 

mogelijkheden. 

Zaanstad, provisiekast van Nederland



gemeente Zaanstad

Stadhuisplein100, 1506 MZ Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

T 14 075
antwoord@zaanstad.nl
www.zaanstad.nl

ja
nu

ar
i 2

0
13




