
Verschijnt 3-maandelijks

HET GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD (1)
Ingeluid met een feestelijk openingslied (tekst Klaas
Woudt, muziek Jan Pasveer) werd het vernieuwde gebouwen-
complex van de voormalige schoolleverancier en drukkerij,
de firma "P. Out B.V." in de Hoogstraat 30-34 te Koog
aan de Zaan op 29 januari j.l. officieel geopend voor
het Gemeentearchief Zaanstad.
In aanwezigheid van zo'n 160 genodigden voltrok wethou-
der A.G. Brinkman, gehuld in een origineel Zaans kostuum
(om daarmee de verbondenheid met de Zaanstreek en haar
historie te symboliseren), dit heuglijke feit met een
openingsspeech. Hij overhandigde daarbij aan het archief
een ingelijste verjaars-heilwens uit 1741 (op papier met
het watermerk van C. en J. Honig), dat eindigt met de
woorden "Non sine vitio" (=niet zonder gebrek).

De heer J. Honig, wiens familie jarenlang de vertrekken
boven de firma "Out" heeft bewoond, sprak in een felici-
tatiebrief de hoop uit, dat ons (= het archief) de ram-
pen bespaard zouden blijven die zijn familie daar ooit
getroffen hebben.
Laten we dat inderdaad hopen, want we hebben daarvan al
voldoende meegemaakt (met name veel wateroverlast) in
onze voormalige, tijdelijke panden aan de Hogendijk 60-
64 en op het Prins Bernhardplein l in Zaandam.

Als gastspreker was voor deze gelegenheid de amateur-his-
toricus en publicist, de heer J.J. Schilstra uitgenodigd.
Deze legde vooral de nadruk op het belang van een be-
zoekersvriendelijke behandeling zonder al te veel moder-
ne apparaten.
Een prettige en goede dienstverlening staat bij het ar-
chief eveneens voorop, maar aan geavanceerde apparatuur
ontkom je in deze tijd niet meer. Gelukkig blijven daar-
naast de authentieke documenten behouden en bovendien
kunnen door automatisering de bestanden voor een ieder
nog meer en beter toegangelijk gemaakt worden.

Vervolgens kwamen de heer W. Kakes (de aannemer), me-
vrouw T. de Groot (chef van het archief) en de heer J.O.
Henar (archivaris van het streekarchief Waterland) aan
het woord, welke laatstgenoemde aan het archief het
fraaie kaartenboek van Jan van Heymenberg uit 1635 in
microfiche-vorm namens het Hoogheemraadschap van "Uitwa-
terende Sluizen" kado gaf.
Het officiële gedeelte van de opening werd afgesloten
met wederom een vrolijke noot, waarna alle aanwezigen in
de gelegenheid werden gesteld het nog nieuw ruikende ge-
bouw te aanschouwen.

De volgende dag werd er "Open Dag" gehouden voor ieder-
een. Aan belangstelling geen gebrek. Wel 500 bezoekers,
van jong tot oud, kwamen die zaterdag het archief bezich-
tigen.
Vooral de bevolkingsregisters op de studiezaal en de
foto's in de atlaskamer werden druk geraadpleegd. Maar
ook de oude Zaanse films, die in de filmzaal werden ver-
toond, en de tentoongestelde schilderijen van bekende
Zaanse schilders als Mars, Engel, Kruyver, Taanman (alle
uit de collectie van de Zaanse Oudheidkundige Vereniging
"Jacob Honig Jsz. Jr.") trokken veel aandacht.
De foto-expositie over de "Bouwgeschiedenis van het nieu-
we pand" en de door het Zaans Verzet ingerichte tentoon-
stelling waren als speciale attractie bedoeld.

Deze dag heeft zeer zeker zijn invloed gehad op het toe-
nemende aantal bezoekers, dat in de maanden hierna volg-
de. Toch bestaat er bij veel mensen nog een bepaalde
schroom, drempelvrees of iets dergelijks om een ar-
chief binnen te stappen. Ook is voor velen het bestaan
van een dergelijke instelling met al haar mogelijkheden
totaal onbekend.
Een (openbare) bibliotheek is toch iets vertrouwder.
Wij hopen, dat het archief in de toekomst steeds meer

Voorgevel van bedrijfspanden Out voor de sloop van pand Opening nieuwe gebouw GAZ 29-1-
(fotogr. W. de Jong)nr.36 (links op foto), juli 1986 (fotogr. N. de Jong J
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ontdekt zal worden. Dit denken we onder andere te be-
reiken door meer publiciteit hieraan te geven en nog
eens vaker een soort "open dag" te houden.

Het archief is voor het publiek geopend van maandag t/m
vrijdag van:

9.00 - 12.15 uur en 13.15 - 16.30 uur (studiezaal)

9.00 - 12.15 uur (of op afspraak) (bibliotheek)

13.15 - 16.30 uur (of op afspraak) (atlas)

Tussen de middag is de koffiekamer wel open.

Voorts is het archief iedere eerste maandagochtend van

de maand gesloten.
Voor eventuele nadere inlichtingen is het archief bereik-

baar op telefoonnr. 075 - 552233.

(Wordt vervolgd) Titia de Groot
(Gemeentearchief Zaanstad)
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RECTIFICATIE FELICITATIE
In het vorige nummer van "Anno 1961" (105) is helaas een
onvolkomendheid geslopen.
Bij het artikel over "MONUMENTEN-RESTAURATIES IN ZAANSTAD1'
ontbrak de in de tekst vermelde grafiek.

JN UITVOERING .

<5ECEE.CX3EKOM.eN J JAAR.

Op 29 april jl. werd de heer D. van Leeuwen, voorzitter
van de Stichting Zaans Schoon sinds 1964, benoemd tot
officier in de orde van Oranje-Nassau. De heer van Leeuw-
en is revalidatie-arts en hij kreeg de onderscheiding voor
zijn grote verdienste op het gebied van de gezondheids-
zorg en de zorg voor gehandicapten. En ook voor zijn vele
werkzaamheden op het gebied van de monumentenzorg, o.a.
als vice-voorzitter van de bond Heemschut. We feliciteren
Dick van Leeuwen van harte met deze onderscheiding.

S. de Jong.

HEROPRICHTING
ZAANSE SCHUTTERIJ
Binnen de Zaanse Schietsport Vereniging ontstond het idee
om de Zaanse Schutterij die bestond van 1827 tot 1907,
en diende ter ondersteuning van politie en leger, een
nieuw leven in te blazen.
Een jubileumgift, aangeboden aan de heer P. Tjeertes, de
initiatiefnemer tot de heroprichting van de Zaandamse
Schutterij, werd mogelijk gemaakt mede door bijdragen
van relaties die ontvangen waren voor het 220-jarig be-
staan van de makelaardij in assurantiën W. van Orden,
waarvan de directeur de heer J. Manger, zelf een verwoed
verzamelaar is van historische geweren. De Zaanse schut-
terij werd destijds in 1906 opgeheven als gevolg van de
invoering van de wet op de dienstplicht.
In het najaar zal de nieuwe Zaandamse schutterij zich
dank zij het jubileumgeschenk kunnen presenteren in ori-
ginele blauwlaken uniforms, welke stof nog op een markt
in België verkregen werd. De kolbakken worden gemaakt
van een soort aluminium geraamte.
De Zaandamse Schutterij biedt aan bij bepaalde festivi-
teiten present te zijn en kan aantreden met originele
voorladers uit de vorige eeuw.

OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 17 september 1988 zal voor de tweede keer een
Nationale Open Monumentendag worden gehouden.
De bedoeling van zo'n dag is om het grote publiek in con-
tact te brengen met historische bouwwerken en daardoor de
belangstelling voor de monumenten en de monumentenzorg
een stimulans te geven. Ook de gemeente Zaanstad, waar de
vorig jaar gehouden Open Monumentendag een succes werd,
wil wederom meewerken aan deze dag. Men denkt daarbij aan
de (vroegere) padenstructuur in Zaanstad en om daartoe o.a.
wandelroutes uit te stippelen in Haaldersbroek, Dominees-
tuin en elders. Aan de eigenaren van alle monumenten (ker-
-ken, huizen, boerderijen, molens enz.) is gevraagd om hun
monumenten daartoe open te stellen op 17 september a.s.
en zo mogelijk daarbij enige activiteiten te organiseren
in de vorm van exposities, rondleidingen enz. Men kan con-
tact opnemen met het Zaanstedelijk Comité voor de Open
Monumentendag, t.a.v. Marjanne Dekker, Bannehof l te Zaan-
dijk, tel. 075 - 553287.

UW KOPIJ VOOR- HET SEPTEMBER-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR
l AUGUSTUS TEGEMOET !!!

K •

17 SEPTEMBER 1988

557



NIEUWE LEDEN HET WILHELMINAPARK
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

'Mevrouw P. Velthuys-Bechthold
De heer Bob Dekker Jr.
De heer H.J. Snelling Berg
De heer J. Knijnenberg
De heer T. Tul leken

Frankrijk
Jisp

Spierdijk
Wormer

Wormerveer

DE ZAANSE ENCYCLOPEDIE
De Rotary-club Zaandam heeft het eerste 'proef-exemplaar'
overhandigd aan R. de Wit, commissaris van de Koningin
voor Noord-Holland.
Tevens heeft deze club tweehonderd exemplaren aangekocht
welke geschonken zullen worden aan de (24) scholen voor
voortgezet onderwijs en bibliotheken in de Zaanstreek.
De overige exemplaren zullen aan de grote landelijke bi-
bliotheken worden aangeboden.
Aan het einde van dit jaar zal dit naslagwerk van 640
pagina's dik uitkomen. De winkelwaarde wordt ongeveer
ƒ 249,50.
Tevens hebben Rotary Zaandam en kunstuitleen de Zienagoog'
vier Zaanse kunstenaars t.w. Leo Poelmeijer (grafiek),
Louis Bertholet (fotografie), Peter Louman (kleürenhout-
snede) en Enric Adsera Riba (ets) opdracht gegeven een
prent te maken die sterke verwantschap vertoont met de
inhoud van het naslagwerk.
De grafiekmap, in een oplage van 125 stuks, gaat bij voor-
intekening ruim 1.500 gulden kosten. Daarna moet ruim
tweehonderd gulden meer worden betaald. De map komt aan
het einde van dit jaar uit, gelijk met de encyclopedie.

VERSCHENEN
Door uitgeverij Terra in Zutphen is een boekje uitgegeven
in de serie 'Voetwijzers1 en wel nr. 5 wat gaat over
wandelen langs monumenten van bedrijf en techniek.
Het boekje is geschreven door Alexander Artz die zich zo
aangetrokken voelt tot het onderwerp dat hij dit boekje
schreef over dertien wandeltochten langs industriële mo-
numenten in heel Nederland, en het is niet zo verwonder-
lijk dat een van die wandelingen langs de Zaan voert.
De wandeling die Artz in dit boekje beschrijft loopt over
de Zaanse Schans langs de Lassiefabriek in Wormer naar
het station Wormerveer.
Als u wilt wandelen langs monumentale panden aan de Zaan,
koop dan dit boekje, te koop in de boekhandel.

'TEKENEND VOOR ZAANDAM'
Door uitgeverij Amor Vincit Ctnnia in Westzaan is een boek-
je uitgegeven met 31 tekeningen van oud-Zaandam en 15
van de molens die vroeger op het Kalf hebben gestaan.
"Tekenend voor Zaandam" is de titel, geschreven door
de heer E.B. Luik, met interviews van oude Zaankanters
over de tekeningen van de zoon Erik Luik.
Als u een beeld wilt krijgen van oud-Zaandam kunt u
dit boekje bij de Zaanse boekhandel kopen voor ƒ 24,90.

Naar aanleiding van de tentoonstelling op de Zaanse Schans
"Van revolutie tot opstand" verscheen in de Zaanse His-
torische Reeks bij Uitgeverij Amor Vincit Omnia te West-
zaan:
Deel 9: Ger Jan Onrust - De West-Zaandamse Revolutie.

Een onderzoek naar de rol van de
schutterijen in West-Zaandam in
het revolutiejaar 1787.

Dit boekje is bij de Zaanse boekhandel te koop voor ƒ 10,-

Ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van Het
Wilhelminapark in Wormerveer heeft de vereniging Het
Wilhelminapark een boekje uitgegeven getiteld 'Zie door
de bomen het bos". Dit boekje is de tweede, herziene
druk van een boekje dat in 1968 ter gelegenheid van het
70-jarig bestaan van het park werd uitgegeven. Het park
dat in 1987 op de gemeentelijke monumentlijst werd ge-
plaatst, is 1,58 hectare. Dit boekje werd geschreven door
J. Gaarenstroom.

OUDE FILMS BETREFFENDE
DE ZAANSTREEK
Onlangs werden wij door de heer F.W. Obertop te Amsterdam
gewezen op een artikel in het blad Skoop, getiteld "Ne-
derlandse speelfilms rijp voor gemeentereiniging". Het
desbetreffende artikel dateerde van februari 1978, en
was dus ruim tien jaar oud.

In het artikel gaat de schrijver, B. Reijnhoudt, in op de
zorgwekkende staat waarin een groot deel van het Neder-
lands filmarchief zich in 1978 bevond. Wilde men voor-
komen dat vele oude films binnen enkele jaren tot stof
zouden vergaan, dan was conservering noodzakelijk. Con-
servering kan geschieden door het overzetten van het
filmbeeld op acetaatfilm, dat een veel langere levens-
duur heeft dan het oorspronkelijke cellulose-nitraatma-
teriaal.
De heer Reijnhoudt maakte in zijn artikel onder meer mel-
ding van het feit dat historische opnamen van de Zaan-
streek in verregaande staat van ontbinding verkeerden.
Dit laatste was voor stichting Zaans Schoon aanleiding
om in contact te treden met het Nederlands Filmmuseum te
Amsterdam, door wie de desbetreffende films worden be-
waard in de archiefbunker van het museum in de duinen bij
Overveen.
Het bleek dat men de afgelopen tien jaar niet had stil-
gezeten. Al het historische filmmateriaal betreffende de
Zaanstreek is geconserveerd, op slechts één film na.
De navolgende titels betreffende de Zaanstreek bevinden
zich in het archief van het Nederlands Filmmuseum.

- Zeilweek Zaandam; 1922; 105,6 meter.

- N.V. Wessanen op de Beurs; ca. 1925; 44 meter.

- De Zaanstreek; regie Theo Güsten; waarschijnlijk 1926.
Deze film duurt ongeveer een uur. De rechten van de
film berusten bij de Zaanlandse Oudheidkamer.

- N.V. Wessanen's Koninklijke Fabrieken Wormerveer;
ca. 1926.
Het gaat hier om 168 meter film. Het materiaal is ook,
zij het anders gemonteerd, verwerkt in de hierboven ge-
noemde film 'De Zaanstreek'.

- Zaandam langs de Gouwe; jaartal onbekend; 188 meter.

- Nordisk Journaal, Zaandam: 14,5 km hardloopwedstrijden;
ca. 1926.

- Winkelweek Wormerveer; ca. 1928; 327 meter.

- Electrisch melken Assendelft; ca. 1929; 112,5 meter.
Deze film is nog niet geconserveerd. Het betreft hier
een propagandafilm van Alfa-Laval voor haar electrische
melkmachine. De filmopnamen zijn gemaakt bij boer
Sikkes te Assendelft.

- Chocoladefabriek Promena Boon Wormerveer; 1937;
55,1 meter.

- Profilti Nieuws, Zaandam: Spuitwedstrijd tussen ver-
schillende brandweerkorpsen; ca. 1940.
Deze film wordt binnenkort geconserveerd.
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RAADHUIZEN IN ZAANSTAD 2
KRQMMENIE.

Gebouwd: 1706; verbouwd en uitgebreid in 1911 en 1934.
Historische waarde: Omdat het oude rechthuis te klein was,
werd dit rechthuis gesticht (vgl. Tegenw. Staat VIII,
bl. 313/315).
Ligging: Midden in het dorp aan de Zuiderhoofdstraat,
naast en los van de N.H. kerk, waar het niet bijzonder
opvalt.
Architectonische waarde (exterieur): Door de verbouwingen
waarbij o.m. de ingangspartij en de ramen werden veran-
derd, heeft het gebouw veel aan oorspronkelijks ingeboet.
Evenwel is ook een aantal elementen gebleven (vgl.
Geïll. Beschrijving, bl. 73).
JjLnterieur): Ook het inwendige is bij de verbouwingen
nogal gewijzigd. In de raadzaal bevindt zich nog een op-
schrift met namen, in het plafond.
Huidige functie: Volledige hulpsecretarie.

WESTZAAN.

Gebouwd: 1782; gerestaureerd 1923 door archit. Jan de
Meyer.
Historische waarde: Gebouwd ter vervanging van een uit
1641 daterend rechthuis (vgl. Geïll. Beschr. bl.137).
Ligging: In het centrum van de Kerkbuurt. De gesplitste
dorpsstraat loopt ter weerszijden van het gebouw. Deze
unieke ligging, a.h.w. in een smal plantsoen, maakt het
zeer beeldbepalend.

Architectonische waarde (exterieur): Het betrekkelijk
kleine vm. rechthuis, onder architectuur van J.S. Creutz
gebouwd, heeft een sterk monumentaal karakter eigen aan
het toen opkomende Klassicisme.
(inter_ieur): constructie en inrichting nog vrijwel oor-
spronkelijk; het gebouw bevat zeer vele belangrijke bin-
nentimmer- en houtsnijwerken, alsmede belangrijke losse
stukken en meubilair, (vgl. Geïll. Beschr. bl. 137/138 en
Gebouwd in de Zaanstreek, bl. 57 t/m 63).
Huidige functie: Hulpsecretarie.

Vergaderingen.
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WQRMERVEER.

5ëlïï!*il nadat Wbrmerveer een. deel van Zaanstad was ge-
worden, is het in 1828 gebouwde raadhuis verbrand; de
resten zijn. gesloopt en op dezelfde plaats is een nieuw

gebouw opgetrokken niet, dezelfde hoofdvormen als het ver-
brande raadhuis.
Huidi3§_£lSl?ti?: Beperkte hulpsecretarie en

Bejaarden-ontmoetingsruimte.

Links:Voormalig gemeente-
huis van Ii;orff?erv6?er»

DE ZAANDAMMER BINNENSCHIPPERS
WAREN GOED GEORGANISEERD

Jan Wage.na.ar beschrijft in zijn ixxak "Amsterdam in zijn
opkomst, aanwas en geschiedenis" uit 1765 dat er in het
jaar 1666 enigszins wilde vaart op Zaandam was, hier
voeren toen 36 veerschuiten op.
In de kenende 100 jaar werd dit geleidelijk teruggebracht
tot 12 schuiten.
In 1680 werd het aan de Zaandamner veerschippers toege-
staan cm. een. veerschuit op Zaandijk te mogen aanleggen.
Op het Zaandamner Veer zijn verscheidene Keuren gemaaktr
zo was de vrachtprijs per persoon in de zaiermaa.nd.en 2
stuivers en 's winters 3 stuivers.
De veerschippers waren sociaal goed georganiseerd. Hun
toporganisatie bestond, uit vier Overlieden die reeds in
1683 een overeenkomst maakten volgens welke aan de weduwe
van een overleden schipper een zekere sou uitgekeerd werd
en waarin bepaald werd dat, de veerschuit door zijn opvol-
ger overgenomen noest, worden.
De Zaandantier veerschïppers waren, in twee ploegen ver-
deeld elk met een kwartiermeester aan het hoofd.
De Amsterdamse schippers voeren op Zaandam en de Zaandam-
se schippers voeren naar hun ligplaats tussen de Baring-
pakkerstoren en de nieuwe Haarlemmer sluis, De schuiten
vertrokken 's nergens vroeg1 tot twaalf uur toe en zij
keerden, 's middags naai" hun ligplaatsen terug.
De; schepen voeren alle uren daags, van 's ochtends vroeg
tot. "s avonds zes uur in de zomer en vier uur in de win-
ter.

J.C. de Jong,

F,
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VAN
In de Zaanlandse oudiheidkamer komt een serie beukenhouten
grutt.ersiiBt.en voor met interessante merken die veel ver-
tellen. Aan de merkjes is te zien dat ze van 1844 tot 1898
gekeurd zijn. Ook hert: kantoor waar dit keuren gebeurde is
te zien. Vroeger haalde tnen in de winkel niet een liter
erwten maar een kop. In de overgangstijd werden beide ma-
ten van "kop™ en "litre" op de. maten geplaatst.
Deze jaar letters keent u ook tegen op oude gewichten, een
lijstje van'deze jaarletters kunt u raadplegen in het ar-
chief van Zaanstad in het boek "2000 jaar gewichten in
de Nederlanden™ door D,A, Wittop Koning en G.M.M. Houten,

duidelijke merkje geeft de plaats aan waar het gemaakt is,
dit zou in dit geval dus drie kruisjes voor Amsterdam kun-
nen zijn.

Tot besluit een afbeelding van een zilveren ducaton die
met 64 andere munten te Zaandam gevonden is bij het: voor-
malig perceel Dampad 7. Volgens de afbeelding is dit een
zilveren ducaton niet grote kraag van filbert en Elisabet
die regeerden in de Spaanse. Nederlanden in 1618.

Een, geheel ander merkteken treft u op de: tinnen onder-
steek aan. Ook hier zijn merktekens als kwaliteitsgaran-
,tie aangebracht. De maker J C M is J.C. Mulder uit Amster-
dam. Hij komt in het adresboek voor van 1858 en is hieruit
in 1879 verdwenen. De ouderdom van de po zal dus 109 a
130 jaar zijn. De gekroonde X staat, evenals het engeltje
en leeuwtje voor tin van eerste kwaliteit. Het vierde on-

G'e/ïeo / hovon: t i nnen onder-
st.(»ck ntct wol.lon i*'{$n(j»

I,ink^bovi:?n;grut tarsiaaat jos
van bciik(*nhoul:,

f. / nkn: te:1 t Har t e i aa r K veer
f. e Zaanda fff.

Onr/er ;con kop /soc.sf ooi'i
ƒ i f.er morden„
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"Al hert was gouverneur-generaal en daarna souverein van
• Je Zuiderlijke Nederlanden. Hij werd opgevoed aan het
Spaanse hof van Philips II en werd op achttienjarige leef-
tijd kardinaal-aartsbisschop van Toledo, inquisiteur-
qeneraal en vice koning van Portugal. In 1595 werd hij
gouverneur-generaal der Zuiderlijke Nederlanden. Na ont-
heven te zijn van zijn kerkelijke beloften huwde hij in
1599 met de dochter van Philips II, Isabella, die van
haar vader de souvereiniteit over de Nederlanden had ge-
kregen. Hij sloot in 1609 het Twaalfjarig bestand met de
Verenigde Provinciën. Tijdens zijn regering werden stren-
ge maatregelen genomen cm de economie van de Zuiderlijke

Een zilveren ducaton uit de Spaanse Nederlanden.
Alhert en Elisabet met grote kraag.

Nederlanden weer op gang te brengen, o.a. door banken van
lening op te richten."

Het muntteken is hier de hand van (H)Antwerpen.
Deze kraag was toch blijkbaar geen prettige dracht, hun
opvolger Philips IV wordt in 1635 nog afgebeeld met zo'n
kraag maar in 1662 is dit al een gewoon boordje geworden.
De Zuidnederlandse munten waren hier officieel verboden,
maar dit verbod is in de praktijk nooit nageleefd; uitein-
delijk zat er voor de Noordnederlandse overheid weinig
anders op dan deze munten officieel in de circulatie te
laten.

J.C. de Jong.

De hand verraad het muntkantoor te Antwerpen.

CULTURELE PRIJZEN
Op 11 februari jl. reikte de wethouder van Welzijnszaken,
A.G. Brinkman, twee culturele prijzen van de gemeente
Zaanstad uit, die voor 1986 en 1987. De eerste kreeg de
architect J. Schipper en de tweede was voor de architect
W. Kruiswijk.
Zij ontvingen de prijs voor hun verdiensten voor de archi-
tectuur in Zaanstad.
Het bestuur van de vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis en de redactie van "ANNO 1961" feliciteren de heren
Schipper en Kruiswijk met deze onderscheidingen.

en administratie: Zonnewijzerspad 8, 1500 BW Zaandam

'VERENIGING VRIENDEN VAN HET ZAANSE HUIS'

V c x > r / i t t e i : R. Sman, laqedi jk 88, 1544 BJ Zaandijk,
u>lef(x:>n ()7r) - 28 43 88.
Secretaris: K. de Hoog, Zonnowijzerspad 8, 1509 BW
Zaandam, telefoon 075 - 16 97 29.
Penningmeester: J. Benjamin, IV!ftsinqol 64, 1566 VJ
Assendelft, telefoon 02987 - 48 23.

Postqiro 74 28 99 ten name van: penningmeester Vereniging
"Vrienden van het Zaanse Huis", Assendelft.
Redactie "ANNO 1961": S. de Jong, J.P. Woudt, S. Klopper-
Bruyn, Titia de Groot en R. Brinkman. Redactie-adres: Van
Ostadestraat 10, 1506 LA Zaandam.
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