
Grote Zaanse Geschiedenis Quiz 2018

15 oktober 2018 Zaantheater



- Ronde 1  Historische vragen

- Ronde 2  Muziekvragen

- Ronde 3  Historische vragen

- Ronde 4  Beeldvragen

*PAUZE* 

- Ronde 5   Monumentale vragen

- Ronde 6 Historische vragen

- Netje op, Netje af

- Stuk van het Jaar / Mensch durf te leven

- PRIJSUITREIKING

Programma



• Alle antwoorden zijn te vinden in de Zaanwiki of bronnen van het Gemeentearchief

• behalve de categorie Monumentale vragen

• De vragen zijn meerkeuzevragen, met keuze: A, B of C

• behalve de categorie Beeldvragen, dit zijn open vragen

• De teamcaptain schrijft de letter van het gekozen antwoord op een leitje en toont dit 

als de quizmaster erom vraagt

• De teams hebben 30 seconden de tijd om een vraag te beantwoorden

• De score wordt bijgehouden op flipovers

• Indien twee of meer teams na de laatste vraag een gelijk aantal punten hebben, wordt 

de winnaar bepaald door het stellen van een shoot-out vraag

• Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. 

• Voorzeggen mag al helemaal niet!

Spelregels



Historische vragen 

Ronde 1



Veel eengezinswoningen in de Schildersbuurt, de Waddenbuurt en langs de 

Provincialeweg zijn vóór de Tweede Wereldoorlog gebouwd door dezelfde 

architect. Deze architect en bouwkundig tekenaar, geboren te Oegstgeest, vestigde zich 

in de jaren '30 aan de Provincialeweg 346 in Zaandam.

Wat was de naam van deze architect?

A. Willem Albert Vermeer

B. Willem Albert van Gogh

C. Willem Albert Steen

Ronde 1, vraag 1



Wat was de naam van deze architect?

Willem Albert van Gogh

antwoord B

Ronde 1, antwoord 1



Ronde 1, vraag 2

De vereniging Zaanse Dierenbescherming eerde in de jaren ’70 / ’80 elk jaar een 

Zaankanter met een onderscheiding. Zo kreeg mevrouw Marion Bienes in 1982 deze 

onderscheiding voor haar acties. 

Hoe heette deze onderscheiding? 

A. Orde van de Zaanse Kat

B. Orde van de Zaanse Hond

C. Orde van de Zaanse Mol



Hoe heette deze onderscheiding? 

De Orde van de Zaanse Kat

antwoord A

Ronde 1, antwoord 2



In welk jaar werd het treinverkeer langs de Zaanlijn geëlektrificeerd?

A. 1926

B. 1929

C. 1931

Ronde 1, vraag 3



In welk jaar werd het treinverkeer langs 
de Zaanlijn geëlektrificeerd?

1931

antwoord C

Ronde 1, antwoord 3



Wat is een sterfman?

A. Persoon die namens de banne Westzaan de functie van ambachtsheer bekleedde

B. Persoon die contributies inde voor dodenbossen

C. Persoon die in de 17e eeuw begrafenissen leidde 

Ronde 1, vraag 4



Wat is een sterfman?

Persoon die namens de banne
Westzaan de functie van 
ambachtsheer bekleedde.

Een ambachtsheer is 
verantwoordelijk voor bestuur 
en rechtspraak in een bepaald 
gebied.

antwoord A 

Ronde 1, antwoord 4



Ronde 1, vraag 5

Het Zaantheater bestaat dit jaar 20 jaar.

Wie gaf de allereerste voorstelling in het Zaantheater? 

A. Freek de Jonge

B. Acda & de Munnik

C. Kees Torn



Wie gaf de allereerste voorstelling in 
het Zaantheater? 

Donderdag 3 december 1998 speelde 
Kees Torn in de Forbo-zaal. 

Bron: Programmaboekje Zaantheater

antwoord C

Ronde 1, antwoord 5



Muziekvragen

Ronde 2



Eind jaren vijftig ontstonden de eerste Zaanse popformaties met elektrische gitaren.  

Beïnvloed door de Engelse band The Shadows werd er vooral instrumentale muziek 

gebracht. De jonge Indische Nederlanders die na de onafhankelijkheid vanuit Indonesië 

naar de Zaanstreek kwamen, waren belangrijke pioniers, omdat zij de Amerikaanse

rock ‘n’ roll in een eigen vorm (‘Indorock’) introduceerden in de Zaanstreek. 

Van welke groep is het volgende geluidsfragment?

A  The Rollers

B  The Melody Strings

C  Boy and his Rollin’ Kids

Ronde 2, vraag 1



Eind jaren vijftig ontstonden de eerste Zaanse popformaties met elektrische gitaren.  

Beïnvloed door de Engelse band The Shadows werd er vooral instrumentale muziek 

gebracht. De jonge Indische Nederlanders die na de onafhankelijkheid vanuit Indonesië 

naar de Zaanstreek kwamen, waren belangrijke pioniers, omdat zij de Amerikaanse

rock ‘n’ roll in een eigen vorm (‘Indorock’) introduceerden in de Zaanstreek. 

Van welke groep is het volgende geluidsfragment?

A  The Rollers

B  The Melody Strings

C  Boy and his Rollin’ Kids

Ronde 2, vraag 1



Van welke groep is het 
geluidsfragment?

Boy and his Rollin’ Kids

antwoord C

Ronde 2, antwoord 1



Ronde 2, vraag 2

Boudewijn de Groot bracht in 1968 het album ‘Picknick’ uit met ‘psychedelische 

folkmuziek’. Om van zijn imago als ‘protestzanger’ af te komen sloot hij zich aan bij een 

bestaande groep. 

Welke Zaanse band begeleidde Boudewijn de Groot tijdens zijn theatertour 

‘Picknick’ in 1968 door Nederland en België - en is hier te horen in het nummer 

‘Meester Prikkebeen’?

A  The Jolly Dolls (Janny Eggers)

B  Names and Faces (Annemarie Daas)

C  Equipe Z (Margriet Eshuijs)



Ronde 2, vraag 2

Boudewijn de Groot bracht in 1968 het album ‘Picknick’ uit met ‘psychedelische 

folkmuziek’. Om van zijn imago als ‘protestzanger’ af te komen sloot hij zich aan bij een 

bestaande groep. 

Welke Zaanse band begeleidde Boudewijn de Groot tijdens zijn theatertour 

‘Picknick’ in 1968 door Nederland en België - en is hier te horen in het nummer 

‘Meester Prikkebeen’?

A  The Jolly Dolls (Janny Eggers)

B  Names and Faces (Annemarie Daas)

C  Equipe Z (Margriet Eshuijs)



Welke Zaanse band begeleidde 
Boudewijn de Groot tijdens zijn 
theatertour ‘Picknick’ in 1968 door 
Nederland en België - en is hier te 
horen in het nummer ‘Meester 
Prikkebeen’?

Names and Faces (Annemarie Daas) 

antwoord B

Ronde 2, antwoord 2



Basgitarist Jan Visser (bedenker van het basloopje in Little Green Bag) en componist, 

zanger en multi-instrumentalist Michiel Pos waren bekende Zaanse muzikale figuren in 

de jaren zeventig. Visser en Pos  speelden respectievelijk in de internationaal bekende 

Nederlandse ‘progressieve’ groepen Alquin en Solution.  

Beide mannen musiceerden ook samen in een aantal Zaanse bands. In welke 

formatie niet?

A  Dizzy Man’s Band

B. Tabasco Brand

C  Beehive

Ronde 2, vraag 3



Beide mannen musiceerden ook samen 
in een aantal Zaanse bands. In welke 
formatie niet?

Dizzy Man’s Band

antwoord A

Ronde 2, antwoord 3



De ‘punk’ bracht de gekunstelde popmuziek terug naar de oervorm:  simpele ruwe rock-

‘n-roll. Tegelijk ontstond de ‘Do It Yourself’ filosofie: ‘pak een instrument, ga spelen, 

ontwerpen en breng je eigen plaat uit’.

Begin jaren ’80 was Wormer het ‘punkcentrum’ met onder meer veertien bands uit 

Wormer die werden vereeuwigd op de elpee ‘Oorwormer’. 

Welke band stond er op deze L.P?

A. De Hema’s

B. Zowiso

C. De Groeten

Ronde 2, vraag 4



Welke band stond er op deze L.P?

Zowiso

antwoord B

Ronde 2, antwoord 4



De nu internationaal bekende saxofonist Benjamin Herman groeide op en werd muzikaal 

gevormd in de Zaanstreek. Hij speelde in vele Zaanse bands. 

Met welke formatie maakte Herman zijn plaatdebuut?

A   Lafitte

B   Pete’s Big Band

C   Anton Duijvis Big Band

Ronde 2, vraag 5



Met welke formatie maakte Herman zijn 
plaatdebuut?

Anton Duijvis Big Band

antwoord C

Ronde 2, antwoord 5



Historische vragen

Ronde 3



Van welk oorspronkelijk Zaans bedrijf zien we hier een fragment uit de 

administratie? 

A. De Ruyter (Verkade)

B. Wessanen & Laan

C. Hollandia (Bloemendaal & Laan) 

Ronde 3, vraag 1



Van welk oorspronkelijk Zaans bedrijf 
zien we hier een fragment uit de 
administratie? 

Wessanen

antwoord B 

Ronde 3, antwoord 1



Tijdens het Turfoproer van 1678 trok een menigte naar het huis van de belastingpachter 

van de banne van Oostzanen. Zijn huis bij de Oostzijderkerk werd bestormd, geplunderd 

en met de grond gelijk gemaakt. 

Wat was de naam van deze belastingpachter?

A. Van der Steng

B. Van Sante

C. Oosterhoorn

Ronde 3, vraag 2



Wat was de naam van de belastingpachter?

Van der Steng. 

Bron: Zaanwiki

antwoord A

Ronde 3, antwoord 2



Sigarenmakerij J. Baars werd in 1867 opgericht in Krommenie. De bekendste merksigaar 

door Baars geproduceerd was de ‘Victor Hugo’.

In 1889 legden de werknemers van deze sigarenmakerij het werk neer met eisen tot 

hoger loon en betere werkomstandigheden.

Hoe lang hielden zij de staking vol?

A. Een paar dagen

B. Een paar weken

C. Een paar maanden

Ronde 3, vraag 3



Hoe lang hielden zij de staking vol?

Een paar maanden

antwoord C

Ronde 3, antwoord 3



Walraven van Hall heeft postuum het Verzetskruis gekregen om hem te eren voor zijn 

werk voor het verzet tegen de Duitse bezetters. 

Er is nog een Zaankanter die deze hoge onderscheiding postuum heeft gekregen. Zijn 

naam is minder bekend in de Zaanstreek. Er is nog geen straat naar hem vernoemd. 

Hoe heette deze man geboren op 31 augustus 1917 te Wormerveer? 

A. Klaas de Boer

B. Geert Schoonman

C. Jan Bierman

Ronde 3, vraag 4



Hoe heette deze man geboren op 31 
augustus 1917 te Wormerveer? 

Geert Schoonman

antwoord B

Ronde 3, antwoord 4



Brouwerij Hoop brouwt sinds 2016 energieneutrale biertjes in de eigen brouwerij onder 

een dak van ruim 300 zonnepanelen.

Wat was het eerste bier dat Brouwerij Hoop gebrouwen heeft?

A. Hoela Hoop

B. Waterwolf

C. Hoop dry-hopped Pilsener

Ronde 3, vraag 5



Wat was het eerste bier dat Brouwerij 
Hoop gebrouwen heeft?

Waterwolf

antwoord B

Ronde 3, antwoord 5



Beeldvragen

Ronde 4



• U krijgt de vragen op papier uitgereikt.

• U heeft vijf minuten de tijd om deze vragen met uw team in te vullen. 

• In deze ronde kunt u 2 punten per vraag - in totaal 10 punten - verdienen!!!

• De medewerkers van het Gemeentearchief kijken samen met de jury of er niet wordt 

gespiekt. 

• Noteer uw teamnaam op het antwoordformulier!!!

• Op aanwijzing van de jury worden de formulieren ingenomen. 

Uitleg Beeldvragen



Pennen klaar? Schrijven maar! 



Schrijven klaar? Pennen neer! 



Tussenstand



Pauze



Beeldvragen, de antwoorden

Ronde 4



Ronde 4, antwoord 1

1. In welke plaats stond deze toren? 

Wormer

2. Bij welk bedrijf behoorde deze toren?

Papierfabriek Van Gelder 



Ronde 4, antwoord 2

1. Waar staat dit gebouw?

(plaats + straatnaam)

Oostzaan, Zuideinde (80)

2. Noem twee functies die dit 

gebouw heeft gehad:

Verpleeghuis 

Kraamkliniek

Badhuis



Ronde 4, antwoord 3

1. In welke plaats stond dit gebouw?

Assendelft

2. Wanneer is dit gebouw gesloopt?

1930 



Ronde 4, antwoord 4

1. Waar staat dit gebouw?
(plaats + straatnaam)

Westzaan, Kerkbuurt (38)

2. Noem de twee oorspronkelijke 
functies van het gebouw: 

Postkantoor (met telegrafie) 
Rijkspolitiepost



Ronde 4, antwoord 5

1. In welke plaats lag deze brug?

Wormerveer

2. Over welk water ging deze brug?

De Watering



Monumentale vragen

Ronde 5



Het Blok in Krommenie is een bijzondere woonbuurt, ook wel een zogeheten Tuinwijk. De 

buurt is gebouwd in vier fases en door verschillende woningbouwverenigingen, in de 

periode 1920 – 1955. 

Wie was de architect van Het Blok? 

A. Marinus Jan Granpré Molière

B. Pieter Verhagen 

C. Klaas Kater 

Ronde 5, vraag 1



Wie was de architect van deze 
bijzondere woonbuurt? 

Pieter Verhagen

antwoord B

Ronde 5, antwoord 1



Het Hembrugterrein is een oud fabrieksterrein van de Artillerie Inrichtingen. Een 

boeiende plek waar wapens, patronen en munitie werden gemaakt.

Rijksmonument de Affuitenhal werd als één van de eerste panden aangepakt; nu bekend 

als winkel en kantoor van Flinders.

Wat is een Affuit? 

A. Onderstel van een kanon

B. Type koets gebruikt voor militair eerbetoon

C. Standaardgeweer van de Nederlands-Indische krijgsmacht van 1895 tot en met de 

Tweede Wereldoorlog

Ronde 5, vraag 2



Wat is een Affuit? 

Een affuit is een onderstel van een kanon

antwoord A

Ronde 5, antwoord 2



De Fronik Buurtboerderij is gelegen in de westhoek van het Westerwindpad en de 

Westzanerdijk in Zaandam.

Wat voor type boerderij is de Fronikboerderij? 

A. De Fronik is een Vaarhuisboerderij

B. De Fronik is een Friese Schuur 

C. De Fronik is een Hooihuisboerderij

Ronde 5, vraag 3



Wat voor type boerderij is de 
Fronikboerderij? 

De Fronik is een Hooihuisboerderij

antwoord C

Ronde 5, antwoord 3



De invloed van de Lodewijkstijlen laat zich vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw 

op veel pronkgevels in bijvoorbeeld Krommenie zien. Deze stijlen werden alleen bij rijke 

huizen gebruikt.

Gewone woonhuizen werden ook verfraaid, zij het bescheidener. Dat is op het schilderij 

van Claude Monet uit 1871 te zien. 

Over welke stijl hebben we het hier? (Afbeeldingen op de volgende dia!)

A. Barok, Lodewijk de 14e stijl 

B. Rococo, Lodewijk de 15e stijl

C. Lodewijk de 16e stijl (hernieuwde belangstelling voor de klassieke Oudheid)

Ronde 5, vraag 4



Over welke stijl hebben we het hier? 

A. De Barok, Lodewijk de 14e stijl 

B. De Rococo, Lodewijk de 15e stijl

C. De Lodewijk de 16e stijl (hernieuwde belangstelling voor de klassieke Oudheid)

Ronde 5, vraag 4



Over welke stijl hebben we het hier? 

Barok, Lodewijk de 14e stijl 

antwoord A

Ronde 5, antwoord 4



De Zaanse houtbouw heeft door de eeuwen heen veel ontwikkeling doorgemaakt. De 

meeste huizen bestonden in de 16e en 17e eeuw uit een begane grond en een zolder. 

De basisconstructie van alle huizen was een houtskelet. 

Hoe heet nevenstaand onderdeel van het houtskelet

dat we met name tussen 1550 en 1650 kennen in

de Zaanstreek?

A. Krommer

B. Zwanenhalskorbeel

C. Wurmt 

Ronde 5, vraag 5



Hoe heet onderstaand onderdeel van 
het houtskelet wat we met name tussen 
1550 en 1650 kennen in de Zaanstreek?

Zwanenhalskorbeel;
Een korbeel verstijft de hoek waar de 
moerbalk op rust. In een sierlijke vorm 
wordt deze Zwanenhalskorbeel genoemd. 

antwoord B

Ronde 5, antwoord 5



Historische vragen

Ronde 6



In hoeveel delen was de banne van Westzaan eind 16e eeuw onderverdeeld?

A. 2

B. 3

C. 4

Ronde 6, vraag 1



In hoeveel delen was de banne van 
Westzaan eind 16e eeuw onderverdeeld?

4

antwoord C

Ronde 6, antwoord 1



Wat is de juiste omschrijving van elke boot?

A. 1 = Assendelver melkschuit; 2 = Oostzaanse boerenjol; 3 = Wormerveerse droogbak

B. 1 = Oostzaanse boerenjol;  2 = Assendelver melkschuit; 3 = Wormerveerse droogbak

C. 1 = Oostzaanse boerenjol; 2 = Wormerveerse droogbak; 3 = Assendelver melkschuit

Ronde 6, vraag 2



Wat is de juiste omschrijving van elke 
boot?

1 = Oostzaanse boerenjol;  
2 = Assendelver melkschuit; 
3 = Wormerveerse droogbak

antwoord B

Ronde 6, antwoord 2



Wanneer werd voor het eerst in de Zaanstreek de brandspuit gebruikt? 

A. 1648

B. 1678

C. 1703

Ronde 6, vraag 3



Wanneer werd voor het eerst in de 
Zaanstreek de brandspuit gebruikt? 

In 1648 werd de brandspuit uitgevonden.

In 1678 werd deze voor het eerst in de 
Zaanstreek gebruikt. 

antwoord B

Ronde 6, antwoord 3



Sanerdams bloeme-crans, met verscheyde zedige zangen, en stichtelijcke rijmen, 

t´samen-gebonden

Van welke auteur is dit boek? 

A. Hendrik Soeteboom

B. Gerrit Jan Honig

C. Adriaan Loosjes

Ronde 6, vraag 4



Van welke auteur is dit boek? 

Hendrik Soeteboom

antwoord A

Ronde 6, antwoord 4



In 1919 nam Burgemeester Ter Laan van Zaandam het initiatief tot samenvoeging van 

drie Zaanse gemeenten: Zaandam, Koog aan de Zaan en Zaandijk. 

Dit voorstel werd in een vroegtijdig stadium afgekapt; door wiens protest kwam dit?

A. Protest vanuit Koog aan de Zaan

B. Protest vanuit Zaandijk

C. Protest vanuit Gedeputeerde Staten

Ronde 6, vraag 5



Dit voorstel werd in een vroegtijdig 
stadium afgekapt; door wiens protest 
kwam dit?

Protest vanuit Gedeputeerde Staten

antwoord C

Ronde 6, antwoord 5



Spelregels:

- Iedereen doet mee: teams EN publiek!

- Iedereen gaat staan.

- Twee keuzemogelijkheden per vraag:

- Netje op: antwoord 1

- Netje af:  antwoord 2

- Heeft u een vraag fout, dan gaat u 
weer zitten. 

- De persoon die het langste blijft staan, 
wint een  boekenpakket! 

Netje op, Netje af



Wat is het geboortejaar van Wim Blank? 

Netje op: 1918

Netje af: 1923

Netje op, Netje af



Waar bevonden zich de meeste Zaanse linnenblekerijen? 

Netje op: Krommenie

Netje af: Oostzaan

Netje op, Netje af



Wat is vogelsnijden?

Netje op: Een spel dat werd gespeeld op kermissen

Netje af: Het prepareren van vogels om in huis tentoon te stellen 

Netje op, Netje af



Wat bedoelen Zaankanters met een hortsik?

Netje op: Paardenslachter

Netje af: Lange baard

Netje op, Netje af



Han Mes werd op 30 november 1936 in Koog aan de Zaan geboren.

Zij werd bekend als:

Netje op: Zangeres

Netje af: Kunstenares

Netje op, Netje af



In welk TV-programma in 1972 werd gezongen:

“Wij zijn nog Krommenie 

en willen dat zo houen

Om dan te zijner tijd

met Assendelft te trouwen”

Netje op: Met liedjes het land in, met Ted de Braak

Netje af: Het gat van Nederland, met Van Kooten en De Bie

Netje op, Netje af



In welk jaar werd een aanvang genomen met de bouw van een overtoom ten 

westen van de Hogendam?

Netje op: 1609

Netje af: 1690

Netje op, Netje af



Wat is een asgat? 

Netje op: Gat in een vuurplaat van een smuiger

Netje af: Gat waardoor de as van een molen uitkwam op het eerste tandwiel

Netje op, Netje af



Wat bedoelen Zaankanters met een schamscheur?

Netje op: Mond van een vrouw die onzin uitkraamt

Netje af: Zeker gebrek van timmerhout

Netje op, Netje af



Wat bedoelen Zaankanters met een kanjer? 

Netje op: Toffe peer

Netje af: Lamlendige vent

Netje op, Netje af



Wie schreef het boekje “Oud en Arm” met daarin de allereerste ideeën over de 

AOW? 

Netje op: Tjemme Groot

Netje af: Jan Rot

Netje op, Netje af



Hoe heette de voorloper van underground jeugdhonk Kabelgat uit de jaren ’70 in 

Zaandam: 

Netje op: Provadya

Netje af: De Schakel 

Netje op, Netje af



In de film ‘De Aanslag’ naar het boek van Harry Mulisch was een Zaanse kerk te 

zien. Waar stond deze kerk? 

Netje op: Jisp

Netje af: Krommeniedijk

Netje op, Netje af



Een komkommer is een: 

Netje op: gebogen hout waarmee de slagen of horizontale luiken in pakhuizen 

opengezet en gesloten kunnen worden

Netje af: een kromgetrokken molenwiek

Netje op, Netje af



Shoot-out vraag Netje op, Netje af

Wat is de oprichtingsdatum van de huidige 

Vereniging Zaans Erfgoed?

Zoals notarieel is vastgelegd. 



Wat is de oprichtingsdatum van de 
huidige Vereniging Zaans Erfgoed?

19 augustus 2004

Shoot out antwoord Netje op Netje af



Stuk van het Jaar 



Stuk van het Jaar 

Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer

En als je straks ànders wilt, kun je niet meer!

Mensch, durf te leven,

Vraag niet elken dag van je korte bestaan:

Hoe hebben m’n pa en m’n grootpa gedaan?

Hoe doet er m’n neef en hoe doet er m’n vrind?

En wie weet, hoe of dat nou m’n buurman weer vindt?

En – wat heeft “Het Fatsoen” voorgeschreven!

Mensch, durf te leven!



Stuk van het Jaar 

De menschen bepalen de kleur van je das,

De vorm van je hoed, en de snit van je jas

En – van je leven!

Ze wijzen de paadjes, waarlangs je mag gaan,

En roepen “o foei!” als je even blijft staan, –

Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk,

Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk,

En wat j’aan de armen moet geven.

Mensch, is dat leven?



Stuk van het Jaar 

De menschen – ze schrijven je leefregels voor,

Ze geven je raad, en ze roepen in koor:

Zóó moet je leven!

Met die mag je omgaan, maar die is te min,

Met die moet je trouwen, – al heb je geen zin.

En dáár moet je wonen, dat eischt je fatsoen, –

En je wordt genegeerd als je ’t anders zou doen,

Alsof je iets ergs hadt misdreven.

Mensch, is dat leven?



Stuk van het Jaar 

Het leven is heerlijk, het leven is mooi,

Maar – vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi!

Mensch, durf te leven!

Je kop in de hoogte, je neus in de wind,

En lap aan je laars hoe een ander het vindt!

Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst,

Maar wees op je vierkante meter een Vorst!

Wat je zoekt kan geen ander je geven!

Mensch, durf te leven!



https://www.stukvanhetjaar.nl/zaanstad



En de winnaar is……. 



Hoe lang is de Westzijde rol 

in centimeters?  

Shoot out 



Hoe lang is de Westzijde rol in centimeters?

De rol is, volgens de restaurateurs, 870 cm lang.   

Shoot out, antwoord  



Hoeveel vakken heeft de Zaalberg kast op de 

studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad? 

Shoot out (reserve) 



Hoeveel vakken heeft de Zaalberg kast op de 

studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad? 

80 Vakken 

Shoot out (reserve), Antwoord 




