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INHOUD
Op 25 september 2017 komt op initiatief van Win-
nie de Wit, bestuurslid van de Vereniging Zaans 
Erfgoed, een aantal mensen in het Buurthuis De 
Kolk bijeen om te praten over de oprichting van 
een historische vereniging in Zaandam. In alle 
vroegere dorpen in de Zaanstreek bestond zo’n 
historische vereniging al, maar niet in Zaandam. 
Met steun van Winnie en Ron Kiburg, eveneens 
bestuurslid van Zaans Erfgoed, zetten Hessel 
Kraaij, Ruud Meijns en ondergetekende de eerste 
stappen om daadwerkelijk zo’n vereniging op te 
richten. 

We stellen statuten op, proberen mensen voor 
zo’n vereniging te interesseren en bereiden al 
gauw een eerste activiteit voor: een tentoonstel-
ling op en over de Gedempte Gracht. Astrid Plek-
ker en Nora Rodenburg schuiven aan, waarna op 
6 maart 2018 de stukken worden getekend zodat 
we ook officieel een vereniging zijn. Met de op-
richtingsvergadering van 23 april 2018 maken we 
ons bekend aan het grote publiek. We mogen ons 
direct al verheugen in een behoorlijk aantal leden.

In september staan we op de Erfgoedmarkt, start 
de fototentoonstelling op de Gedempte Gracht en 
verzorgen we een tentoonstelling in de hal van het 
gemeentehuis. Het kersverse bestuur heeft dan al 
wat wisselingen doorgemaakt. Ton R. Vermij treedt 
aan als voorzitter maar moet al snel om persoon-
lijke redenen afhaken. Inmiddels is het bestuur 
gecompleteerd doordat Huub van Leeuwen aan-
schuift. Over de rol van voorzitter gaan we het op 
de ledenvergadering hebben.

In de tussentijd is het niet makkelijk om als jonge 
vereniging zichtbaar te blijven voor de leden. Op 

ons initiatief is een motie unaniem in de ge-
meenteraad aangenomen om inwerpzuilen van 
ondergrondse afvalcontainers te beplakken met 
graffitiwerende stickers met afbeeldingen van het 
vroegere Zaanse straatbeeld. We zijn een werk-
groep Erfgoed en Ruimte gestart en draaien mee 
in een werkgroep van Zaans Erfgoed ter bescher-
ming van bedreigde panden. Maar het belangrijk-
ste wapenfeit om de leden waar voor hun geld te 
leveren ligt nu voor u; de eerste uitgave van het 
blad van Historisch Zaandam!

We hebben bij het eerste blad gekozen voor een 
thematische benadering: drie stukken over jeugd-
herinneringen, respectievelijk aan de Zuiddijk, de 
Gedempte Gracht en de Spoorbuurt. Voor volgen-
de uitgaven zou het leuk zijn als ook andere delen 
van Zaandam aan de beurt komen. Die herinnerin-
gen zullen veelal gaan over winkeltjes en horeca-
gelegenheden die her en der verspreid aanwezig 
waren. Op die manier bouwen we een beeld op 
van de handel en wandel van de middenstand in 
Zaandam rond – als we naar de gemiddelde leeftijd 
van onze leden kijken – de jaren zestig. Een uitda-
gende missie; dus als u zich geroepen voelt?

Bent u niet zo’n schrijver, maar tekent u graag? 
Lees in dit blad over ons initiatief om een nieuwe 
Westzijderol samen te stellen. Uiteraard zijn ook 
andere bijdragen welkom. We hopen dat hiermee 
het blad voor onze leden een podium gaat vormen 
om onze verbondenheid met Zaandam te delen.

Veel leesplezier!

Paul Vreeken
Waarnemend Voorzitter

Vol trots presenteren wij: 
Het 1e blad van de vereniging Historisch Zaandam
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Zaandam betekent letterlijk een dam in de Zaan. Een 
dam in een rivier om naar de overkant te komen. 
Met de dam verbonden waren twee dijken die langs 
het open IJmeer liepen om het binnenland tegen 
het zeewater te beschermen; de Oostzanerdijk en 
de Westzanerdijk. Deze dijken komen al eind 14e 
eeuw voor in officiële stukken. De beide delen van 
Zaandam behoorden elk tot een eigen rechtsgebied. 
Oostzaandam behoorde tot de banne van Oostzaan 
en Westzaandam tot de banne van Westzaan. Wel 
hadden beide delen van Zaandam samen een kerk; 
de Oostzijderkerk in de Klauwershoek. De kapel die 
aan de kerk voorafging wordt al in 1411 in de stuk-
ken genoemd.

In de Dam lagen al vroeg twee kleine sluisjes; de 
Oostzaner/Wormer/Jisper Sluis en de Westzaner 
Sluis. Deze sluisjes waren overkapt en werden 
onderhouden door de dorpen wier naam zij droe-
gen. In 1544 werd de stenen Grote Koogven Sluis 

gebouwd, die in de plaats kwam van de Westzaner 
Sluis. Het zegt nog niets over het aantal mensen 
dat aan beide Zaanoevers woonden. Oostzaandam 
schijnt in het begin het grootst te zijn geweest. Voor 
de belastingen werden geen mensen, maar huizen 
of haardsteden geteld. Van Braam1 komt voor eind 
15e eeuw op 80 voor Westzaandam en 90 voor 
Oostzaandam, samen 170 haardsteden.  

Juridisch waren het twee aparte dorpen, maar men 
had toch veel gemeenschappelijk. Ze hadden samen 
de haven en de verbindingen over het water met 
Amsterdam en het Noordhollandse achterland. Men 
had een gezamenlijke kerk en kerkhof. Oost en 
West deelden ook de kosten van de armenzorg, de 
schoolmeester en de vroemoer (vroedvrouw).

De economieën vulden elkaar aan en er werden on-
derling zakengedaan en men nam met parten2 deel 
in ondernemingen. En dan waren er onvermijdelijk 
en niet in de laatste plaats verwantschappen; geld 
trouwde met geld. De grootste omvang behaalde 
men rond 1740 toen in Oost- en Westzaandam 
ongeveer 12.500 mensen woonden. Door het eco-
nomisch verval liep dit aantal sterk terug. De stad 
Zaandam werd in 1811 gesticht met ongeveer 9.000 
inwoners.

REVOLUTIE
De revolutie van 1795 brak ook in Zaandam uit. 
Dorpsbesturen werden uit hun functie gezet en 
revolutionairen namen hun plaats in. In Oostzaan-
dam gaat men nog iets verder want het voorlopige 
bestuur eist nu ook volledige onafhankelijkheid van 
de Banne Oostzaan. Na onderhandelingen volgt een 
verklaring in september dat Oostzaandam volledig 
onafhankelijk wordt. Na deze binnenlandse revo-
lutie komt er een periode dat de Fransen ons land 
bezetten.

1811
Al even genoemd is het jaartal 1811, de stichting 
van de stad Zaandam. Bij het ‘décret imperial du 21 
Octobre 1811’, dat gaat over de nieuwe indeling 
van Nederland in departementen worden Oost- en 

1 A. van Braam, Zaandam in de Middeleeuwen blz. 158.
2  Partenrederij is een vorm van coöperatie met als hoofddoel risicospreiding, zo is het een mogelijkheid voor kleine 

investeerders om aan ondernemingen deel te nemen.

Westzaandam verenigd tot één gemeente. En deze 
gemeente wordt stad. Maar dat ging niet zonder 
slag of stoot. De Fransen zagen het liefst zo weinig 
mogelijk besturen en zo weinig mogelijk correspon-
dentie. Al in 1809 vraagt Lodewijk Napoleon aan de 
landdrost, hoofd van het departement, een rapport 
over de samenvoeging van de twee gemeenschap-
pen aan de Zaan. Deze schrijft beide gemeentebe-
sturen aan en de antwoorden die hij terug krijgt laten 
maar één ding duidelijk zien; ze hebben er allebei 
geen zin in. Het was vooral de financiële ongelijkheid 
tussen Oost en West die een sta in de weg was.

Westzaandam zat met een schuld van f 50.000,-- en 
had maar weinig inkomsten. Oostzaandam wist van 
die schuld en zag er daarom vanaf. Ook bij volgende 
herindelingen van 1810 en 1811 (september) blijven 
Oost- en Westzaandam nog zelfstandige besturen. 
Maar het Keizerlijke decreet van 21 Oktober 1811 
gaat daar radicaal overheen en beslist dat de ge-
meenten opgaan in Zaandam.

Als aan het gezag van de Fransen in 1814 een einde 
komt blijft Zaandam als stad bestaan. Ze krijgt zelfs 
een stem als rechthebbende stad3 in de Staten. Pas 
bij de gemeentewet van 1851 komt er enige veran-
dering want Zaandam verliest haar positie als recht-
hebbende stad en wordt een gewone gemeente. 

SAMENVOEGING IN DE JAREN ‘20
In juli 1920 dient het college van B&W van Zaandam 
bij de raad een voorstel in om de gemeenten Koog 
aan de Zaan en Zaandijk toe te voegen bij de ge-
meente Zaandam. Aanleiding hiervoor is de vacature 
voor de post van burgemeester van Koog aan de 
Zaan. Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
hebben gemeenten in de provincie al laten weten 
dat de stijgende lasten niet elke keer door verho-
ging van belastingen kunnen worden opgevangen. 
Men zal moeten nadenken over samenvoeging met 
andere gemeenten.

In Wormerveer wordt nagedacht over samenvoe-
ging van de Zaangemeenten, maar dan zonder 
Zaandam. In de gemeenteraden buigt men zich over 
de voor- en nadelen van een samenvoeging. West-

zaan is niet voor. Oostzaan acht het niet gewenst. 
Zaandam zal nog een commissie in het leven roepen 
die het gaat bekijken. Oud-burgemeesters doen hun 
zegje in lange stukken in de krant. 

Maar uiteindelijk blazen Gedeputeerde Staten het 
hele plan af na ‘nauwgezette overweging van 
de zowel schriftelijk als mondeling gevoerde 
gedachtenwisseling, betreffende de mogelijke 
vereeniging van verschillende gemeenten of 
gedeelten van gemeenten, gelegen aan of in de 
omgeving van de Zaan, geen termen hebben 
gevonden zoodanige vereeniging te bevorderen’.
En zo is het gebleven tot 1974; de samenvoeging 
tot gemeente Zaanstad.

3  De Provinciale staten bestonden van 1814 tot 1851 
uit vertegenwoordigers van de adel, de rechthebben-
de steden en de landeigenaren.

Ontstaan   Zaandam 
Door Ruud Meijns

Wist u dat?
Begin 2019 is de app Zaandam anno 1725 gelanceerd. 
U kunt het 18e -eeuwse Zaandam beleven alsof u er zelf 
middenin staat. Spring van het verleden naar het heden 
door middel van de timeswitch-functionaliteit. Het Czaar 
Peterhuisje, de Hogendijk, de 
scheepswerven en de Over-
toom zijn de locaties die in de 
app zijn opgenomen. Naast 
de prachtige 360° panorama’s 
biedt de applicatie veel achter-
grondinformatie over de ver-
schillende authentieke punten 
in het Zaandam van 1725. U 
kunt het programma gebrui-
ken met of zonder een virtual 
reality cardboard. Compatibel 
met iPhone, iPad en iPod touch 
vanaf iOS 7.0 en in de Google 
Playstore vanaf Android 4.4.
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Hans Kuyper is dichter en kinderboekenschrijver. Sinds hij in 1993 in Zaandam kwam wonen, is de 
Zaanstreek een steeds belangrijkere plaats in zijn werk gaan innemen. Hij schreef mee aan de Canon 
van de Zaanstreek en aan de Capitoolgids Zaanse Schans. Van 2007 tot 2011 was hij de eerste Stads-

dichter van Zaanstad en sinds 2018 is hij lid van de gemeenteraad.

Rond 1280

Ze trokken, toen het hooi hoog opgetast te wachten

lag op ooit wel weer een lente, de zomerweiden in 

en groeven tot de klei die ze in vette broodjes 

droegen naar de tong van zand, van daaruit 

naar de overkant, voet voor zware voet, 

het stroomgat door, wankelend op de glimmend 

blauwe rug die groeide uit hun zweet.

En ja, ze lachten veel onder de hoge lucht, 

roken het zout in de zeewind, likten hun lippen 

en deelden hun brood met de meeuwen,

keken elkaar aan vol opgewonden trots 

toen gezegd werd dat het wel genoeg was zo, 

geen herfststorm die hen deren zou, en ze staken 

plaggen af die ze verdeelden over dat trillend weke lijf.

Misschien vermoedden ze al iets, gingen hun ogen 

over het nog lege land totaan de kerken 

in de verte die veilig lagen nu, omgeven door 

een groene wieg, en droomden ze van nog meer 

eeuwen strijd, jawel, maar dit hier was de eerste slag 

en die zou liggen blijven onder de regenvlagen 

van de winter, op blote voeten aangestampt.

Nog weken gingen ze zo af en toe eens kijken - 

niet ongerust, maar voor de zekerheid.

GEDICHT HANS KUYPER

Ik ben geboren in 1911, dus 74 jaar. Als je op een 
dergelijke leeftijd bent gekomen denk je wel eens aan 
je jeugd terug en vanzelfsprekend aan de grote veran-
deringen, die tijdens je leven hebben plaatsgevonden 
in je geboorteplaats. En dan wil ik het speciaal hebben 
over de Zuiddijkbuurt, waar ik ben geboren en waar ik 
steeds heb gewoond.
 
Mijn geboortehuis stond op het Hanepad (inmiddels 
gesloopt). Ik was toen in het gelukkige bezit van vier 
grootouders. Grootvader Koeman was oorspronkelijk 
koetsier bij de fam. Pont in Edam. Van oorsprong was 
deze grootvader een Westzaner, maar zijn vader, die 
molenmaker was, werd als zodanig aangenomen voor 
het onderhoud van de watermolens in “de Purmer”. Ze 
verhuisden van Westzaan naar Edam. Toen de water-
molens werden vervangen door een stoomgemaal 
werd mijn overgrootvader timmerman bij de “Uitwate-
rende Sluizen”. De eerste draaideuren in de nieuwe Wil-
helminasluis zijn nog door hem, samen met een zoon, 
gemaakt. Dit klusje gebeurde toen nog aan het “Lange 
Land” (einde van de Prins Hendrikkade).
 
Toen de houthandel van Pont in plm. 1889 naar Zaan-
dam verhuisde verhuisden mijn grootouders mee en 
kwamen met hun kroost te wonen op het Kattegat. 
Grootvader Koeman was toen geen koetsier meer, 

maar deed van alles op de werven van Pont. Mijn moe-
ders ouders woonden op het Hanepad. Mijn grootvader 
was boer, evenals zijn vader en broers. Hij had een, 
voor die tijd, tamelijk grote boerderij. En als kinderen 
voelden wij er ons zeer goed thuis. Toen wij op het 
Hanepad woonden was mijn vader houtwerker bij Pont. 
Later wilde hij “eigen baas” worden en werd hij kruide-
nier. Op mijn tweede jaar verhuisden wij daarom naar 
de Zuiddijk, waar hij naast de kapperszaak van Ris (nu 
IJff) een kruidenierszaak begon. In dit perceel is nu een 
beddenzaak gevestigd.
 
Op mijn vierde jaar verhuisden wij wederom en wel 
naar een geheel nieuwe wijk, namelijk het Vissershop. 
Het Vissershop was oorspronkelijk een stuk buitendijks 
landbouwgrond van de fam. De Heer. In die tijd werd 
de woningbouwvereniging ZVH opgericht. De vereni-
ging werd mede opgericht door mijn vader. Hij vervulde 
als penningmeester een functie in het bestuur. De 
vereniging had tot doel goede en goedkope arbei-
derswoningen te bouwen. Op het “Hop” woonden 
wij eerst op nummer 5, maar later kwamen wij in een 
nieuw gebouwd winkelpand, waar mijn vader het vak 
van melkboer in uitoefende. 
Tot aan mijn tiende jaar heb ik op het “Hop” gewoond, 
maar daar mijn moeder door haar gezondheidstoestand 
niet meer in de zaak mocht werken werd deze van de 

Geschreven door Gerrit Koeman in 1985
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Fotograaf: Dirk Brand
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hand gedaan en verhuisden we alweer en ook naar 
een nieuwe buurt, te weten de P.L. Takstraatbuurt. 
De huizen in deze buurt waren voor die tijd zeer riant. 
Wij woonden eerst op nummer 8, later op 28. In dit 
huis woonde Arendje de Vries, onderwijzer, die na zijn 
benoeming als voorzitter van de VARA verhuisde naar 
Hilversum. Maar genoeg over al deze verkassingen.
 
Ik zal nu proberen 
een resumé te ge-
ven van de Zuiddijk 
zoals die er in mijn 
jeugd uitzag. 
De zogenaamde 
Eijdenberg-, Donia- 
en Lijsterbesbuurt 
bestonden nog niet 
en vanzelfsprekend 
was van de Vijfhoek 
helemaal geen spra-
ke. Door de open 
gloppen op de Zuid-
dijk zag je alleen 
weilanden en je 
had een vrij uitzicht 
op Oostzaan. Het 
Weerpad was toen 
de enige verbinding 
met Oostzaan en er 
stonden toen maar 
heel weinig huizen 
aan. Het was een 
geheel open weg 
en als er een flinke 
oostenwind stond 
was het geen lol-
letje als je er heen 
moest. 

Laten we nu begin-
nen met de Zuiddijk 
en wel aan de west-
kant tegenover de 
Hervormde kerk. 
Het eerste pand 
was een zeer oude 
winkel waarin ook 
nog een bloemen-
zaak is gevestigd. 
Daarnaast een pak-
huis van Remmert 
Köhne waarin een 
tabakskerverij was 
gevestigd. Dan een 
zeer oud gebouw 
waarin een café 
werd gehouden. 
In een boek van Cor 
Bruijn beschrijft hij 
dit pand. Zijn grootouders beheerden dit café namelijk. 
Cor Bruijn bezocht de kweekschool in Zaandam en liep 
tweemaal daags tussen Wormerveer en Zaandam. Tus-
sen de middag at hij dan zijn broodje op bij zijn grootou-

ders. Later werd in dit pand een horlogezaak gevestigd, 
eigenaar Van Zaane. 
Dan krijgen we het oude politiebureau en daarnaast 
een gedeelte van het zogenaamde electriciteitsge-
bouw. Al deze panden zijn gesloopt en hebben plaats-
gemaakt voor winkeltjes en een spaarbank. We komen 
nu bij het gemeentehuis en daarachter ligt De Burcht, 
In mijn jeugd was deze nog niet bestraat maar bedekt 

met sintels. Het was ons speel- en voetbalterrein. En 
de sintels hebben mij meerdere geschaafde knieën 
bezorgd. Aan de Prins Hendrikkadekant van De Burcht 
werd op een oude bootsteiger iedere dag een groen-

teveiling gehouden. Er was een afslager, Van Ederen 
geheten, die bij iedere verkoop een voor ons volkomen 
onverstaanbare toespraak hield, maar zijn kopers sche-
nen daar geen last van te hebben. 

Na De Burcht kwamen de houtloodsen van Pont. 
Tussen deze loodsen waren grachten gegraven en men 
kon dan met dekschuiten door een brug in de Prins 

Hendrikkade (de zogenaamde “Blauwe Brug”) in deze 
grachten en bij de loodsen komen. Op de plaats van 
de loodsen is later de Apollobuurt gebouwd. Aan de 
Zuiddijkkant bevond zich een talud, beplant met hees-

ters. Daar kon je fijn “opschuildertje” spelen. De ingang 
van de loodsen stond op De Burcht. Ik heb meermalen 
gezien dat er ’s morgens vroeg al een heleboel zoge-
naamde losse werklieden stonden te wachten om te 
worden aangenomen. De baas van de werf was een 
heer Krooneberg, die er nogal dictatoriale manieren op 
na hield. 

In deze eerste aflevering van het blad 
van Historisch Zaandam een bijdrage 
van de hand van Gerrit Koeman. U zult 
denken:  
Gerrit Koeman? Die verzetsstrijder?  
Die is toch al jaren geleden overleden?
Inderdaad, die Gerrit Koeman. Naar 
verluidt op verzoek van Wouter War-
merdam heeft hij in 1985 zijn herinne-
ringen aan de Zuiddijk aan het papier 
toevertrouwd. Het document is ons op 
twee manieren ter publicatie aangebo-
den. Martin Rep kreeg het van Wouter. 
En Gepko Bruin vond het in de nalaten-
schap van zijn vader. Jan Gerrit Bruin 
(schuilnaam Klein Jantje) was bevriend 
met Gerrit Koeman (schuilnaam Gerrit 
de Boer) en heeft samen met hem in 
het verzet gezeten.

Een bijzondere schrijver en een bijzon-
der artikel. Vanwege de lengte van het 
geschrift publiceren we nu het eerste 
deel. Samen met het Gemeentearchief 
Zaanstad en internetkrant De Orkaan 
bereiden we verdere publicatie voor. 
In boekvorm? Een film? Een podcast? 
Het zou zomaar kunnen. Hou vooral 
De Orkaan en onze tweede editie in de 
gaten voor nadere informatie! 

Op de kaart zien we de situering van de Burcht en de 
houtloodsen van Pont 

8 9



stellen dat de villa mooier was dan de school. Na Hoog-
moed krijgen we een aantal oude huizen met stenen 
voorgevels en houten zij- en achtergevels. Een derge-
lijke bouwwijze was hier in Zaandam zeer gebruikelijk. 
Achter deze woningen bevond zich de timmerfabriek 
van Zeeman. Hier werden huishoudelijke gebruiksarti-
kelen, zoals trapjes en wringerbokken gemaakt. 

Dan komen er twee stegen, welke de schone namen 
van 1e en 2e Spuithuissteeg droegen. De namen had-
den ze waarschijnlijk te danken aan een brandweerhuis-
je dat er recht tegenover stond. De 1e Spuithuissteeg 
is verdwenen. Daarvoor in de plaats is een op/afrit 
gekomen naar de zelfbedieningszaak in bouwartikelen. 
Ook een aantal woningen in deze buurt is gesloopt. In 
één van deze woningen woonde ene Schuitemaker. 
Met zijn zoon was ik bevriend en daardoor kwam ik er 
nogal eens over de vloer. Schuitemaker was een klein 
ventje en als beroep had hij het vak van brugwachter 
op de Noorderbrug. Wonderlijk genoeg speelde hij zeer 
goed piano, wat hij dan ook vaak demonstreerde. Ver-
der verzorgde hij bruilofts- en andere feesten. Boven-
dien was hij pianist op een dansschool. Ik vermeld dit 
alles omdat het zo’n doodgewoon mannetje was, waar-
van je in het geheel niet verwachtte dat hij dergelijke 
kwaliteiten bezat. Tussen de 2e Spuithuissteeg en het 
Skager Rak is niet veel veranderd. Wel is er een afrit 
naar een loods, waar vroeger een kruidenierswinkel van 
Zwart stond. Ook deze winkel stond iets “uitverdan”, 
met als gevolg dat de Zuiddijk hier ook smal was.
 
Van het Skager Rak valt niet veel te melden. In mijn 
jeugd bestond het reeds en er is niet veel veranderd. 
Op de hoek Sagerrak/Zuiddijk stond de bakkerij van 
Hofstee en aan de andere kant was de barbierszaak 
van Beumer. Ook die bestaat nog. Dan weer een 
aantal nog bestaande woningen en een afrit naar het 
terrein van Foeth. Beneden aan de afrit stonden twee 
woningen. In één daarvan woonde ene Vethaak en 
het andere bestaat nog steeds. Dit is een zeer mooi 
houten huis. Het huis van Vethaak is reeds lang gele-
den gesloopt. Verder op dit gedeelte van de Zuiddijk de 

gebruikelijke woningen. Ook een slagerij van Havik en 
een schoenenwinkel van Hoorn. In één van de huisjes 
was een groentezaakje en later heeft D. Kuiper er een 
sigarenwinkeltje gehad. En dan een tweetal nog be-
staande zeer oude houten woningen. Eén van deze wo-
ningen werd gebruikt als snoepwinkeltje en bewoond 
door ene Plooijer. Deze Plooijer was de vader van Rein 
Plooijer die een tijd wethouder van Zaandam was. En 
die in 1929 leider was van de grote houtstaking. Ik heb 
me laten vertellen dat de oude Plooijer eerst molenaar 
was op de molen “De Jonge Arnoldus” en dat hij later 
koetsier was bij de wasfabriek van Latenstein aan de 
Bleekersstraat. 
Naast deze woningen stond nog een winkeltje en dan 
krijgen we de scheepswerf van Seijmonsbergen. Mijn 
moeder vertelde ons dat er op die plaats een grote mo-
len had gestaan. Deze molen stond op palen vanwege 
de eb en vloed van het IJ. Met haar vriendinnen had zij 
vele malen tussen deze palen gespeeld. Ten zuiden van 
de werf stonden nog drie percelen. In de woning, die 
bij de sluis stond, woonde de metselaarsbaas Onrust. 
Het is mij opgevallen dat Onrusten steeds op de Zuid-
dijk woonden.
 
In de buurt van het Hanepad en Sluispad woonden 
veel bootwerkers. Wanneer er niets viel te bootwerken 
kwamen ze altijd te “buurten” voor het café van Sloot-
en. Er zullen daar heel wat zware verhalen zijn gedaan. 
Naast het café had je de bakkerij van Van Noord en dan 
kwamen er een heel stel oude houten huizen. In één 
van deze huizen was een slagerijtje gevestigd. Daarin 
woonde een zekere Krollaart. Je had het toen niet in 
de gaten, maar met de hygiëne in dit winkeltje was het 
niet bijster goed gesteld. In 1919 of 1920 zijn al deze 
huisjes verbrand. Achter deze huizen stond nog een 
woning. Deze was ook verhoogd in verband met de eb 
en vloed van het IJ. In dit huis woonde een zekere Klein, 
vishandelaar die de bijnaam had van “Goedleven”. 

Er woonden veel vissers op de Zuiddijk, die voor de 
droogmaking van het IJ met botters op de Zuiderzee 
visten. Eigenaardig was het dat veel mensen in deze 

De loodsen hebben we gehad en dan krijgen we de 
smederij van Dorus Bührs. Dit was een zeer oud ge-
bouw dat een eindje “uitverdan” stond en de Zuiddijk 
was daar dan ook zeer smal. Het was een romantisch 
geheel, vooral als het een beetje schemerig was. Bührs 
stond dan voor zijn vuur te smeden en de rest van de 
smederij was min of meer in het duister gehuld. Bührs 
was onze toeverlaat wanneer wij een stukkende klomp 
hadden. Voor een paar centen zette hij een prachtig 
bandje om je klomp. Circa 1930 is de oudere smederij 
gesloopt en vervangen door een moderne. Maar ook 
deze is al weer verdwenen en na een verbouwing is er 
nu een sportzaak gevestigd. 
Naast de smederij bevond 
zich een grote tuin – ik meen 
van de familie Groot. Op een 
gedeelte van deze tuin zijn 
winkels en woningen ge-
bouwd, evenals een drukkerij 
van Onrust. Dan krijgen we 
de grossierderij van de ge-
broeders De Waal. Ik kan me 
nu nog heel goed de paar-
denwagens van deze firma 
voor mij halen. Afgeladen 
met kruidenierswaren gingen 
zij naar Waterland om daar de kleine buurtwinkeltjes 
te bevoorraden. Maar ook dit is verleden tijd. In het 
pand is nu een café gevestigd. Na deze zaak een aantal 
winkels. In één daarvan heeft jarenlang Kelder een ga-
ren- en bandwinkel gehad. En naast Kelder had je een 
stoffeerderszaak. Deze panden hebben plaats gemaakt 
voor de radiowinkel van Van der Leeden. Na de Ganze-
werfstraat, die niet zo erg is veranderd (alleen het Prins 
Hendrikplantsoen is er bijgebouwd en het feestgebouw 
Thalia is ook volkomen veranderd en verwaarloosd), 
krijgen we de bakkerij van Mulder, een aantal nog 

bestaande huizen en een kruidenierswinkel. We zijn nu 
voorbij het Kattegat en krijgen dan eerst het huis en de 
schilderswerkplaats van Groen. Dan de groentezaak 
van De Heer en daarnaast weer enkele oude percelen.  
Dan een nu nog bestaande slagerij en daarnaast het 
huis van expediteur Hoogmoed. Deze vervoerde met 
paard en wagen de goederen welke uit Amsterdam 
per salonboot aankwamen. Achter dit pand was een 
opslagruimte en een paardenstal. Eén van de koetsiers 
noemden ze Lub. Ik weet niet hoe hij werkelijk heette. 

In die tijd was ik op school op de Stationsstraat. Vanaf 
de Stationsstraat tot het Vissershop 
was een heel eind lopen en fietsen 
hadden we natuurlijk niet. Als het 
dus enigszins kon pikten we een 
ritje op de wagen van Lub. Dat ritje 
pikken was toen een veelgebruikte 
liefhebberij. Alleen moest je op-
passen voor de koetsiers, want die 
hadden soms de rottige gewoonte 
je van de wagen af te slaan met hun 
zweep. Deze wagens waren dicht 
en witgeschilderd. 
Op de Conradstraat was een uit-
deelpost. Als zo’n wagen dan van de 

Dam naar de Conradstraat reed, reden wij mee. Niet op 
de wagen of op de bok, maar met je buik op de achter-
as. Het deed wel een beetje pijn, maar dat eind Zuiddijk 
lopen was ook niet niks. 

In het pand van Hoogmoed is nu een groentehal geves-
tigd. Het had ook nog een ingang op het Kattegat. Mijn 
vader, die toen op het Kattegat woonde, vertelde mij 
dat voor de Kattegatschool er stond er eerst een pracht 
van een villa was, met daaromheen een grote tuin. De 
school is inmiddels ook al wijlen, maar ik kan me voor-

Alleen moest je oppassen 
voor de koetsiers, want die 

hadden soms de rottige  
gewoonte je van de wagen af 

te slaan met hun zweep.

Grachten tussen de loodsen van William Pont

De 2e Spuithuissteeg 
bestaat ook nu nog steeds Café ‘t Sluisje brandde af in oktober 1992
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buurt bijnamen hadden, zoals Poppelap, Koperrood, Piet 
de Per, Mankie en Eelneussie. Jan Hoorn (Koperrood) 
schijnt zich een keer van het leven te hebben willen be-
roven door middel van koperrood. Vraag me niet of dat 

kan; in ieder geval mislukte de poging en de stumper 
heeft tot aan zijn dood Koperrood geheten.
“Eelneussie” vond dat je alleen aal moest eten, die 
fijne neusjes had. Prompt was hij ineens “Eelneussie” 
geworden. 
Ook was er een bootwerker die nogal zeer graag een 
slokkie lustte. Zijn bijnaam was: “De lekke schuit”. 

Op de Bleekersstraat, waar wij nu zijn, stonden ook een 
stel oude woningen. Daarnaast stond het scheepswerf-
je en de woning van Cees Berghouwer. Dit was een 
zeer oude werf waar in vroegere tijd de botters werden 
gehellingd. Ik weet er nog van dat er binnenscheepjes 
en boerenplatten werden gerepareerd. Dan krijgen we 
een paar houten huisjes welke haaks op “de Draai” 
stonden. “De Draai” was het water tussen de Bleekers-
straat en het Langeland (einde Prins Hendrikbuurt). Dit 
water geeft toegang tot de Hanepadsluis. Achter deze 
woningen was de werf van Onrust, de metselaarsbaas. 

Toen ik nog heel jong was vertelde mijn vader dat er in 
één van deze woningen een man woonde met de bij-
naam “Sampoer”. Deze man had in zijn jeugd verkering 
met een meisje uit Den Helder en hij ging om de zoveel 
tijd lopend naar Den Helder om te vrijen. De treinen re-
den nog niet naar Den Helder, dus hij was wel verplicht 
te wandelen. 
Verder op de Bleekersstraat stonden dan nog de was-
serij van Latenstein, de ouwelfabriek van Pel (waar mijn 
vader op de maandag heet water haalde voor de was). 
Nog verder was een fouragebedrijf van Knol gevestigd, 
een snoepwinkeltje van Klein en het kolenbedrijf van P. 
Kok. Aan de linkerkant stonden een stel arbeiderswo-
ningen. 
Voorbij de Bleekersstraat is niet veel veranderd. Dezelf-
de huizen staan er nog. Enige huizen voorbij de Blee-
kersstraat had je een slagerij van Dell en nog iets verder 

een kruidenierswinkel van Doves. Deze Doves was de 
schoonvader van de voormalige wethouder Marcus 
Plooijer. 

Wij zijn nu gekomen bij de Conradstraat. Hier had je 
scheepswerf “Conrad”, waar vrachtschepen en later tin-
baggermolens werden gebouwd. Ik weet nog heel goed 
dat er een, naar mijn mening, zeer grote vrachtboot 
werd gebouwd voor de Maatschappij Nederland. Bij het 
te water laten ontstond een geweldige golf die over de 
Havenstraat spoelde. Dat maakte toen een reuze indruk 
op ons. 
De werf is reeds lange tijd opgeheven en daarvoor in 
de plaats kwam eerst een bedrijf van Simon de Wit dat 
later is overgenomen en uitgebreid door Wastora. 
 
Na een aantal, nu nog, bestaande woningen komen we 
bij het terrein dat voor enige tijd nog bezit was van de 
Basalt Maatschappij. Op dit terrein stonden vroeger een 
viertal kalkovens van de kalkbranderij “Het Klaverblad”. 
De ovens zijn reeds lange tijd verdwenen, maar ik weet 
nog heel goed dat er altijd zo’n eigenaardige brandlucht 
hing als men aan het schelpen branden was. Kalkbran-
derijen zijn in Nederland zo goed als verdwenen en ik 
vind het zonde dat ze verdwenen zijn. 

Naast de kalkovens had je een petroleumdepot van de 
American Petrol Company (APC). Er stonden enkele gro-
te olietanks, welke per schip werden bevoorraad. Deze 
olie werd naar de diverse petroleumventers vervoerd 
per grote tankwagen. Voor deze tankwagens liepen 
twee mooie paarden en het was altijd weer een leuk 
gezicht ze te zien uitrukken. 
Verder op de Zuiddijk had je dan de “Olex”. Hier ston-
den enkele gebouwen en een grote olietank. Tijdens 
de watersnood van 1916 werden in deze gebouwen 
een aantal koeien gehuisvest. Ik weet dit omdat er ook 
koeien van mijn grootvader stonden en ik vaak meereed 
daar naartoe op het melkkarretje. Op de plaats van deze 
twee werven is nu het scheepsbouwbedrijf “Vooruit” 
gevestigd. 

We zijn bijna aan het eind van de Zuiddijk. We krijgen nu 
alleen nog een aantal kalkovens. De eigenaar van deze 
ovens woonde op het Skager Rak, maar zijn naam weet 
ik niet meer. Deze kalkovens waren bij de Zuiddijkjeugd 
zeer bekend omdat er in het water ernaast honderden 
kinderen zwemmen hebben geleerd. Over de Zuiddijk 
had je dan de Achtersluispolder. Mijn grootvader had 
daar ook een akkerland en je kon daar alleen komen 
met een bootje door het sluisje naar de Zaan. Ik ben 
meerdere malen meegevaren met een volgeladen plat 
hooi van die akker naar het Hanepad. 
(Wordt vervolgd).

WIE TEKENT MEE

WAT IS DE BEDOELING?
We nodigen u uit om ook een tekening te maken van 
één van de panden aan de oostkant van de Westzij-
de. We stellen ons voor om in de komende bladen 
van onze vereniging telkens een tekening te plaat-
sen, net zolang totdat de nieuwe Westzijderol klaar 
is! Leuke bijkomstigheid: we verwachten dan nog 
zeker 150 bladen te moeten uitbrengen voordat de 
nieuwe rol compleet is.

DOET U MEE?
Bent u één van die tekenaars? Kies één van de pan-
den aan de Westzijde uit en meldt dat aan: redactie@
historisch-zaandam.nl. Wacht even op een retour-
mail van ons voordat u aan het tekenen slaat, we 
proberen te voorkomen dat deelnemers zich op het 
tekenen van hetzelfde pand storten. Succes en veel 
plezier! 

In de 2e helft van de 18e eeuw heeft een onbekende 
tekenaar een prachtig document vervaardigd: de 
Westzijderol. Het oorspronkelijke document behan-
delt de panden aan de oostkant van de Westzijde 
van het Blauwe Pad tot aan de Dam. Het laatste stuk, 
tussen het Vinkepad en de Dam is helaas verloren 
gegaan. Het huidige origineel heeft een lengte van 
bijna 10 meter.
Bij de introductie van het eerste blad van de vereni-
ging “Historisch Zaandam” stellen wij voor om een 
nieuwe Westzijderol te maken. Voor latere gene-
raties willen we vastleggen hoe de even kant van 
de Westzijde (de kant die met de achterzijde aan 
de Zaan ligt) er tegenwoordig uit ziet. In het voor u 
liggende blad ziet u de eerste aanzet tot die nieuwe 
Westzijderol: een tekening van het pand Westzijde 
134 door Jacques Veth. Ook ziet u een afbeelding 
van de plek van het pand uit de originele rol.

Tekening Westzijde 134:
Jacques Veth, geboren te Zaandam op 23 december 1963 
schreef voor de rubriek Eigenwijks in de Zaankanter. Daar-
naast heeft hij uitgegeven “Uitgeblust” over de brandweer, 
“Zij die hem missen” en “Rondje om de Hem” over het 
Hembrugterrein. Jacques heeft een grote interesse in de 
geschiedenis van Zaandam en tekent al sinds hij zich kan 
herinneren.

In de jaren 80 was de invloed van eb en 
vloed nog goed te zien. Op deze plek 
stond eerder de viskraam van Klein

In volgende edities van Historisch 
Zaandam volgen deel 2 en 3

WESTZIJDEROL UIT DE 21E EEUW?
AAN DE 
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Aat Metselaar is geboren op 8 december 1939 in Zaandijk. De grootouders van vaders-
kant hadden in de Damstraat een sigarenwinkel en in dat pand was al een brillenzaak 
gevestigd. Vader Metselaar was oorspronkelijk een vertegenwoordiger bij een groot-
handel in brillen en slijpstenen. Aat geeft aan dat hij niet door zijn ouders richting de 
optiek is gestuurd, het is er vanzelf ingegoten. Achter het woongedeelte van de winkel 
was ook het werkplaatsje van vader Metselaar. Voor de jonge Aat was dat het speel-
terrein waar hij naar hartenlust mocht rommelen met schroevendraaiers en tangetjes. 
Hieronder de jeugdherinneringen van de latere opticien, opgetekend door Ruud Meijns. 

“Op 13 april 1940 opende mijn vader een zaak op de Gedempte Gracht 63, waar ons 
gezin achter de winkel woonde. De eerste verdieping boven de winkel werd nog be-
woond door twee dames. De tweede verdieping ging dienst doen als slaapgelegenheid 
voor de familie. Er boven was nog een zolderkamertje.

Zo’n beetje alles op optiekgebied kwam uit Duitsland en met het uitbreken van de 
oorlog stond dat stil. De zaak is de oorlog doorgekomen met het verrichten van repara-
ties van brillen, wekkers en ander fijnmechanisch werk. Daarnaast verkocht mijn vader 
laboratoriumglaswerk en spuiten bijv. voor insuline-injecties. Na de oorlog kwam alles 
weer op gang, de bovenburen vertrokken en nu kon het hele pand in gebruik worden 
genomen door onze familie. 

Oorspronkelijk hadden de woningen van de Gedempte Gracht nog een erf met een 
schuur en een tuintje achter het huis. Dan was er een demp, een gedempt slootje, en 
dan kwamen de huizen van het Dampad. De huizen van het Dampad, met de achter-
kant aan de demp, hadden privaattonnetjes die door de gemeentelijke poepwagen via 
de Czarinastraat werden opgehaald met een juk. De huizen aan de Gedempte Gracht 
hadden al riolering. Wij woonden twee huizen van Ons Huis af, het Verenigingsgebouw 
van de Bootwerkers. Het pand van Ons Huis was al over de demp heen gebouwd. 
Het pand op nr. 63 stond aan de Gracht precies tegenover de Vinkendwarsstraat en we 
keken op het marktmeesterhuisje. Ook keken we op de tuinen van tuinman Does en 
op de hoek Vinkendwarsstraat stond een kioskje van zijn zuster Hilletje Does die daar 
een sigarenwinkeltje dreef. Ze woonden daar met een broer en twee zusters, nooit 
getrouwd. Maar ook in het marktmeesterhuisje zat een klein sigarenwinkeltje van ene 

heer Hartog. En dan had je nog Piet de Jager die een grote sigarenwinkel had. 

In de oorlog was de villa van Perk, met de grote tuin, door de Duitsers gevorderd en 
daar stond een wachthuisje met een wacht ervoor. En aan de overkant stond de Syna-
goge, daarin hadden de Moffen hun paarden gestald, volgens Aat waarschijnlijk alleen al 
als pesterij. Alles was eruit gesloopt en je kon er zo inlopen. Toen was het voorstuk er 
nog niet aangebouwd.

We hebben ook nog inkwartiering gehad in de oorlog. Mijn ouders sliepen op één hoog, 
waar ook de twee dames woonden. Op twee hoog sliep ik en op de zolderkamer sliep 
een hogere militair die niet in de school hoefde te slapen. Deze man bracht mijn vader 
nog eens in verlegenheid tijdens de kermis. Op de kermis stond een paardencarrousel 
met echte paarden erin en daar was deze militair ook een liefhebber van. Ik had er een 
rondje in gemaakt en toen vroeg hij aan mijn vader of ik nog een rondje mocht en dan 
zou hij betalen. Mijn vader vond het goed, maar wilde liever niet dat hij door een Duitser 
betaald werd op de openbare weg. De kermis stond bij 
ons voor de deur. Het was een slang van attracties die 
liep vanaf het marktmeesterhuisje via de Damstraat, 
Dam naar de Burcht. Als er ’s nachts wat aan de hand 
was moest die militair opgetrommeld worden. Maar er 
was geen elektriciteit en dan kwam een soldaat in huis 
die telkens een lucifer aanstak om te kijken waar hij in 
het huis was. Dat vonden mijn ouders te gevaarlijk. We 
hebben ook nog een militair gehad die teveel dronk en 
de boel had ondergekotst. Maar daar maakten ze korte 
metten mee; de boel werd direct schoon gemaakt en hij 
kon verder in de kazerne slapen.

Ik had twee vriendjes. In het pand naast ons woonde de 
familie Oppendijk, de filiaalhouder van Vet en hun zoon 
was mijn vriendje. Een ander vriendje was Jan Kroonen-
berg van de houthandel, naast de Waag, en die woonde 
ook boven de zaak.

De nrs. 63 en 65 waren waarschijnlijk eerder twee woon-
huizen geweest en ze waren erg gehorig. We hadden 
een piano tegen de zijmuur staan en als er gespeeld 
werd konden de buren meezingen. De verdraagzaamheid 
was erg groot. In het achterhuis hadden ze een keuken-
tje, maar toen het huis ging verzakken ontstond er een 
scheur van 15 cm en daar praatten de buren met elkaar 
door heen. 

Waar we als kind het meest kwamen was achter, daar had je het Dampad en de Rozen-
gracht. Wat we vaak deden was naar de Pont lopen. Dan kreeg ik een appel mee. Vin-
gen we salamanders in het slootje naast de spoordijk. Je had het Ankersmid en ‘t Ventje 
en dat had toen nog een open slootje. Kon je met de boogbrug en het sintelpadje naar 
de Provincialeweg. We hadden zo’n manie dat we autonummers gingen noteren. Je kon 
het op je gemak doen want zoveel kwamen er niet langs. Toen kon je aan de borden nog 
zien uit welke provincie ze kwamen. GZ was Noord-Holland en als je er eentje had uit 
een andere provincie was je dag goed.

Het was ook veel stiller op straat en je ouders maakten zich niet erg ongerust. We 
hadden nog het plantsoen op de Gracht met aan elke kant een rijbaan. In het plantsoen 
stonden bankjes en daar speelden we. En omdat mijn grootouders in de Damstraat 
woonden was er iedere dag wel een loopje naar opa en oma. Toen mijn opa het over-
nam was het van een sigarenfabriek. Daarvoor had er een sigarenmaker ingezeten. In 

AAT METSELAAR “MIJN JEUGD OP DE GEDEMPTE GRACHT”

Rechts Damstraat: 
de tabakszaak van 

Metselaar heeft een 
witte deur

Gebouw Ons Huis 
over de demp  
gebouwd

In de  
Synagoge 
hadden de  
Moffen 
hun  
paarden 
gestald, 
volgens 
Aat waar-
schijnlijk 
als  
pesterij
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mijn familie zaten veel sigarenmakers, allemaal met de naam Metselaar en allemaal Aris-
zen. Mijn opa en oma woonden boven die zaak.

Zo was het eigenlijk ook over de hele Gracht, allemaal winkelpandjes met een woning er 
boven. Ik weet dat naast ons, boven drogisterij van De Zwart een professioneel pension 
was dat werd gerund door twee dames.

De markten werden ’s morgens vroeg opgebouwd en de kramen stonden tot aan het 
marktmeesterhuisje. In het marktmeesterhuisje zaten twee toiletten voor de mensen van 
de markt. Ik herinner me dat het één constante stroom van mensen was die van de West-
zijde kwam. Voor de winkel waren het belangrijke dagen. De markt is pas verplaatst toen 
de paviljoens werden gebouwd. 

Als jochie van een jaar of twaalf heb ik een aantal jaar bij ‘De Zeepkoning’ geholpen met 
inpakken om wat bij te verdienen. Dat was aan het eind van de middag, waarna er nog 
geveegd moest worden. 

Tot 19.00 uur mocht er op de markt niet gereden worden. Ik weet dat mijn vader een keer 
om kwart voor zeven in de auto was gestapt en toen een bekeuring kreeg. De kramen 
stonden op de rand van het trottoir en in het midden stonden kramen met bloemen, 
groenten en vis. Op de kop, bij de Westzijde, stonden misschien wel 5 of 6 vishandelaren.

Op 1 mei hield de PvdA een manifestatie op de Burcht. Zaandam was toen een sterke 
rooie gemeente. Bij ons voor, tegen het marktmeesterhuisje, stond dan de CPN. Dan 
werd er door de arbeiders een enorm groot podium gebouwd met op de achtergrond zo’n 
gebalde vuist en ik zat op m’n stoeltje voor het raam ernaar te kijken. Er werd muziek 
gedraaid om mensen te trekken en dan, na nog wat amusement, kwamen de sprekers - 
waaronder Marcus Bakker.

En je had natuurlijk Ons Huis dat samen met de Volksbond in de Oostzijde de twee echte 
grote theaters in Zaandam waren. En als kind sliep ik aan de achterkant en als er in Ons 
Huis activiteiten waren stonden alle ramen open en lag ik te luisteren. Door het dansen op 
zondagavond ben ik met de Jazzmuziek in aanraking gekomen. En met de operettevoor-

stellingen met repetities door de week en 
drie voorstellingen in het weekend. De hele 
buurt luisterde mee. Mijn ouders speelden 
beiden in Rethorica, de toneelvereniging en 
dan liep ik daar ook rond. En later, toen ik 
zelf lid was van Rethorica, deed ik het licht 
en de muziek tijdens de voorstelling. Er 
stond een vleugel in de zaal. Ik heb enkele 
jaren bij binnenkomst van het publiek en 
in de pauze gespeeld. Na de voorstelling, 
als het publiek naar huis ging, speelden we 
‘From the time you say goodbye’.

De uitbater van Ons Huis kende mij wel, 
ik woonde twee huizen verder en als er 
biervaten binnen werden gebracht of grote 
stukken ijs voor het ijspakhuis, waar de 
dranken werden gekoeld, dan vond ik dat 
machtig interessant. Wat is er mooier dan 
als klein jongetje op zo’n groot toneel te 
mogen staan.” 

Het verhaal van Aat gaat verder aan de hand van 
foto’s. Hij is in het bezit van een rol aan elkaar 
gemonteerde foto’s van Grafe. Deze liggen voor 
hem op tafel.

Het sigarenwinkeltje van Van den Oever. “De man 
had een houten poot, nog zo’n echte stok als een 
zeerover. Je hoorde hem altijd aankomen; tik – 
boem.

De fourniturenzaak van Wim Dekker. Maar voor 
de oorlog had een zuster van mijn vader daar 
eenzelfde zaak. Daarnaast zaten de gebroeders 
Lubbers, een naaimachinehandel. Lambeek, 
Bessels en Mooi, Dijkstra de juwelier, het grote 
huis van de fam. Kan.” 

Een foto van de demp.“Met allemaal schuurtjes, 
ouwe herrie. Dat was voor ons een ideaal 
speelterrein. Niemand zei er ook iets van dat er van 
alles weggegooid werd.”

Markt op de hoek van de Czarinastraat, met de 
Waag. ”Ik weet nog als kind dat er veemarkt 
was en in De Waag werd dan gewogen. In de 
Vinkenstraat stond een christelijke kerk die nu 
gesloopt is en links daarvan zat een hoefsmid. 
Ik weet nog goed dat er een keer een paard 
op hol sloeg en de Vinkendwarsstraat uitkwam 
en ze hadden hem uiteindelijk de Waag aan de 
Czarinastraat ingedreven. Dat maakte grote indruk 
op mij.”

Een foto van het pand van het Parool. “Daarvoor, 
in de oorlog, zat er een vrouw die knopen, garen, 
stoffen en ritsen verkocht. Naast pand Parool zat 
later Den Daas, de bloemist. Maar daarvoor zat 
Tonse er, een parfumeriezaak. Het pand daarna 
was van Dikhoof kantoorartikelen. Mijn vader 
fotografeerde veel met z’n Rollicord, vooral omdat 
hij wel zag dat er van alles ging veranderen op 
de Gracht. Ons pand is namelijk gaan verzakken. 
Toen ze de HEMA gebouwd hadden ging alles 
nog goed want daar hadden ze gepulsd. Toen 
Peek & Cloppenburg werd gebouwd zijn onze 
twee huizen blijven staan. Peek had geen goede 
voorzorgsmaatregelen getroffen en het pand van 
de buren zakte weg en die nam ons pand mee. 
Ze stonden allemaal op paaltjes van 7 meter. Uit 
voorzorg hadden we de kwestie in handen gegeven 
van een bouwkundige en een advocaat. De 
advocaten gaven de opdracht terug omdat die van 
ons en die van de buren gefuseerd waren. Toen 
hebben we een jaar in het pand van Van Schie, 
de slager, een noodwinkel gehad. Uiteindelijk 
is het hele spul gesloopt en is het huidige pand 
gebouwd”

Wat is er 
mooier 
dan als 
klein 
jongetje 
op zo’n 
groot 
toneel te 
mogen 
staan

Ged.Gracht met Ons Huis, Gras de drogist en 
Metselaar opticien

 De Waag hoek  Gedempte Gracht-Czarinastraat

Metselaar 2018
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De spoorbuurt in Zaandam bestaat 
niet meer. Rond de jaren tachtig zijn 
de huizen gesloopt en is er een nieu-
we wijk gebouwd. Deze buurt werd 
ook wel de Oranjebuurt genoemd 
omdat de straten koninklijke namen 
hadden zoals Nassaustraat, Em-
mastraat, Anna Paulownastraat, Wil-
lemstraat en Oranjestraat. De Oran-
jestraat en de Willemstraat werden 
halverwege en aan het eind nog met 
elkaar verbonden door de Eerste- en 
de Tweede Oranje Dwarsstraat. 
Aan het eind van de Emmastraat lag 
een brug over De Vaart, zo kwam je 
in de Botenmakersstraat en aan het 
einde van de Oranjestraat lag een 
houten kippenbrug en kwam je op de 
Klokbaai. 

De buurt bestond voornamelijk uit 
houten huizen (soms met een stenen 
voorgevel) en lag ingeklemd tussen 

De Vaart, de Provincialeweg, de 
fabriek van Polak en Schwarz en de 
Mauritsstraat. 
Aan die fabriek zat toen al een lucht-
je. Het gebouw is in 1929 gebouwd 
in opdracht van Polak en Schwarz, 
toen één van de belangrijkste geur-
stoffen producenten van de wereld. 
Achterin de jaren vijftig werd de 
fabriek gesloten en daarna nog ge-
bruikt als politiebureau en technische 
school. Woningbouwvereniging ZVH 
kocht het complex en liet een deel 
tot exclusief woongebouw verbou-
wen: “Maison d’ Essence.” 
Het bestaat uit 22 wooneenheden 
welke worden verhuurd. Deze heb-
ben de beschikking over een autolift 
waarmee de parkeerplaatsen op het 
dak kunnen worden bereikt. 
De herbestemming en restauratie 
werden in 2003 beloond met de 
Nationale Renovatieprijs.

Aan de overkant van de Provinciale-
weg lag het oude station van Zaan-
dam, vandaar ook de naam Spoor-
buurt. Soms waren de houten huizen 
aan elkaar gebouwd en ontstond er 
een rijtje. Je kon achterom komen 
door een steeg of door de kilt, een 
overdekte steeg met een ronde poort 
aan de straatkant. Het huis kon de 
voordeur in de kilt hebben.

Een school was er niet in het buurtje, 
er was een soort geografisch bepaal-
de scheiding dat de kinderen van de 
Nassaustraat naar de Vondelschool 
in de Zeemansstraat gingen en de 
kinderen van de andere straten naar 
de Hugo de Grootschool in de Park-
straat, voor zover het de openbare 
lagere school betrof want er waren 
ook kinderen die naar de christelijke- 
of katholieke school gingen. 

Op de kop van de Oranjestraat was 
er het café Spoorzicht van Toon 
Turk waar de lucht van het bier je 
tegemoet kwam als je de bocht 
om kwam. Het café grensde aan 
een rijtje houten kazernewoningen, 
althans zo zagen ze eruit. Het verhaal 
vertelt dat er rond 1928 ‘poepers’ in 
gehuisvest werden, mensen die hier 
kwamen werken terwijl de boel in 
staking was. Stakingsbrekers uit de 
tijd van Colijn.

Halverwege de Willemstraat en de 
Oranjestraat liep tussen beide straten 
de Eerste Oranje Dwarsstraat. Aan 
de ene kant van de straat stonden 
vier huizen, aan de andere kant van 
de straat lagen de schuren van de 
huizenbewoners. 
Begin jaren zestig werd in dit straat-
je het laatste strontvaatje (ook wel 
tonnetje genoemd) van Zaandam bij 
de familie Mes opgehaald. Daarmee 
werd een markant tijdperk afgeslo-
ten, je kunt misschien beter zeggen 
dat de nieuwe tijd aan het doorbre-
ken was.

Op de hoek van de Oranjestraat en 
de Eerste Oranje Dwarsstraat zat 
kruidenier Roepert. Die verkocht 
naast levensmiddelen ook petroleum. 
In z’n schuur tegenover de winkel 
stond een groot petroleumvat waar 
hij het uit tapte. Op de pof kon je hier 
boodschappen doen want alles werd 

genoteerd en bijgeschreven in het 
boodschappen boekje en eens in de 
zoveel tijd rekende je af. 
Kennelijk was er een groot ver-
trouwen in de mensheid want een 
streepje te veel of te weinig is 
gemakkelijk wel of niet gezet en het 
geheugen is ook niet alles. 
Naast de schuur van Roepert woon-
de Sint Nicolaas in de persoon van 
meneer Barendsma, een grote stati-
ge kerel die jarenlang als Sinterklaas 
met de stoomboot op de Burcht in 
Zaandam aankwam.

Een beetje naar het einde van de 
Willemstraat woonde Vermeulen 
de warme bakker die heerlijk vers 
gebakken brood verkocht. Als je met 
de warme broden onder je arm naar 
huis liep en de geur van het brood 
opsnoof dan moesten de kappies 
het ontgelden, die waren zo vers en 
bros dat je er gewoon niet vanaf kon 
blijven. Bakker Vermeulen was een 
ontzettend aardige man met veel 
gevoel voor humor. Hij heeft eens op 
een maandag nadat Sinterklaas was 
aangekomen een grote banketletter 
bij zijn winkelhulp thuis gebracht. 
Toen zij samen met een vriendin aan 
de koffie ging en ze met een groot 
mes de banketletter wilde aansnij-
den, bleek die van kippengaas te zijn 
gemaakt waaromheen het deeg ge-
bakken zat. De dames hebben er erg 
om gelachen maar Vermeulen heeft 

het nog lang moeten bezuren.
Bijna iedereen kocht brood bij bakker 
Vermeulen in de Willemstraat, zijn 
knecht ging met de bakkerskar 
langs de deuren. Als hij vakantie 
had kwam er een ander. Kennelijk 
hadden ze er onderling afspraken 
over gemaakt. Ook bakker Voogd van 
de Prinsenstraat uit Zaandam heeft 
in de buurt een paar jaar met brood 
gevent. Zou dat nou de moeite waard 
geweest zijn? Vast wel, anders kom 
je toch niet elke dag helemaal vanaf 
de Zuiddijk naar de Nassaustraat?

Vlakbij de kop van Willemstraat, aan 
de Provincialeweg, zat rijwielhandel 
Munts. De familie woonde boven de 
zaak. Aan één kant van de Willem-
straat lag vroeger houthandel Dekker. 
Achter de huizen liep een prutslootje 
waar ooit het ‘toilet’ boven hing, dan 
was er een paar meter gras en dan 
een brede sloot met boomstammen. 
Die brede sloot was verbonden met 
De Vaart. Gebrek aan hout hadden 
ook de bewoners niet, maar echt 
lang heeft het niet meer geduurd 
want begin jaren zestig saneerde de 
houthandel en verdween houthandel 
Dekker. In 1965 werd het terrein 
omringd met hoge dijken en opge-
spoten, waardoor in nabijgelegen wo-
ningen soms de keukens en deuren 
ontzet werden. Nadien werd hier een 
Busplein en een parkeerruimte voor 
treinreizigers van gemaakt.

DE SPOORBUURT 
ROND DE JAREN ZESTIG

Gerard van Leeuwen woonde van 1954 tot 1979 in de Nassaustraat, Janny Schoen woonde van 
1957 tot 1979 in de Willemstraat. In 1979 leerden ze elkaar pas kennen toen ze naar dezelfde 
straat in Westerkoog verhuisden en bijna buren werden. 
Jaren later schreef Gerard een stuk over zijn herinneringen aan de Spoorbuurt rond de jaren zestig. 
Hij liet het aan Janny lezen waarop ze spontaan aanvullingen gaf en anekdotes vertelde welke door 
hem dankbaar zijn verwerkt in het volgende verhaal. 

In het midden het Busplein en het oude Station. Links 
van het Busplein de Anna Paulownastraat en rechts de 
Willemstraat. Foto: Gemeente archief Zaanstad

De Spoorbuurt
Foto: Gemeentearchief Zaanstad
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Het Busplein lag dus tussen de 
Willemstraat en de Anna Pau-
lownastraat. Ook een bijzondere 
straat want aan de kant van het 
Busplein bestonden de woningen 
uit boven- en benedenwoningen 
en dat kwam in de buurt nergens 
anders voor. 
Op de hoek van de Anna Paulow-
nastraat en de Provincialeweg zat 

de groentezaak van Velthuis, een 
man met een klein postuur en 
een pronte vrouw die recht voor 
de raap kon zijn. 
Een klein stukje verder kwam je 
op de hoek van de Emmastraat 
en Provincialeweg de sigarenzaak 
van Dirkmaat tegen, later van 
Schuster die in de Anna Paulow-
nastraat was opgegroeid. 

Tussen de groente- en de siga-
renzaak stonden aan de Provin-
cialeweg een paar grote huizen. 
In één daarvan was ‘De Lokale 
Dienst Zaandam’ van de PTT 
gehuisvest. In het woonhuis was 
het kantoor gevestigd van de 
technische dienst die de telefoon-
abonnees in de Zaanstreek, Pur-

merend en Waterland aansloot. 
Als je in die tijd een telefoonaan-
sluiting wilde moest er een kabel 
in de weg of het trottoir worden 
opgegraven waarop de woning 
werd ‘afgetakt.’ Met een kabel 
die in het pand werd ingebracht 
was je aangesloten. Later werd 
begin jaren zeventig op de Krimp 
in Zaandam een nieuwe telefoon-

centrale gebouwd en verhuisde 
deze afdeling daar naartoe.
Aan het begin van de Emmastraat 
zat de melkzaak van Groot. Die 
ventte geen melkproducten uit: 
dat gebeurde door Henk Huis en 
zijn vrouw tante Bet, ze kwamen 
uit Westzaan. Vreemd eigenlijk 
dat de ene een winkel in de buurt 
had en de ander elke dag met de-
zelfde waar kwam venten. Henk 
Huis kwam met een Volkswagen 
busje en tante Bet reed mee met 
de fiets of met de scooter met 
een grote melkkan erop. Aan de 
deur werd vanuit de melkkan de 
losse-melk in de pan geschept 
maar werden ook flessen pap en 
roomboter verkocht. 
Ze leende ook wel eens geld 

uit en kwam dat elke week in 
termijnen weer innen. Tante Bet 
was een gouden vrouw, tijdens 
het spelen heb ik haar een keer 
met de fiets van achter aangere-
den; tot aan de achterdeur van 
ons huis heeft ze me achterna 
gezeten, schreeuwend en tierend 
tot ik me achter de rokken van 
mijn moeder had verscholen. 
Haar kousen waren stuk en voor 
de rest was het meer de schrik 
dan de pijn en liep de boel met 
een sisser af, mijn moeder kon 
wel een potje bij haar breken. 
Als er ergens een kind geboren 
was schonk tante Bet een taart 
of een pakje roomboter. Het was 
een erg lieve en sociaal betrokken 
vrouw. 

Als je de Emmastraat inliep dan 
kwam je voor de brug over De 
Vaart in het tweede huis de Spar 
winkel tegen, de zaak van de fa-
milie Daub. Ook hier kon je op de 
pof boodschappen doen en wer-
den de boodschappen eventueel 
per mandfiets thuisbezorgd. Wat 
kon die meneer Daub ongelofe-
lijk snel hoofdrekenen, hij deed 
natuurlijk lange optellingen als er 
eindelijk eens iemand zijn schuld 
kwam betalen. 
Op de hoek van de Provinciale-
weg en de Nassaustraat was ca-
fé-restaurant Bos gevestigd met 

een gezellig terras en een overdek-
te fietsenstalling die vooral door 
treinreizigers werd gebruikt. Met 
Pinksterdrie gingen veel Zaankan-
ters met de trein naar Purmerend 
‘een bokkie kopen’. Dan spoelde 
de fietsenstalling over en werden 
de fietsen tegen de woningen in de 
Nassaustraat gezet. De kinderen uit 
de straat mochten meehelpen met 
‘fietsen stallen’ en kregen aan het 
einde van de dag een gulden waar 
ze de koning te rijk mee waren.

Bijna aan het einde van de Nas-
saustraat woonde de familie Koe-
ne, zij hadden een haringstal later 
viswinkel vlak naast de ingang van 
het station. Later verkochten ze 
ook patat en kon je voor een kwart-
je een zak patat kopen en voor een 
stuiver mayonaise. Voor dertig cent 
had je dus een patatje mèt! Som-
mige kinderen mochten wel eens 
een patatje kopen en vroegen dan 
of het over twee zakjes verdeeld 
mocht worden want echt breed 
hadden de meesten het niet. Baas 
Koene was een beste vent hoewel 
hij wel goed wist bij wie hij dat wel 
en bij wie hij dat niet deed. 
Helemaal aan het einde van de 
Nassaustraat kon je een roeibootje 
huren waarmee je het Westzijder-
veld kon gaan verkennen.
Aan De Vaart heeft Pakhuis Gou-
da, voorheen kaaspakhuis Visser 

gestaan. Hier werden voorraden 
opgeslagen. Later is het gesloopt 
en kwam er een parkeerterrein.

Bij de Polak en Schwarz fabriek lag 
in de Vaart een open dekschuit aan-
gemeerd waar het afval in gegooid 
werd. Kinderen speelden er soms 
in en stonken dan een uur in de 
wind naar de parfum en luchtjes. 
Soms mochten ze met de schipper 
meevaren als hij de dekschuiten 
naar de dumpplaats voer om te 

lossen.
Het was ook de tijd dat de Verka-
de-meisjes in grote aantallen van 
en naar het station liepen, vaak met 
vier of vijf gearmd en in rijen achter 
elkaar. De meeste winkels hadden 
daar goeie klanten aan want onder-
weg was er altijd wel iets wat nog 
even snel gekocht moest worden. 
Of ze hadden aan het einde van 
een lange werkdag trek in wat 
hartigs of iets fruitigs. Zaankanters, 
maar ook Amsterdamse meisjes, 
willen na een vermoeiende werk-
dag om een uur of vijf in de middag 
nog wel eens miersig worden.

De middenstand tierde welig en in 
de buurt kwam je naast de winkels 
ook ambulante handel tegen.
‘Van de trein’ kwam soms een 
‘negotieman’, man met koffertjes 
die langs de deuren ging met zeep, 

parfum, veters, garen, ansichtkaar-
ten, lucifers, van dat soort produc-
ten. 
Iemand ontdekte een ‘kruisje’ bij de 
voordeur, ten teken dat er hier altijd 
wat gekocht werd. Het was met 
een krijtje getekend en werd in de 
volksmond ook wel bedelaarskruisje 
genoemd. 
Er was een man die zich voor zee-
man uitgaf en zeep en garenband 
verkocht. Wanneer je hem een kop 
koffie aanbood kreeg je gratis een 

stukje zeep. 
Ook was er ‘de man die achterom 
kwam’ met een rood kistje en met 
spreekwoorden. In de deuropening 
riep hij eerst met luide stem ‘volluk!’ 
en dan ‘je weet nooit hoe een koe 
een haas vangt’, of ‘zoals het klokje 
thuis tikt, tikt het nergens’. 
Als je niks nodig had begon hij te 
emmeren, ‘heb je dit?’, ‘heb je dat?’, 
‘dit mag iets goedkoper!’

Er was een groentewinkel van 
Velthuis op de hoek van de Provinci-
aleweg en de Anna Paulownastraat 
maar evengoed kwam ook Thijs 
Zwenne met zijn kar met groen-
te, fruit en aardappelen langs. Op 
zaterdag kwam Leertouwer met een 
vrachtauto groente, aardappelen en 
fruit achteruit gereden de straat in 
om zijn waren uit te venten. Nu zou 
je denken aan concurrentiestrijd of 

Bootjesverhuur aan het eind van de Nassaustraat.  
Tussen de Nassaustraat en de Emmastraat liep een demp. 
Dan het Pakhuis en de brug van de Emmastraat naar de 
Botenmakersstraat. Foto: Gemeentearchief Zaanstad

Vreemd eigenlijk dat de ene een winkel 
in de buurt had en de ander elke dag met 
dezelfde waar kwam venten

De Emmastraat gezien vanaf de brug over de Vaart. Twee-
de huis rechts was de Sparwinkel van Daub. Links vooraan 
achter de paaltjes stond Pakhuis Gouda. Later kwam hier 
een parkeerterrein.  Foto: Gemeentearchief Zaanstad
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vergunningen maar kennelijk gunden 
ze het elkaar wel in die tijd.
Anno 2019 staat er een ruim op-
gezette wijk van stenen huizen en 
brede straten met namen als Lucie 
Stonerstraat, Wilhelmina Drucker-
straat en Marga Klompéstraat en 
een stukje verder is er een nieuw 
station gebouwd. 

De buurt mag moderner en beter 
zijn herbouwd want bevallige houten 
huizen zijn er niet meer te vinden, 
gezelliger is het er echt niet op 
geworden. 
Aan de Provincialeweg staan appar-
tementen en zijn of waren op de be-
gane grond winkels als ‘Computer-
land’, ‘Beddenland’ en ‘Nagelstudio’ 
gesitueerd. Sommige zijn alweer 

verdwenen.
Een groter contrast met de negotie-
man en vroegere nering is bijna niet 
denkbaar. 

De fabriek van Polak en Schwarz 
staat er nog in de originele staat 
en heet Maison d’ Essense. Hier 
maakte men vroeger reuk- en 

smaakstoffen voor bakkerijproduc-
ten, mineraalwater en limonades 
en  op de bereiding van geurstoffen 
voor zeepproducten, parfumerie en 
cosmetische industrie. 
Een mooie toepasselijke naam die 
de herinnering vasthoudt.

Het siert de gemeente Zaanstad dat 
een aantal oude historische fabrieks-

gebouwen tot cultureel industrieel 
erfgoed zijn benoemd waardoor 
ook deze oude fabriek behouden is 
gebleven. Men heeft aan de buiten-
kant niets gewijzigd en binnen huur 
appartementen gecreëerd. Het blijkt 
toch dat met creativiteit en goede 
wil veel te bereiken is.

Door het Internet verdwijnen er 
steeds meer winkels. Het is al lang 
geleden dat Simon de Wit zijn eer-
ste zelfbedieningszaak in Nederland 
opende in de Westzijde in Zaandam. 
Toen was dat bijna niet voor te 
stellen maar de winkel is nu al jaren 
weg. 
Wie weet hoe het verder zal gaan 
mag het zeggen. 

De Spoorbuurt is verdwenen.
Wat is dit verhaal dan eigenlijk 
waard? 
Ach, het zijn een aantal mooie herin-
neringen. 
Maar toch:….., 
‘Er stroomt nog altijd water door De 
Vaart!’

De Spoorbuurt is verdwenen.
Wat is dit verhaal dan eigenlijk waard? 
Ach, het zijn een aantal mooie herinneringen. 
Maar toch:….., 
‘Er stroomt nog altijd water door De Vaart!’

Wist u dat?
Begin 2019 een boek is uitgebracht over de architect 
Simon Bernardus van Sante. Hij heeft veel panden in 
Zaandam ontworpen. Samen met zijn broer Theo na-
men zij het bureau op de Gedempte Gracht 46B van hun 
vader Jacobus over. Het pand op de Wilgenstraat waar 
nu het buurtcentrum De Zuidhoek is, de oude jongens-
school waar nu filmhuis De Fabriek is en de stoom-
meelfabriek “Vrede” waar Tony Chocolonely naartoe 
verhuist, zijn van hun hand. Ook Pakhuis Zaandam aan 
de Oostzijde en het gesloopte Sint Jan ziekenhuis aan 
de Bloemgracht zijn door S.B. van Sante gebouwd.

Auteur : Gerry van Ingen 
ISBN 978-94-6389-027-4 / 9789463890274

Tekening voormalig stoommeelfabriek Vrede door Dhr. Leo van Viegen. Deze tekening, van toen nog “graanpakhuis” 
De Vrede, maakte hij in 1981. Het grootste deel van wat later het industrieterrein “Achtersluispolder” zou gaan 
heten, was toen nog bijna niet bebouwd. De Vrede bereikte je via een smalle weg die zich slingerde door een met 
zand opgespoten gebied. De tekening is gemaakt vanaf de Noordwest kant. De andere kant was voor een groot deel 
afgezet door houten bouwwerken van wat nu Jachtwerf Kokernoot is, die een flink deel van het onderwerp onzicht-
baar maakte.
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De Hoopbrug die liep van de Westzijde naar de Oostzijde kreeg zijn 
naam van de heer Jacob de Hoop, commissionair in effecten en 
assurantie. De opbrengst van de tolbrug ging naar het “Fonds van 
Weldadigheid te Zaandam”, gewoonlijk genoemd “fonds de Hoop” 
dat werd opgericht naar zijn testament dat hij op 31 januari 1835 
liet vastleggen bij de notaris. Dat een Amsterdammer een vermo-
gen naliet aan de stad Zaandam, kwam waarschijnlijk doordat hij 
de zoon was van de Zaandammer predikant der Doopsgezinden 
Taedso Jaktes de Hoop die aan de Hogendijk woonde. Toen Jacob 
overleed was zijn vader 82 en kreeg zijn dove enige zuster Metje, 
meerderjarig en ongehuwd slechts een jaarlijkse toelage van 500 
gulden.  Zijn dienstbode de huisvrouw van Johannes Oudkerk ge-
boren Rekmeyer  kreeg een jaarlijkse uitkering van 200 gulden.

Uit het fonds moesten jaarlijks uitdelingen in geld, levensbehoef-
ten, kleren, deksel of wat meest nuttig zal worden geoordeeld, 
gedaan worden aan zodanige behoeftigen en noodlijdenden, 
onverschillig van welke godsdienstige geloofsbelijdenis zij zijn, 
huisgezinnen of op zichzelf staande personen welke tenminste zes 
jaren in Zaandam woonachtig zijn geweest en door een ordelijk 
ingetogen en zedelijk gedrag 
zullen getoond hebben deze 
ondersteuning waardig te 
zijn’.  De effecten en kapitalen 
ten grondslag van het fonds 
moesten bewaard blijven in 
een ijzeren kist, met de sleu-
tels daaraan zich verbindende 
drie verschillend werkende 
sluitingen, ter bewaring bij de 
voorzitter en twee leden van 
het gemeentebestuur van de 
stad Zaandam. 

De kapitalen en effecten zullen 
steeds afgezonderd van alle 
stedelijke bezittingen wor-
den geadministreerd, zonder 
in enig geval met laatstge-
noemde vermengd te mogen 
worden. Jaarlijks en wel bij 

aanvang van het gure 
jaargetijde zal door het 
gemeentebestuur van de 
stad Zaandam een commis-
sie bestaande uit notabe-
len worden verzocht tot 
het regelen en uitdelen 
van hierboven genoemde 
noodlijdenden en behoef-
tigen als doelmatig geacht 
wordt in hun behoefte 
voor de winter te voorzien. 
De commissie zal na afloop 
van haar werkzaamhe-
den verslag doen aan het 
gemeentebestuur. Het 
bestuur zendt jaarlijks voor 

1 mei een beredeneerd verslag over het afgelopen jaar in bij b&w, die dit aan 
de raad overleggen. De gemeenteraad onder voorzitterschap van Burgemees-
ter in ’t Veld besloot op 17 december 1945 vier leden te kiezen uit en door 
de leden van de gemeenteraad. Het bestuur wordt bijgestaan door de dienst 
Sociale Zaken en een secretaris die door B&W wordt aangewezen.  

De inkomsten uit rente bleken onvoldoende te zijn om de behoefte te dekken 
en zo kwam het bestuur van het fonds tot het opmerkelijke voorstel bij de ge-
meente om een tolbrug te laten bouwen en zo de kas weer te kunnen aanvul-
len. Er was maar één brug om van de oostkant naar de westkant van Zaandam 
te komen; de Wilhelminabrug. De andere brug, de Noorderbrug, lag op het 
Kalf en verbond dit deel van Zaandam met Koog a/d Zaan. Voor de Oostzaan-
dammers was het steeds een flink stuk lopen om naar de Westzijde te komen. 

Fonds de Hoop
De brug van 100 meter lengte werd gebouwd en in 1882 geopend. De tolbe-
dragen waren voor een voetganger 1 cent, voor een kruiwagen 2 cent, voor 
paarden en runderen moest 2½ worden betaald en voor beladen wagens 12 
cent. Weeskinderen die naar het weeshuis in de Westzijde moesten mochten 
gratis. De inkomsten, om het fonds te onderhouden waren bevredigend. 

Na 1900 begonnen er stemmen op te gaan om de ongelijkheid op te hef-
fen, want de mensen die over de Wilhelminabrug gingen betaalden niets. 
Er werden verzoekschriften aan de gemeente gericht en in 1910 richtte de 
Zaanlandsche Handelsvereniging een comité op met het doel zoveel mogelijk 
handtekeningen te verzamelen om de tolgelden afgeschaft te krijgen. Uitein-
delijk lukte dit en de brug werd door Zaandam overgenomen. Met ingang van 
1 januari 1914 nam de gemeente het beheer van de brug op zich en werden de 
tolcenten afgeschaft. 

Met de groei van de stad en van het verkeer werd het nodig dat een volwaar-
dige brug ter vervanging kwam; dat werd de Prins Bernhardbrug. En dan, als 
de Bernhardbrug in 1941 is geopend kan het jaar daarop de Hoopbrug worden 
gesloopt. Er is niets meer van de brug over, maar er zijn nog wel plekken die 
aan de Hoopbrug herinneren. Zo zijn de plekken waar hij in Oost en West aan 
land kwam nog te zien zoals bij café Zaanzicht.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn vertegenwoordigd in het “Fonds 
de Hoop”: Raadsleden Annemarie van Nieuwamerongen (VVD), Bas Westerhof 
(CDA), Paul Laport (GroenLinks) en steunfractielid Menno de Haas (ROSA).

“Ik wil en begeer, dat na mijn 
overlijden, zodra de Konink-

lijke Machtiging tot aanneming van deze Erfmaking aan en ten behoeve der Stad en gemeente 
van Zaandam zal zijn verleend, door gedachte Stad en gemeente daarbij gerepresenteerd door 
het gemeentebestuur of ene daartoe, uit dezelfde midden, speciaal gecommitteerde commissie, 
op ene legale wijze, worden opgericht en daar gesteld een fonds, onder de titel van: FONDS VAN 
WELDADIGHEID TE ZAANDAM, dat tot grondslag van dit fonds zullen worden gelegd de kapitalen, 
door gemelde Stad en gemeente uit mijnen boedel geërfd en verkregen, dat het doel van dit fonds 
zal zijn en bij de acte van oprichting daarvan, zal worden aangegeven te zijn: de verzachting van 
het lot van armen en noodlijdenden binnen de gemeente van Zaandam”.

De tolbrug
Door Astrid Plekker
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Als u de volgende letters achter elkaar zet komt u op een begrip 
dat belangrijk is geweest voor Zaandam.
De 1e letter van woord 2
De 5e letter van woord 10
De 2e letter van woord 6
De 4e letter van woord 10
De 5e letter van woord 12
De 3e letter van woord 3
De 3e letter van woord 7
De 8e letter van woord 5
De 4e letter van woord 4
De 2e letter van woord 11

Tegenwoordig wordt een historisch onderzoek meestal 
gestart met behulp van Google. Dit is een snelle en een-
voudige manier om informatie te vinden. Via Google kom 
ik dan meestal al snel op Wikipedia of andere grote, veel 
geraadpleegde bronnen uit. Voor een simpele vraag levert 
dit vaak al genoeg informatie op. Maar soms wil ik dieper 
onderzoek doen en dan is Google niet voldoende. Er zijn 
heel veel bronnen waar Google niet in zoekt. In dit artikel 
gaan we in op de bron Delpher: een grote online kranten-, 
tijdschriften- en boekendatabase. 

Wat kunt u vinden op Delpher?
Op de website van Delpher (zie www.delpher.nl ) kunt u 
zoeken door miljoenen pagina’s aan gedigitaliseerde kran-
ten, tijdschriften en boeken. Dit betreffen een gedeelte 
van de kranten en boeken die bij het Nationaal Archief en 
de Koninklijke Bibliotheek zijn gearchiveerd. Denk hierbij 
aan de grote landelijke kranten, zoals De Volkskrant, NRC 
en Trouw. Deze kranten staan tot 1995 allemaal online 
en zijn direct doorzoekbaar. Maar er staan ook kranten 
en tijdschriften van regionale archieven op, onder andere 
van het Gemeentearchief Zaanstad. Bijzonder is dat alle 
ANP-radiobulletins van 1937 tot 1984 uitgeschreven door-
zoekbaar zijn. Dus gesproken woord in geschreven tekst 
als bron voor historisch onderzoek. Een aantal kranten die 
in de voormalige koloniën werden verspreid, staan ook op 
Delpher. Het is bijzonder om te zien dat een gebeurtenis 
uit 1950 in Zaandam in Het Nieuwsblad voor Sumatra 
terug te lezen is. 

Wat staat er niet op Delpher?
Niet alle Nederlandse kranten en tijdschriften die ooit 
gepubliceerd zijn, zijn op Delpher terug te vinden. Vanwe-
ge budgetten en capaciteit worden er keuzes gemaakt 
om bronnen te digitaliseren die voor een groot publiek 
van belang zijn. Gelukkig zijn er regionale instellingen die 

ook lokale bronnen digitaliseren en via de eigen website 
toegankelijk maken. Zo staan er op www.archief.zaanstad.
nl ook een groot aantal kranten. De gedigitaliseerde kran-
ten van het Gemeentearchief Zaanstad zijn tot 1948 thuis 
na te kijken. De kranten van na 1948 zijn op de studiezaal 
digitaal te raadplegen. 

Waarom Delpher gebruiken? 
Met behulp van Delpher kunt u bijvoorbeeld onderzoeken 
hoe landelijke kranten berichten over typische Zaanse 
kwesties en gebeurtenissen. Deden ze dit juist wel of 
juist niet? Welk nieuws over Zaandam haalde de Limburg-
se Courant? 
Ook is het interessant om de berichtgeving van de ver-
schillende zuilen met elkaar te vergelijken. Hoe schreef 
een Katholieke krant over iets, in vergelijking met een 
krant die meer door arbeiders werd gelezen. Juist in de 
verschillen daartussen, kunnen historische pareltjes ver-
scholen zitten. 

Hoe zoekt u in Delpher? 
Als u Google kunt gebruiken, dan kunt u ook eenvoudig 
zoeken op Delpher. De zoektocht begint met een aantal 
woorden in de zoekbalk. Deze woorden verwacht u in een 
artikel tegen te kunnen komen. Alle kranten, tijdschriften 
en boeken zijn woord voor woord doorzoekbaar gemaakt. 
Bent u nu overdonderd door de hoeveelheid resultaten, 
dan kunt u gaan verfijnen. Bijvoorbeeld op type bron,  jaar-
tal, of een specifieke krantentitel. Op de homepage van 
Delpher vindt u rechts onderin drie korte youtube filmpjes 
die snel en eenvoudig uitleggen hoe u de beste zoekresul-
taten kunt behalen op Delpher.
Ik hoop dat u, net als ik, heerlijk kan verdwalen in alle 
kranten en tijdschriften die Delpher te bieden heeft. En 
heeft u een Zaans verhaal gevonden, dan is de redactie 
van Historisch Zaandam uiteraard geïnteresseerd! 

homepage van de website www.delpher.nl 

Historisch onderzoek op Delpher
Door Annemieke Adema- redactielid Historisch Zaandam

COLOFON
Magazine  Historisch Zaandam is een initiatief van de vereniging Historisch Zaandam.
Redactie:  Paul Vreeken, Ruud Meijns, Gerard van Leeuwen, Annemieke Adema en Gonda Kreeft.
Eindredactie:  Astrid Plekker.
Vormgeving:  Merlijn Enserink.
Oplage:  300 stuks.

Het blad is voor de leden van de vereniging gratis verkrijgbaar. Losse bladen kosten € 4,00 en zijn te bestellen per e-mail.
Kopij aanleveren kan per e-mail via redactie@historisch-zaandam.nl. Het copyright van de artikelen in dit blad ligt bij de auteurs. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd of worden opgenomen in een databestand zonder toestemming van de vereniging. De vereniging streeft 
ernaar de rechten met betrekking tot illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Wie desondanks meent rechten te kunnen doen 
gelden wordt verzocht zich tot de vereniging te wenden. 

Website  www.historisch-zaandam.nl  
Twitter  https://twitter.com/historiezaandam @HistorieZaandam 
Facebook  https://www.facebook.com/HistorischZaandam @HistorischZaandam 
Instagram  https://www.instagram.com/historischzaandam 
E-mail:  info@historisch-zaandam.nl  
KvK 71079920    
Postadres:  Galjoenstraat 24, 1503 AS Zaandam  
IBAN  NL13RABO0328956600

KRUISWOORDPUZZEL

Oplossingen kunnen naar 
redactie@historisch-zaandam.nl
We loten een winnaar die een leuke attentie ontvangt

26 27




