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Column

HOEVVORDJEZAANKANTER?
Sinds januari dit jaar ben ik afdelingshoofd van het Gemeentearchief Zaan stad. Ik
vervang een zieke collega. Geschiedenis heeft me altijd zeer geïnteresseerd, maar
beroepsmatig had ik er nog niet mee te maken gehad. Bij binnenkomst begon ik dus
met roepen dat ik wel kan managen, maar geen verstand heb van archieven. Dat laatste
bleek gelukkig ook niet nodig. Er zit een club medewerkers die prima weet waar ze
mee bezig is en verstand heeft van het vak. Ik hoefde echt 'alleen maar' te managen.
Maar die houding duurde niet lang. Ook de inhoud bleek zo interessant en zo veelzijdig,

dat ik daar toch steeds meer in ben gedoken. Wat kom je dan via de geschiedenis in
korte tijd veel te weten over je eigen woonomgeving!
Ik vind het een mooie uitdaging om samen met mijn collega's de balans te vinden
tussen de zorg voor de historische schatten die we in de depots hebben liggen, en
het actiefinspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals de digitalisering en het e-depot.
Het ontsluiten van de archieven van de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling
(1671-1980) en vooral het plaatsen van de onderdelen in de historische context en het
inzichtelijk maken van de onderlinge samenhang vind ik een prachtig project. Ik hoop
dat dat straks voor veel Zaankanters een bron zal zijn waarin ze veel over die tijd en de

tijdgeest kunnen vinden.

Het gemeentearchief is bij uitstek een plaats om mensen met regionaal-historische
interesse bij elkaar te brengen. Het is een bron van informatie. Niet alleen voor de burger
die op zoek is naar de bouwgeschiedenis van zijn huis, maar ook voor de stamboom-
onderzoeker die speurt naar zijn familieverIeden, en de schrijver die onderzoek doet
voor zijn roman. Met de zich nog steeds uitbreidende collecties kunnen we veel actieve
bewoners en hun vaak geweldige (maatschappelijke) initiatieven goed bedienen.
Ik heb de afgelopen maanden ook veel enthousiaste professionals en vrijwilligers in
de erfgoedwereld ontmoet en mijn netwerk breidt zich uit. Het geeft mij enorm veel
energie om ervaringen en kennis uit wisselen en te zoeken naar waar je elkaar kunt
versterken.

Al me al heeft deze periode ertoe bij gedragen dat ik me veel sterker een Zaankanter
ben gaan voelen. Het afgelopen half jaar bij het gemeentearchiefZaanstad heeft wat
dat betreft meer bewerkstelligd dan 17 jaar een 'gewone' Zaanse inwoner te zijn. Hier
had ik helemaal geen rekening mee gehouden toen ik aan deze taak begon, maar ik
ben er wel ontzettend blij mee.
Ik hoop dat ik nog een lange periode een bijdrage kan blijven leveren aan de ontwikke-
lingen die er in archievenland zijn en aan de samenwerking met alle erfgoedinstel-
lingen. En dat ik zo zelf steeds meer Zaankanter word.

Cristine van der Heijden, Plaatsvervangend Hoofd GemeentearchiefZaanstad
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Hen" Elzenga sprak met de trotse eigenaren.

31 Hen]: Roovers vertelt het mythologische verhaal achter de
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In het artikel van George Slieker over Waterloo-
,'veteraan Jan Rem in Zaans Erfgoed nr. 53 stond dat

hetorigine<:ll van zijn ffieIDoiFes niet was re vinden:
Het Waterlands Archi@flj@t ons weten wel degehjk
te beschikken over het handgeschreven exemplaar

van de aantekeningen van Jan Rem. Het is alleen niet
te aohterhalën via de website van dat archief
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