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1. Inleiding 
 
De gemeentearchivaris brengt jaarlijks verslag uit aan het college over zijn werkzaamheden. Dat doet 
hij in twee aparte verslagen.  
 
Het voorliggende verslag betreft het beheer van de overgebrachte archieven van de gemeente 
Zaanstad en haar voorgangers, die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995, en de overige 
collecties.  
Het andere verslag betreft het toezicht op de niet-overgebrachte archieven. Dat wordt u separaat 
toegezonden. 
 
De verslagen geven tezamen invulling aan de Wet Generiek Toezicht (WGT). Hiermee kan het college 
verantwoording afleggen aan de raad. De rapportages dienen ook als systematische 
toezichtinformatie voor de provincie conform de Verordening Systematische Toezichtinformatie Noord-
Holland. 
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2. Organisatie 
 
Het gemeentearchief vervult drie functies, waarvan de eerste twee direct voortvloeien uit de 
Archiefwet 1995.  

 Ten eerste beheert het gemeentearchief de overgedragen archieven van de gemeente 
Zaanstad en haar voorgangers, van de gemeente Oostzaan en 12 waterschapsarchieven van 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze archieven beslaan de periode 1395 
– 1999.  

 Ten tweede oefent de gemeentearchivaris toezicht uit op de zorg voor en het beheer van de 
niet-overgedragen archieven van de gemeenten Zaanstad en Oostzaan en van vier 
gemeenschappelijke regelingen, nl. de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, de GGD 
Zaanstreek-Waterland, Werkom en OVER-gemeenten. 

 Ten derde fungeert het gemeentearchief als regionaal-historisch centrum. De belangrijkste 
taken zijn het acquireren en beheren van een omvangrijke historische collectie van 
particuliere archieven, kerkarchieven, afbeeldingen, boeken en tijdschrift- en krantentitels, het 
verzorgen van een aanbod van cultuureducatie voor scholieren en volwassenen en het actief 
stimuleren van historisch onderzoek. De studiezaal is een werkplaats en trefpunt voor 
onderzoekers en historisch belangstellenden. 

 
De gemeentearchivaris van Zaanstad is tevens benoemd als gemeentearchivaris van Oostzaan en  
van OVER-gemeenten. Daarnaast is hij, op grond van de artikel 40 van de Archiefwet 1995, 
aangewezen als archivaris van de GGD Zaanstreek-Waterland, de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland en Werkom. 
 
Het gemeentearchief maakte in 2021 onderdeel uit van de sector Externe Dienstverlening. 
 
Bij het gemeentearchief werkten in 2021 12 medewerkers op een vaste formatie van 10,65 fte.  
 
Daarnaast waren er drie medewerkers tijdelijk gedetacheerd, zij konden hier re-integreren na 
langdurige ziekte. Twee medewerkers werden tijdelijk ingehuurd vanwege hun bijzondere expertise.  
 
Het ziekteverzuim op de afdeling bedroeg over 2021 3,01%, dat is iets minder dan de helft van het 
gemiddelde verzuim binnen de hele organisatie (6,07%). De meldingsfrequentie daarentegen lag met 
1,17 beduidend hoger dan de gemiddelde frequentie van 0,7. Dat betekent dat er binnen het 
gemeentearchief relatief meer kortdurend verzuim voorkwam.  
 
Per 1 april nam het Gemeentearchief afscheid van Reshma Jhagroe. Zij voerde sinds 2016 
ondersteunende administratieve taken uit in de dienstverlening en verrichtte daarnaast 
studiezaaldiensten. Zij is per 1 augustus opgevolgd door Marije Moerman. 
Per 1 oktober ging Margreet Kok – de Boer na 18 jaar voor het gemeentearchief gewerkt te hebben 
met vervroegd pensioen. Margreet heeft jarenlang de contacten onderhouden met de aanbieders en 
beheerders van particuliere archieven. Dankzij haar inzet hebben veel waardevolle Zaanse archieven, 
die anders verloren zouden gaan, een plek gekregen bij het gemeentearchief van Zaanstad. 
Daarnaast heeft zij heel wat kerkgenootschappen en verenigingen geadviseerd over de inrichting en 
de verzorging van hun lopende archieven.  
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Medewerkers in tijdelijke dienst. 
 
Per 1 april heeft Lars Tuijn zijn werkzaamheden als depot-assistent beëindigd, Hij was belast met een 
integrale standplaatscontrole. Sinds de verhuizing naar het nieuwe stadhuis had er geen fysieke 
controle plaats gehad of de stukken nog op de juiste plaats in de depots staan. Dankzij deze controle 
zijn de nodige misplaatste stukken weer boven water gekomen. 
In de periode van 1 januari tot en met 30 juni was Hester Wandel ingehuurd om het archief van de 
Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling toegankelijk te maken. Deze verzameling vormt de basis 
voor de collecties van zowel het Gemeentearchief als het Zaans Museum en het archief is een veel 
geraadpleegde bron. 
 
 
Nevenfuncties 
 
De medewerkers van de afdeling vervulden qualitate qua de volgende nevenfuncties: 
 
Frans Hoving  voorzitter jury Bredenhofprijs 
 
Rob Lengers   secretaris Reint Laanfonds 
   lid redactie tijdschrift Zaans Erfgoed 
   lid werkgroep Zaanwiki  
 
Dirk Rönitz  lid Straatnamencommissie Zaanstad 
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3.  Uitvoering van het toezicht 
 
De gemeentearchivaris is belast met het toezicht op het gebied van archiefzorg- en beheer bij de 
gemeenten Zaanstad en Oostzaan en bij de gemeenschappelijke regelingen die in Zaanstad 
gevestigd zijn. Dat zijn de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Werkom en de GGD Zaanstreek-
Waterland. Tevens oefent hij het toezicht uit op de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten, 
waar Oostzaan deel van uitmaakt. Dit toezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de 
archiefinspecteur van het gemeentearchief.  
De archiefinspecteur is van 1 september tot 31 december 2022 voor 50% van haar tijd gedetacheerd 
naar de afdeling DIV. Dat betekent dat zij met ingang van die datum geen toezicht meer uitoefent op 
de gemeente Zaanstad. Hiervoor wordt nu een beroep gedaan op (tijdelijke) inhuur. De kosten worden 
gedekt uit de vergoeding voor deze detachering. 
 
De werkzaamheden die volgen uit de uitoefening van het toezicht zijn: 
 

 Inspecteren of de aangesloten overheidsorganisaties werken conform de Archiefwet 1995 en 
andere relevante regelgeving, zoals de AVG en de Wet Openbaarheid van Bestuur 

 Controleren van vernietigingslijsten, inventarissen en handboek vervanging die door 
beheerders van de niet overgedragen archieven worden toegepast. De gemeentearchivaris 
moet in diverse informatie- en archiefprocessen een machtiging of positief advies afgeven. De 
archiefinspecteur bereidt dit advies voor.  

 Adviseren over de juiste toepassing van de Archiefwet- en regelgeving. 

 Voorlichten over het archief- en informatiemanagement.  
  
 
Inspecteren 
 
In 2021 heeft de archiefinspecteur de volgende inspecties uitgevoerd: 

 Gemeente Zaanstad: rechtmatigheidsinspectie niet-overgebracht archief  

 GGD Zaanstreek- Waterland: rechtmatigheids- en doelmatigheidsinspectie niet-overgebracht 
archief 

 Werkom, het participatiebedrijf Zaanstreek Waterland: rechtmatigheidsinspectie niet-
overgebracht archief 

 Gemeente Oostzaan: rechtmatigheidsinspectie niet-overgebracht archief 

 OVER-gemeenten: rechtmatigheidsinspectie niet-overgebracht archief 
 
 
Controleren 
 
De archiefinspectie controleert onder andere vernietigingslijsten en inventarissen van archieven 
voordat deze worden overgebracht. In 2021 is met name veel tijd gespendeerd aan de volgende 
werkzaamheden:  

 De gemeente Zaanstad heeft een achterstand in de vernietiging van papieren dossiers vanaf 
2015. In 2021 heeft de archiefinspectie verdere controles hierin uitgevoerd en geadviseerd 
over de voortgang op dit traject. Voor meer informatie hierover zie de KPI- Archiefrapportage 
2021.  

 De controle van de jaarlijkse vernietigingslijst van de gemeente Oostzaan biedt.  
 
  
Adviseren 
 
De adviezen die de archiefinspecteur gevraagd en ongevraagd geeft, hebben betrekking op een breed 
scala aan onderwerpen. Het afgelopen jaar is onder andere geadviseerd over : 

 Vervanging. De gemeenten Zaanstad, Oostzaan en de gemeenschappelijke regeling Werkom 
hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een handboek vervanging. Hierin wordt beschreven 
hoe papieren documenten vervangen worden door digitale documenten. De archiefinspectie 
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze handboeken.  

 Het instellen en inrichten van DIV-afdelingen bij verschillende gemeenschappelijke 
regelingen.  
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De vereiste archief- en vernietigingsfunctionaliteiten bij aanbestedingen van verschillende 
vakapplicaties 

 Het testen van vernietigingsfunctionaliteit in een zaaksysteem.  

 Het nemen van beheermaatregelen in vakapplicaties waar archivering (nog) niet conform 
Archiefwet- en regelgeving mogelijk is 

 De inrichting van metadataschema’s.  

 Het duurzaam toegankelijk houden van informatie 
 
 
Voorlichten 
 
De inspecteur gaf het afgelopen jaar een cursus over archief- en vernietigingsfunctionaliteiten aan alle 
functioneel beheerders van de gemeente Zaanstad. Deze cursus ging in op het hoe en waarom van 
archivering door de gemeente.  
Naar aanleiding van de cursus is gestart met het inventariseren welke vakapplicaties moeten kunnen 
archiveren en vernietigen en of deze applicaties dat ook mogelijk maken. Dit onderzoek wordt in 2022 
afgerond in samenwerking met de afdelingen IBT en DIV.  
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4. Beheer van archieven en collecties 
 
 
4.1 Acquisitie 
 
In totaal verwierf het gemeentearchief 28 (delen van) archieven, 287 boeken, tijdschriften en 
brochures en 7 beeldcollecties. 
 
 
Archieven 
 
Het gemeentearchief verwierf 12 nieuwe archieven en 16 aanvullingen op reeds eerder opgenomen 
archieven. Die nieuwe archieven zijn: 
 
Verffabriek Jan Visser in Zaandam, 1889 - 1997 
Wilheminapark Wormerveer, 1893 - 2018 
Werkgroep Behoud Guisveld, 1976 - 1985 
Verzetsstrijders Sjef Swolfs en Kaatje de Boer-Swolfs 1915 - 1945 
Krakerswerkgroep Heijermansstraat Zaandam, 1981 - 1982 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, district Noord-Holland, afdeling Zaanstreek, 1965 - 1975 
Kunstenaar Cornelis Koning, 1893 - 1951 
Familie en firma Van Sante, 1650 - 1970 
Werkgroep Economie Vrouwen Armoede (EVA), 1990 - 2008 
Tuindersbedrijf Gerrit Nugter, 1923 - 2017 
Familie en firma Vonk, Zaandam, 1908 - 1988 
Firma P & K Bets, beurt- en binnenvaartbedrijf, 1863 - 1963 
 
Er werd één archief afgestoten. Dat betreft het Archief van de Halerbroek of Kalverpolder. Het 
waterschap de Waterlanden besloot in 1981 om haar archieven onder te brengen bij het Waterlands 
Archief. Om niet naspeurbare redenen kwam een deel van dit archief bij het Gemeentearchief 
Zaanstad terecht. Op verzoek van het Waterlands Archief is dit deel aan hen overgedragen.  
 
 
Bibliotheek 

 
In 2021 zijn 287 boeken en brochures verworven. Twee bijzondere aanwinsten waren: 
 
 

     
 

 Erik Schaap, Bekanntmachung/Bekendmaking. Het nazisme in affichevorm (1940-1945) 

 Jur en Vibeke Kingma, De Grafische Verleiders van Wormerveer. Meijer boekhandel-
drukkerij-uitgeverij-marketeer (1890-1983) 
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Beeldcollectie 
 

Het gemeentearchief verwierf zeven collecties met tekeningen, foto’s en (glas)negatieven, waaronder 
twee fotoalbums tennisvereniging Westzijderveld: periode 1988- 1993 en een map met 24 tekeningen 
van Frans Mars.  
Daarnaast is een aantal tekeningen en etsen met topografische onderwerpen aangekocht van 
bekende Zaanse kunstenaars zoals Remmet Ouwejan, Piet Clijnk, Ger Zaagsma en Rob de Vries. 
 
 

 
 
Aquarel Rob de Vries 

 
 
 
Audiovisuele collectie 
 
Het Gemeentearchief verwierf in totaal 276 films en video’s. Vermeldenswaard zijn drie films van de 
werkgroep Economie vrouwen Armoede (EVA)  

 De bijstand en vrouwen, video Moderne armoede & banddiaserie De buurt en de bijstand 

 Als Armoede je Raakt; van ontmoeting naar bondgenootschap (VHS) 

 Over grenzen; vrouwen geven kleur aan Zaanstad (VHS) 
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Ook bijzonder zijn de 112 miniDV cassettes met opnames uit de Zaanstreek over de periode 2000 – 
2007 gemaakt voor de regionale omroepen. 
 
De film die in 1959 gemaakt werd bij het vijftigjarig bestaan van de Centrale Technische School is 
opnieuw ingesproken door twee oud-leerlingen, Frank Boom en Hans Husslage. De oorspronkelijke 
geluidsband was verloren gegaan bij de verhuizing van de school. 
 

 
  
Still uit Over grenzen: vrouwen geven kleur aan Zaanstad 
 
4.2 Toegankelijk maken  
 
Er zijn 4 nieuwe archiefinventarissen beschikbaar gekomen. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is 
de index op de online beschikbare archiefstukken gegroeid tot circa 995.000 persoonsnamen. 
 
Auteursrecht  
 
In 2018 is besloten om een deel van de gepubliceerde afbeeldingen (44.000) offline te halen totdat de 
rechten geregeld zijn. Het gaat daarbij om alle afbeeldingen waarvan het auteursrecht aantoonbaar bij 
derden ligt of die aantoonbaar met een commercieel doel vervaardigd zijn. Deze afbeeldingen zijn nog 
steeds te raadplegen op de studiezaal, maar niet meer op Internet.  
Het opsporen en contact leggen met rechthebbenden is een zeer arbeidsintensieve bezigheid, waarbij 
de beperkingen als gevolg van de pandemie een extra handicap opleveren.  
Dankzij de inzet van re-integrerende medewerkers van andere afdelingen heeft het gemeentearchief 
toch met vier rechthebbenden een overeenkomst kunnen sluiten, waardoor weer ruim 10.000 foto’s 
beschikbaar gekomen zijn voor publicatie op Internet.  
 
 
4.3 Digitalisering  
 
Gedigitaliseerde archieven, collecties, bibliotheekmateriaal en beeldmateriaal in 2021.  
 
Archieven 

Notulen en besluitenlijsten colleges en raden Zaandam en Zaanstad 1811 - 1983 
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Bibliotheek 

Dagblad De Zaanlander 1923 - 1992 

 
 
Audiovisuele collecties 

29 16 mm films 1930 – 1980 

12 8 mm films 1930 - 1980 

 
 
4.4 Digitaal beschikbaar gekomen via de website  
 
De collectie personeelsbladen van Zaanse bedrijven (65 titels) is nu online raadpleegbaar.  
De per 1 januari 2021 openbaar geworden delen van de burgerlijke stand. Dat zijn de geboorteakten 
1921, huwelijksakten 1936 en overlijdensakten 1971. 
 
 
4.5 Nader toegankelijk maken met behulp van vrijwilligers 

 
De bevolkingsregisters 19e eeuw zijn volledig ingevoerd. 
De verpondingsregisters (de voorlopers van de huidige onroerend zaak belasting) over de periode 
1600-1800 (26.000 scans) zijn voor ruim 89,2% dubbel ingevoerd, 63,5% is gecontroleerd. Hiervoor 
maak het gemeentearchief gebruik van het crowdsourcingplatform velehanden.nl. 
  
 
4.6 Functioneel applicatiebeheer 
In 2021 is het collectiebeheerssysteem MAIS-Flexis uitgebreid met een module behoud, waarin 
schade geregistreerd kan worden en de restauratiegeschiedenis van stukken bijgehouden kan 
worden. 
 
4.7 Materiële verzorging 
Veertig meter archief is ontdaan van nietjes en paperclips en verpakt in zuurvrij materiaal. 
 
Nieuwe aanwinsten worden standaard eerst opgeslagen in de quarantaineruimte en getest op de 
aanwezigheid van schimmels. 
Op verdachte plekken worden monsters genomen, die op kweek gezet worden. In totaal zijn 72 
schimmeltests afgenomen, waarvan er vijf positief bleken. Deze materialen zijn door de firma 
Hoogduin in Delft behandeld met gammastraling en gereinigd.  
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4.8 Kengetallen: 
 

Archieven en 

collecties  

aantallen 

archieven 

2021 

aantal meters  

 

2021 

Overheids-

archieven  

191 2.042 

Particuliere 

archieven  

500 868 

Kerkarchieven  43 272 

Waterschaps-

archieven  

12 86 

Aparte 

archiefcollecties  

5 4 

Totaal  751 3.272 

 
 

Beeldcollectie aantallen in 

2021 

beschikbaar op 

Internet  in 

2021*  

foto's  143.761 108.914 

prentbriefkaarten  11.392 9.966 

affiches  3.703 3.494 

kaarten en 

technische 

tekeningen  

3.134 3.035 

prenten en 

tekeningen  

4.936 4.587 

dia's  9.602 9.106 

reprocollectie  3.002 3.002 

glasnegatieven  15.997 6.025 

kalenderafbeel-

dingen  

2.016 2.016 

foto's Zaans 

schoon 

(bruikleen)  

1.580 1.580 

Totaal  199.123 151.725 

Films en video’s 765 0 

Totaal 199.888 151.725 

 
* Lang niet alle afbeeldingen mogen op internet getoond worden in verband met auteursrechten. Deze 
afbeeldingen zijn wél in te zien op de studiezaal. 
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Bibliotheek   aantallen 2021 

Boeken en brochures                   22.723 

Jaarverslagen (titels)                      514 

Totaal aantal 

drukwerken  

                  23.237 

tijdschriftentitels 1.006 

krantentitels  88 

Totaal aantal titels 24.331 
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5. Dienstverlening 
 
De kern van de dienstverlening bestaat uit het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven en 
aan ambtenaren van de instellingen die hun archieven bij het gemeentearchief hebben ondergebracht 
(Zaanstad, Oostzaan, de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorder Kwartier). 
De werkzaamheden bestaan uit het verlenen van assistentie aan bezoekers op de studiezaal, het 
beantwoorden van vragen en het uitlenen van dossiers aan ambtenaren van bovengenoemde 
instellingen. Daarnaast wordt steeds meer informatie online verstrekt via onze eigen website 
archief.zaanstad.nl en een aantal (inter)nationale portals, waarvan de belangrijkste zijn archieven.nl, 
oorlogsbronnen.nl, openarch.nl en europeana.eu. Het online aanbieden van informatie heeft tot gevolg 
dat het aantal bezoekers op de studiezaal gestaag afneemt. Maar deze afname wordt ruimschoots 
gecompenseerd door de toename van het gebruik van informatie via de website en portals. 
 
De daling van het aantal bezoeken op de studiezaal zet zich voort. Het aantal unieke bezoekers 
bedroeg in 2020 587, zij legden gezamenlijk 816 bezoeken af. Daarbij moet aangetekend worden dat 
wij als gevolg van de Corona-uitbraak een groot deel van het jaar uitsluitend open waren voor 
dringende gevallen. De belangrijkste factor in het afnemend aantal bezoeken is de beschikbaarstelling 
van gedigitaliseerde bouwdossiers op de website. Tegenover de afname van het aantal bezoeken 
staat een verandering in de vragen die op de studiezaal gesteld worden. Deze worden steeds 
inhoudelijker van aard, waardoor meer gevraagd wordt om advies en meedenken in de 
onderzoeksaanpak van de bezoeker. 
 
Het aantal digitale raadplegingen daarentegen nam opnieuw toe. Op de website archief.zaanstad.nl 
telden we  ruim 70.303 unieke bezoekers die 143.772 bezoeken aflegden. De gemiddelde 
verblijfsduur op de website was ruim 7 minuten. Via archieven.nl werden onze toegangen 14.357 keer 
geraadpleegd. Via openarchieven.nl werden 186.710 historische akten van de burgerlijke stand 
geraadpleegd, het aantal bezoekers via dit portal is onbekend. 
 
 
 

 
 

 
 
Medewerkers van de gemeente Zaanstad vroegen 400 dossiers op, vanuit de gemeente Oostzaan 
werden 63 aanvragen ontvangen. Het Hoogheemraadschap heeft geen dossiers opgevraagd. 
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6 Public Relations 
 
Activiteiten 
 
Het Gemeentearchief Zaanstad was in 2021 actief in het stimuleren van belangstelling voor de 
Zaanse historie en het archief, binnen de mogelijkheden van de anderhalvemetersamenleving en 
andere coronabeperkingen. 
 
8 april: Uitreiking Bredenhofprijs in de Bullekerk 
 
In 2020 heeft de Bredenhofstichting de Bredenhofprijs ingesteld. Deze tweejaarlijkse prijs heeft tot 
doel het stimuleren van onderzoek naar en het beschrijven van de Zaanse geschiedenis, alsmede het 
bevorderen van de belangstelling voor de Zaanse geschiedschrijving en haar auteurs. 
Alle publicaties over de Zaanse geschiedenis in de afgelopen twee jaar verschenen zijn en die vrij 
verkrijgbaar zijn, kwamen in aanmerking voor deze prijs. Een vakkundige jury, onder wie 
gemeentearchivaris Frans Hoving, selecteerde uit alle publicaties een shortlist van vijf titels, waaruit zij 
de winnaar aanwees. 
 
17 en 19 mei: inspiratiesessies Fluxus en Monet 
 
Deelnemers aan de Monet-Kunstmanifestatie gingen onder begeleiding van archiefmedewerker Geke 
van de Kamp en vakdocent Nathalie Prins van Duin op zoek naar plekken uit je eigen buurt om die 
vervolgens met een nieuwe blik te bekijken. (16 deelnemers) 
 
27 augustus: rondleiding bij tentoonstelling ‘100 jaar Het huisje aan de sloot’ 
 
Literatuurwetenschapper Renate Sun-Louw gaf een rondleiding met persoonlijke toelichting op de 
door haar samengestelde tentoonstelling in de publiekshal en liet daarbij het boek van het 
Bevolkingsregister en de originele prenten, foto’s en ansichtkaarten zien op de studiezaal. (9 
deelnemers) 
 
11 september: Open Monumentendag / Uitrol Westzijderol in de Doopsgezinde Vermaning 

 

Op Open Monumentendag organiseerde 
het Gemeentearchief de uitrol van de 
Westzijderol in de Doopsgezinde 
Vermaning te Zaandam. De Westzijderol is 
één van de topstukken uit het archief! Het 
uitrollen moet daarom met beleid 
gebeuren: dit deden de specialisten van 
papierrestauratie-atelier Thea Vorstman & 
Floor Meijboom. Daarna was de rol de 
hele dag voor alle bezoekers “live” te 
bezichtigen. 
Vereniging Historisch Zaandam heeft twee 
jaar geleden het initiatief genomen om met 
behulp van enthousiaste vrijwilligers een 
nieuwe Westzijderol samen te stellen. De 
voorlopige resultaten worden in de 
Vermaning naast de originele rol getoond. 
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Oktober: Maand van de Geschiedenis 
 

 
 
1 oktober: Grote Zaanse Geschiedenis Quiz in het Zaantheater 
 
Vanwege het succes in 2020 begon de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz opnieuw met een 
thuisronde, waarin de deelnemers buiten vragen moesten oplossen en een duivekater moesten 
bakken. In de theaterronde mochten als vanouds de teams en publiek de Quiz volgen in het 
Zaantheater, gepresenteerd door Merel Kan (De Orkaan). Thuis kon men de Quiz volgen via een 
livestream van AVV Zaanstad op De Orkaan. 
Er deden 20 teams mee aan de Quiz en de livestream is 868 keer weergegeven op YouTube. 
 

 
 
8 oktober: lezing Wilhelminasluis in Doopsgezinde Vermaning 
 
Piet Kleij vertelde meer over de vondsten in de Wilhelminasluis, die van september tot en met 
november tentoongesteld waren in de publiekshal. Er kwamen 43 mensen naar de lezing. 
 
24 en 31 oktober (reprise 21 november): Films uit het Gemeentearchief in De Fabriek 
 
We vertoonden de film ‘Bouwers van de Toekomst’ uit 1959 over het 50-jarig bestaan van de Centrale 
Technische School (Jedelooschool), met commentaar van twee oud-leerlingen. (65 bezoekers) Deze 
film is tevens vertoond op de open dag van het Regiocollege op 16 november. 
Ook vertoonden we vier korte films over Bruynzeel in de jaren ’50 en ’70 met een korte inleiding door 
een oud-medewerker. Verschillende mensen hebben archiefmateriaal geschonken aan het 
Gemeentearchief na bezoek van deze voorstelling. (165 bezoekers in 2 middagen) 
De mensen die aanwezig waren tijdens de filmvoorstellingen hebben het archief ook meer informatie 
gegeven ten aanzien van de vertoonde beelden. Het gaat daarbij met name om personen die in de 
films voorkomen. 
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Tentoonstellingen 
 
Het Gemeentearchief heeft verschillende vitrines tot haar beschikking om aandacht te vestigen op de 
eigen collectie. Daarnaast deelt het Gemeentearchief deze vitrine graag met historische verenigingen 
of verzamelaars uit de Zaanstreek, omdat deze samen het geheugen van de Zaanstreek vormen. 
Vanwege de corona-maatregelen konden er geen openingen met publiek georganiseerd worden. Om 
alle geïnteresseerden toch te laten meegenieten, namen we filmpjes met toelichting op bij de vitrine 
en plaatsten die op Vimeo. 
 
In de grote vitrine in de publiekshal richtten we vier tentoonstellingen in: 

 Januari: Zaanse pophistorie 1900-2020 (samen met Zaanse popkenner Rob Hendriks) 

 Juni: Carry van Bruggen - 100 jaar Huisje aan de sloot (samen met literatuurwetenschapper 
Renate Sun-Louw) 

 September: Archeologische vondsten uit de Wilhelminasluis (samen met stadsarcheologen 
Piet Kleij en Cassandra Scheffer-Mud) 

 November: Waterfotografie aan de Zaan (samen met waterfotografe Daniëlle van der Erve) 
 

 
 
De gouden binnenvitrines naast de toegang tot de studiezaal, o.a.: 

 Puzzels en gezelschapsspelletjes uit de Bibliotheekcollectie 

 Een winterse kerstvitrine met sneeuwlandschap en Albert Heijn-huisjes 
 
Kranten 
 
Er is 11 keer over het Gemeentearchief geschreven in de Zaanse kranten (Noord-Hollands Dagblad 
en het Zaanstad Journaal in het Zaans Stadsblad) over o.a. de gedigitaliseerde bouwdossiers, de 
Westzijderol, de tentoonstellingen in de publiekshal en de aankopen van Joodse panden in de 
Tweede Wereldoorlog. 
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Social media 
 
Twitter 
 
Via @ArchiefZaanstad twittert het Gemeentearchief dagelijks over actualiteiten, historische 
gebeurtenissen, personen en evenementen. 
 
340 tweets geplaatst in 2021 
1479 volgers (op 31-12-2021 
Top-3 van meest bekeken tweets: 
 

1. 3555 weergaven: 
 

 
 
 
 
 

2. 3316 weergaven: 

 
 

3. 3048 weergaven: 
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Facebook 
 
Op Facebook plaatst het Gemeentearchief berichten over evenementen, korte filmpjes, mooie 
vondsten in het archief en foto’s van bijeenkomsten. 
 
444 volgers (op 31-12-2021) 
105 berichten gepost in 2021 
 
Top-3 van meest bekeken Facebook-berichten: 
 

1. 3913 bereikte personen 
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2. 2753 bereikte personen 
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3. 2696 bereikte personen 
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Instagram 
 
Via gemeentearchief_zaanstad plaatst het Gemeentearchief sinds 2021 een paar keer per week foto’s 
van het Zaanse heden met een achtergrondverhaal uit het archief, onder het motto ‘De geschiedenis 
ligt op straat’. 
 
170 berichten geplaatst in 2021 
633 volgers (op 31-12-2021) 
 
Top-3 Insta posts: 
 

1. 46 likes: 

 
 

2. 34 likes: 

 



 
 

23 
 

 
 

3. 33 likes: 
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7.  Educatie 
 
Corona 
 
De educatie-activiteiten voor scholieren gingen niet door vanwege de corona-maatregelen. Er is in de 
werkruimte en op de studiezaal niet genoeg ruimte om groepen te ontvangen naast de medewerkers 
en studiezaalbezoekers. Het Gemeentearchief heeft besloten om de activiteiten niet digitaal aan te 
bieden. Zeker voor de jeugd is de beleving van het archief ter plaatse het belangrijkste onderdeel en 
dat is digitaal niet te evenaren. 
 
Basisonderwijs 
 
Groep 3/4  van OBS De Dijk kwam voor een rondleiding op 1 november. 
 
Volwasseneneducatie 
 
Ons cursusaanbod voor volwassenen in 2021 bestond uit: 

 cursus Voorouders gezocht! Stamboomonderzoek voor beginners in september. Sander 

Wegereef (Historio) liet de deelnemers in 4 avonden kennismaken met de vele beschikbare 
(digitale) bronnen en begeleidde hen bij het zoeken naar de geschiedenis van hun 
voorouders. (14 deelnemers) 

 cursus Oud Schrift in oktober. Els Mak doceerde in 8 avonden de beginselen van de 

Paleografie aan de hand van teksten die zij geselecteerd had uit de collectie van het 
Gemeentearchief Zaanstad. (13 deelnemers) 

 cursus inleiding Oud Schrift speciaal voor deelnemers aan het Vele Handen-project 
Verpondingsregisters in november. Els Mak en archiefmedewerker Jan van der Male gaven 
in 3 middagen een speciale spoedcursus Paleografie toegespitst op het project. (6 
deelnemers) 
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Stages 
 
In 2021 heeft één student stage gelopen bij het Gemeentearchief. Een vierdejaarsstudent van de HBO 
opleiding Archivistiek aan de Reinwardt Academie schreef de Onderzoeksgids Tweede Wereldoorlog1, 
die op onze website en in de studiezaal te vinden is. 
 
Maatschappelijke stage 
 
Er liep één leerling uit 4 VWO maatschappelijke stage bij het Gemeentearchief. Hij heeft gedurende 
twee weken samengewerkt met en opdrachten gedaan voor verschillende archiefmedewerkers. 
  

                                                      
1 Zie 
https://archief.zaanstad.nl/images/Stories/Verdieping/Handleidingen/Onderzoeksgids_Zaanstreek_WOII.pdf 

https://archief.zaanstad.nl/images/Stories/Verdieping/Handleidingen/Onderzoeksgids_Zaanstreek_WOII.pdf
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8. Vrijwilligers 
 
 
In 2021 waren in totaal 59 vrijwilligers werkzaam voor het Gemeentearchief. Zij besteden gemiddeld 
één dagdeel in de week aan activiteiten voor het archief. Zij worden aangestuurd en begeleid door 
een aantal medewerkers van het gemeentearchief. 
 
Vrijwilligers op het Gemeentearchief 
 
Vanwege de corona-maatregelen was het uitvoeren van vrijwilligerswerk op locatie bij het 
Gemeentearchief slechts een paar korte periodes mogelijk. Op maandag werkt een groep vrijwilligers 
aan het beschrijven van foto’s uit de collectie van het Noord-Hollands Dagblad. Via de Stichting 
NewBees doet een aantal Syrische statushouders vrijwilligerswerk voor het archief. Zij helpen op 
vrijdagochtend met het verpakken van archieven in zuurvrije dozen. 
 
Vrijwilligers die vanuit huis werken 
 
Een deel van de vrijwilligers werkt vanuit huis aan het indiceren van historische persoonsgegevens. Zij 
hebben in 2021 het in 2014 gestarte project Bevolkingsregisters 1850-1940 voltooid. Alle scans zijn 
doorzoekbaar op naam en geboortedatum. 
In september is deze mijlpaal gevierd met een feestelijke bijeenkomst, waarbij de vrijwilligers werden 
bedankt met een rondleiding door de Oostzijderkerk in Zaandam. 
Daarna is het indiceerproject verder gegaan met het aanvullen van de bevolkingsregisters 1900-1940: 
deze waren alleen geïndiceerd op hoofdbewoner en inwonenden met afwijkende achternamen. Deze 
gegevens worden aangevuld met de namen en geboortedata van alle inwonenden met dezelfde 
achternaam als de hoofdbewoner. 
Ook werden in 2021 weer veel recent gescande akten van de burgerlijke stand geïndiceerd. Vrijwel 
alle akten zijn nu, wanneer zij openbaar komen, direct op naam en geboorte-, huwelijks- of 
overlijdensdatum doorzoekbaar. 
 
 

 
Archiefmedewerker Jan van er Male geeft de rondleiding en speelt orgel (foto’s: T. Berghouwer) 
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Kengetallen/mijlpalen: 
 
134 meter archief schoongemaakt en verpakt in zuurvrije omslagen en dozen 
2500 foto’s beschreven 
 
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is de index op de online beschikbare archiefstukken gegroeid tot 
circa  995.000  persoonsnamen. 
 
Project Vele Handen – Zaanse Verpondingsregisters e.a. 
 
Met de hulp van de vrijwilligers van Vele Handen maken we de collectie online doorzoekbaar. 
 
Aantal deelnemers: 216 personen 
Aantal scans te beschrijven: 26.731 scans 
Duur van het project: december 2019 – heden 
 
In 2021 is tot en met circa 90% van het project geïndiceerd en circa 75% gecontroleerd. 
 
 


