1917
Toen de deuren van de nieuwe Ambachtsschool aan de Herengracht werden geopend was het nog
oorlog in Europa. Nederland was neutraal maar het voelde wel de gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog. Nederland was ook toen een handelsnatie, maar zat ingeklemd tussen de belangen
van de oorlogvoerende landen. Al voerde Nederland geen oorlog, de gevolgen waren wel te merken,
overal traden tekorten op. De werkloosheid nam toe omdat de handel terugliep, voedsel ging op de
bon en bij het aardappeloproer in Amsterdam plunderden huisvrouwen voedselvoorraden. In
Zaandam stond op de hoek van de Hogendijk een Gaarkeuken
In de Zaandamse haven was dit ook te merken; de aanvoer van grondstoffen en hout liep van ruim
een miljoen m3 in 1917 terug naar 82.764 m3 en in 1918 verder terug naar 42.608 m3. Bij de
Arbeidsbeurs waren op 1 november 1917 98 mensen ingeschreven als werkzoekenden, waaronder
17 houtwerkers, 19 fabrieksarbeiders, 17 timmerlieden en 22 losse arbeiders. Bij de Artillerie
Inrichting werden door materiaalgebrek ruim 100 mensen ontslagen.
Dit had ook invloed op de school; het bijeenbrengen van de inventaris, de machines leverde
problemen op. Maar het belangrijkste was dat de school er was en dat er leraren en leerlingen
waren. Er werd gestart met leerlingen van de deelnemende gemeenten Zaandam, Koog aan de Zaan,
Zaandijk< Wormerveer, Assendelft en Wormer. De plaatsen Westzaan, Krommenie en Oostzaan
namen niet deel en leerlingen uit die plaatsen werden dan ook niet toegelaten.

De klas voor de machinale metaalbewerking

1917
In maart van dat jaar wordt het broodrantsoen verlaagd naar 300 gram. Distributie van aardappelen
en ze zijn nog zeer slecht ook. Grote hoeveelheden liggen te rotten bij speculanten. De prijzen blijven
stijgen en de rantsoenen verminderen. In juni waren er zelfs opstootjes waarbij huisvrouwen
afkwamen op geruchten dat er weer aardappelen beschikbaar zouden zijn. Op 1 juni kwamen veel
vrouwen tevergeefs naar de groenteboeren, maar er was veel te weinig. De gemeente beloofde
beterschap. Toen op 3 juni de vrouwen in protest op de Dam bijeen kwamen passeerde er net een
wagen met aardappelen. De wagen werd direct aangevallen, zakken op straat uitgestort en mandjes
en pannetjes snel gevuld.
Ondanks alle ellende startte de Ambachtsschool. Het eerste personeel van de school bestond uit de
directeur W. van der Elst - materialenkennis, J. van Heijningen - praktijk bankwerken, L. Koerts praktijk timmeren, L.C. Ebeling - tekenen en G. Boland - taal en wiskunde. J. Bakker was conciërge. De
begroting voor dit eerste jaar was f 15.835,00 .
In de krant van 22-06-1977 vertelt dhr. Gerrit Eijben aan Jan Hottentot, bij zijn pensionering van het
G.E.B., dat hij op de Ambachtsschool heeft gezeten die aan de Vaart stond. Hij was een goede
leerling en eindigde aan het einde van zijn opleiding met het hoogste aantal punten van zijn klas
electrotechniek. De traditie was dat je dan een baan kreeg aangeboden bij het G.E.B. Hij kreeg pas na
vier jaar een vaste aanstelling. Zijn vergoeding in het eerste jaar was f 7,20 per week – het werd geen
salaris genoemd want hij had geen vaste aanstelling.
Directeur
Vanaf het begin van de school aan de Herengracht was de verhouding tussen het bestuur en de
directeur W. van der Elst gespannen. Hij had zijn eigen plannen voor de school die niet in
overeenstemming waren met die van het bestuur. Zo bezocht hij op eigen initiatief, scholen in
Duitsland om daar z’n licht op te steken. En het bestuur van de school wilde dat hij minstens 12 uur
p/w voor de klas zou staan terwijl hijzelf, vanwege andere werkzaamheden maar tot 3 uur kwam. Hij
bleef echter tot 1922.
Voorzitter J.A.E. Verkade van de Kamer van Koophandel hield bij hoelang het duurde voordat een
telefoonverbinding tot stand kwam nu de telefoondienst in handen van het Rijk was. Van de 326
gesprekken kwamen er 258 binnen een half uur tot stand. Zo was de stand van communicatie.
Leerlingen
Het ‘verloop’ van de leerlingen was in de eerste jaren van de school een groot probleem. Jongeren
waren tot hun 14e jaar leerplichtig en gewoonlijk kwamen ze met 12 jaar van school. Maar een groot
deel van de leerlingen gingen in die jaren zodra ze 14 werden van school, ze vertrokken dan zonder
diploma van school. Er was in die jaren veel vraag naar arbeidskrachten en de jongens brachten geld
naar huis mee. Pas in 1928 stabiliseerde dit en nam het aantal leerlingen weer toe.
1918
Brand
In januari 1918 werd de nieuwe school door brand getroffen. Eén der omwonenden ontdekt de
brand en begon direct te blussen. Via een ladder wist hij op het dak te komen waar hij met enkele
emmers water de brand wist te blussen. Het dak van de smederij was grotendeels verloren gegaan.
In april, bij het begin van het nieuwe schooljaar, kwam voor het eerst een tweede klas tot stand. Er
kwamen nieuwe leerlingen (54) en de klas van 1917 werd automatisch de tweede. Men hield al

rekening met het feit dat het volgend jaar april er weer nieuwe leerlingen bij kwamen en er ook een
derde klas kwam. In 1918 bouwden de leerlingen olv dhr. Koerts een nieuw lokaal en werd de
smederij uitgebreid. Als schaftlokaal, dat tot dan niet aanwezig was, werd een van de tekenlokalen
gebruikt. Door alle nieuwe leerlingen kwamen er ook nieuwe leraren bij. Er was een eerste klas van
54 en een tweede klas van 43 leerlingen.
Van het bedrijfsleven werd de inventaris aangevuld. Van de firma Sabel ontving men enkele
drijfriemverbindingen. Van de N.V. Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven ontving de school een
fraaie wandplaat voorstellende de verschillende stadia van ontwikkeling van de gloeilamp.
Maar er werd ook door de gemeente geld beschikbaar gesteld. In 1918 werd de inventaris voor ruim
22 duizend gulden aangevuld met als grootste posten Schaafbanken, Installatie en zitbanken voor
2355 gulden en een electrische installatie voor 2100 gulden. Voor het drijfwerk, alles werd
aangedreven via een motor en drijfriemen, werd bijna 1300 gulden uitgegeven.
Vanwege de heersende Spaanse griep was de Ambachtsschool van 29 oktober tot 18 december
gesloten. Ook de H.B.S. werd vanwege de ziekte gesloten. In Assendelft stierven 40 personen
waarvan er 11 personen van jeugdige leeftijd. In Zaandam was het verschil tussen de
overlijdensgetallen tussen 1917 en 1918 opmerkelijk; respectievelijk 66 tegenover 155.
In dit jaar werden excursies gemaakt. Het bleef bij bezoekjes in de buurt. Zo bezochten de 2e klas
bankwerkers de firma P.M. Duijvis in Koog aan de Zaan, de timmerklas ging naar houthandel Dekker
en de electriciens bezochten het Electriciteitsgebouw in Zaandam.
1919
Het land had nog steeds te maken met de gevolgen van de 1e wereldoorlog, bezuinigingen troffen
ook de Ambachtsschool. Het ministerie maakte bezwaar tegen het reserveren van gelden voor de
bouw van de toekomstige school. Schaarste bleef de school parten spelen.
Met de start van 3 klassen in het nieuwe schooljaar werden ook vier nieuwe leraren aangenomen.
Een blijvend probleem was het vinden van woonruimte in Zaandam. Dat enkele leraren uit
Amsterdam moeten komen is niet in het belang van de school en van henzelf. Op 1 april bedroeg het
aantal leerlingen 142 t.w. 1e klas met 52, 2e klas met 51 en derde klas (nog) met 39.
9 juli De bankwerkers van de 3e klas gingen op
excursie naar de Ned. Fabriek van Werktuigen en
Spoorwegmateriaal te Amsterdam (Werkspoor). C.H.
Mooij, derde klas schreef een verslag in de krant over
de tocht met de salonboot en wat hij zag.
“Halfweg Zaandam - Amsterdam zijnde vroeg onze
leraar aan den machinist der boot of wij de
machinekamer ook eens mochten bezichtigen”. Ze
bezichtigden de machinekamer in twee ploegen en
Mooij doet een zeer uitgebreid verslag van alm wat hij daar zag. Een Schotse ketel met twee vuren
en afzonderlijke vlamkasten, de triple-expansie machine, het drukblok dat de druk van de schroef
dient op te vangen. “Zoo zoetjes aan waren wij echter dicht bij Amsterdam gekomen, zoodat wij na
den machinist bedankt te hebben weer naar boven gingen”. Bij Werkspoor kwamen ze ogen te kort.
“Het eerst bezichtigden wij de draaierij. Verschillende draaibanken kregen wij te zien, zoowel groote
als kleinere. Op eenige draaibanken was men stoomcylinders aan het afdraaien en uitkotteren, onder
het afdraaien wordt geregeld met zeepsop gesmeerd.”. Zo zagen ze het autogenisch lassen van

mijnen. Ze bezochten de ketelmakerij waar een locomotief in de takels hing. Om 4 uur stapten ze
weer op de boot op weg naar huis.
In augustus bezochten de leerling electriciens het Gemeentelijk Röntgenbedrijf bij het Binnen
Gasthuis in Amsterdam waar ze uitleg kregen over hoogfrequente stromen door Dr. Heilbron.
Uiteraard werd ook het Röntgenapparaat bezocht en getest. Diverse leerlingen mochten in het
apparaat gaan staan en zo zagen ze een hart op en neer bewegen, bij de
ander de hals en nekwervels. Bij de leraar constateerden de jongen dat
diens lijf vol kettingen zat en de metaalachtig slangen bleken zijn bretels te
zijn.
Daarna ging de groep nog naar de E.L.T.A. De Eerste Luchtverkeer
Tentoonstelling Amsterdam werd begin augustus voor 6 weken gehouden
op een terrein aan de Papaverweg in Amsterdam-Noord. Er werden
vliegtuigen en technieken bekeken en het opstijgen van vliegtuigen
bewonderd. Honderdduizenden kwamen op dit vliegfestijn af. Het verslag
werd door de leerlingen P. Klinkert, J. v. Kregten en E. Dorjee voor de krant
geschreven.
Leerlingen bankwerken bezochten de ijzergieterij van Westerman op de Hogendijk. Onderweg werd
een van de jongen op pad gestuurd om Kwatta-repen te kopen voor rekening van de leraar. Tijdens
het wachten vonden ze een bal op het Zwarte Pad en voetbalden tot de repen waren aangekomen.
In de gieterij werd hen van alles getoond, hoewel ze elkaar door het geraas van ventilatoren en
ovens nauwelijks konden verstaan. Ze maakten kennis met het vullen van de ovens, het smelten en
het gieten van het ijzer in de vormen. Het verslag werd geschreven door scholier P. v. Heijningen,
bankwerker Klasse 2.

1920
Op 1 januari had Zaandam 28.352 inwoners, Koog had er 3533 en Zaandijk 2856.
Dit jaar werden bij het einde van het schooljaar voor het eerst diploma’s uitgereikt. In het ‘Wapen
van Amsterdam’ waren bestuur, ouders en leerlingen bij elkaar voor een feestelijke bijeenkomst.
Dhr. E. v.d. Stadt gaf een pluim aan de directeur en de leraren die met een zekere opgewektheid hun
taak vervullen. Dir. V.d. Elst sprak ook de leerlingen toe en zei hen “de taal uwer handen wordt
verstaan in alle landen. De praktijk zal ons werk volmaken. Het ga u wel in de maatschappij”.
Diploma’s werden uitgereikt aan 10 electriciens, 18 bankwerkers en 9 timmerlieden.
Er waren dit jaar grote wijzigingen bij het personeel. De behoefte aan ruimte werd ingevuld door de
aankop van een gebouw dat op de E.L.T.A. in Amsterdam had gestaan. Dat deed nu dienst als
directeurs- en wachtkamer.
Het leek wel of overal opleidingen naar boven
kwamen. In de gemeenteraad werd in juni een lening
toegekend voor de vakschool voor kappers die in het
pand Zuiddijk 51 gaat beginnen. Zuiddijk 51 was in
1893 als lagere school gebouwd en heeft later nog
vele functies gekend o.a. gemeentelijke kredietbank.
Zuiddijk 51 waar de drie mannen voor staan

Woningbouwvereniging Zaandams Volkhuisvesting deed in juni een verzoek aan gemeente voor
toestemming voor de bouw van 66 woningen en een winkel op het terrein aan de Westzijde, achter
de plaats van de toekomstige Ambachtsschool.
Ook werd, na een lange voorbereiding,in oktober de ‘Vakschool voor Typografie’ geopend. De school
zal worden ondergebracht in lokalen van de Ambachtsschool en zal drie avonden per week,
gedurende drie jaar opleiden tot volledig vakman voor de grafische industrie.
En op 22 november vond de officiële opening plaats van de vakschool voor meisjes in het pand van
Munts in de Westzijde te Zaandam. Twee klassen gaan van start voor een driejarige cursus.
Burgemeester Ter Laan sprak dat de vrouwen tot heden overal achtergezet waren op de mannen
maar dat dit nu is rechtgezet. In december telde de school 127 leerlingen.
In November werd ten behoeve van het Weeshuis van de Hervormde Gemeente werd een fancy-fair
gehouden. De leerlingen van de Ambachtsschool hadden de kramen opgesteld en aangekleed.
Naast alle excursies door de leerlingen werd ook aan de docenten gedacht en zo hield dhr. Gorter
van het Veiligheidsinstituut uit Amsterdam een viertal lezingen op het punt van veiligheid in de
verschillende vakken.
1921
Maart. Bij de uitreiking van de diploma’s kon de scheidende voorzitter van bestuur dhr. E. v.d. Stadt,
melden dat nu de arbeidsbeurs zich zal gaan bezighouden met de plaatsing van de afgestudeerden.
Hij hoopt dat de patroons begrijpen dat de jonge geschoolde krachten van grotere waarde zijn dan
ongeschoolde krachten.
De 3-jarige cursus leverde in 1920 38 leerlingen af t.w. 19 bankwerkers, 9 timmerlieden en 10
electriciens. 19 vonden werk bij een zelfstandige baas, 16 bij een fabriek, waarvan 2 bij ‘Werkspoor’
en 3 gingen verder studeren.
Juni. Jaarverslag. In dec. 1921 had de school 127 leerlingen. Het gebrek aan ruimte werd verholpen
door de aankoop van een gebouw elders en de huur van een werkhuis. Voor de inventaris betreft
wordt alleen aangeschaft wat hoogst noodzakelijk is gezien de moeilijke financiële situatie.
September 17. Voor het herhalingsonderwijs was er dit jaar weinig animo. Maar voor het
avondonderwijs aan de Ambachtsschool is juist heel veel belangstelling. Er hebben zich voor de
eerste klas weer 15 leerlingen opgegeven waardoor het totaal op 70 komt. Men hoopt dat het
bestuur van de school en de gemeente meer ruimte van beweging te vinden voor de opleiding om
alles in goede banen te leiden.
In de krant: ‘In de Nieuwe Societeit in Wormerveer speelt
op tweede kerstdag het ensemble Solser & Hesse het
zangspel “Hittepetit - de droom van een Marker meisje.
Dit zangspel in 3 bedrijven werd in Amsterdam meer dan
200 avonden voor uitverkochte zalen opgevoerd.
Extra deze avond de Cow-Boy dansers “The Mazola’s”,
een onschuldig lachsucces voor groot en klein.

Oktober. In een advertentie in de krant meldt het bestuur van de
Centrale Ambachtsschool vd Zaanstreek dat het voornemens is een
cursus ‘Rijwiel-, auto- en motorrijwielhersteller’ te openen als
avondcursus. Zij die willen deelnemen kunnen zich opgeven bij de
directeur.
Excursies van de Ambachtsschool. Eén klas bezocht scheepswerf ‘De
Conrad’ aan de Conradstraat bij de Zuiddijk. Zij waren getuige van de
tewaterlating van het vrachtschip “Ares” dat voor de K.N.S.M. was
gebouwd. De werf werd in 1932 gesloten vanwege een zwakke financiële
positie. Ook daar had de crisis toegeslagen.
Scheepswerf ‘De Conrad’
1922
28 jan. De ijsvereniging “De Noordpool” houdt op zaterdag 28 januari. Wedstrijden waren voor
personen tot 13 jaar. Het werd gehouden op het ondergelopen terrein waar in de toekomst de
nieuwe Ambachtsschool zal worden gebouwd. Er was tevens een wedstrijd voor behoeftigen.
De jaarlijkse aanbesteding voor producten te leveren aan de Ambachtsschool is als volgt:
Tekenmateriaal
fa. Bruin , Zaandam
Hout
fa. Dekker, Zaandam
IJzer
N.V. Huisman, Zaandam
Kielen, Jassen
fa. P. de Vries, Zaandam
Brandstoffen
Ver. Zaanl. Steenkolenhandel
Gereedschappen
Fa. Huisman, Koog a/d Zaan.
Februari. Er was crisis in ons land, op alles werd bezuinigd en ook de gemeenten ontkwamen daar
niet aan. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de Bezuinigingcommissie haar werk naar
behoren deed en dat tal van instanties eronder te lijden hebben. De lonen in de gemeente worden
herzien en de subsidies aan tal van instellingen zullen verminderd worden waaronder die aan de
Ambachtsschool. En het ministerie kwam nog eens terug op het feit dat er voor de bouw van de
toekomstige school geen gelden meer gereserveerd mochten worden.
Bovendien mocht aan de conciërge, die meehielp bij het invullen van de rapporten, hiervoor geen
extra vergoeding meer gegeven worden. Als hij het al mocht doen kon hij dat in de uren dat hij op
school was wel doen. Op advertentie voor inschrijving van leerlingen moest ook de hand worden
gehouden; 1 x per jaar was voldoende vond het ministerie.
Maart. Bij inschrijving hebben zich 79 nieuwe leerlingen gemeld, 48 voor het timmervak en de rest
voor bankwerken en elektricien.
April. Er werden dit jaar 22 diploma’s uitgereikt aan geslaagden.
Juni. In de gebouwen van de tijdelijke Ambachtsschool aan de Stationsstraat werd een
tentoonstelling gehouden van werken van de leerlingen. Uit de afgewerkte proeven van
bekwaamheid zag de krant een zorg en liefde tot het ambacht en voor het handwerk. De conclusie
van de krant was dat binnen de weinige instituten in de Zaanstreek de Ambachtsschool tot de besten
behoort. Hierbij werd nog opgemerkt dat de plannen voor een nieuwe grote school al jaren liggen te
wachten op Rijkssteun.

Aug. Dhr. v.d. Elst, directeur van de Ambachtsschool vertrekt naar Groningen waar hij directeur.
wordt van de gelijknamige school. Hij vertrekt ook bij als Voorzitter van de commissie voor
beroepskeuze.
Ook zijn opvolger, dhr. Ph. F. Rutten, kende een stroeve samenwerking met het bestuur. Hij vertrok
alweer in 1925. Vanwege de onenigheid van het bestuur dat een nieuwe koers wilde varen en de
inspectie duurde de aanstelling van een opvolger enige tijd. Het bestuur stond voor een op de
praktijk gerichte opleiding en wilde de school geen vooropleiding naar een hogere vorm van
technisch onderwijs laten worden. Kandidaten werden afgewezen en het duurde tot 1 maart 1927
toen, door bemiddeling van vice voorzitter T. Sabel, dhr. Jac. Arnoldus voor 1 jaar werd benoemd. Hij
bleef nog tot 1940.
1923
Het aantal werklozen in de gemeente bedroeg per 13 januari 1923 1076 personen. Er worden door
de gemeente grote bedragen uitgetrokken voor de werkverschaffing, o.a. werd Rozengracht
gedempt met behulp van werklozen waarvan het aantal rond de 700 blijft. Per 1 januari werden bij
de Hembrug 100 man ontslagen. Oorspronkelijk was het aantal 300 man.
Maart. De school nam afscheid van 32 leerlingen en 27 van hen kregen hun diploma uitgereikt. Er
werden diploma’s uitgereikt aan 10 timmerlieden, 11 bankwerkers en 6 elektriciens. Tot de school
werden toegelaten 41 timmerlieden, 18 bankwerkers en 6 electriciens. De Ambachtsschool maakt op
dit moment gebruik van 8 lokalen van de school aan het Rustenburg naast de gebouwen aan de
Stationsstraat.

Op de achtergrond van links naar rechts: Piet Oosthuizen, Jo Gras, Klaas Ferdinandus, Jan van den
Berg, Kobus Christiani en Karel de Mie. Zittend ,een beetje peinzend de directeur van de school Van
der Elst, Kees Bakker, leraar Harlaar, Chris van Halderen, Dirk Benjamins en Jaap Bas. Vooraan: Jan de
Mie, Cor Mol, Wessel Veldkamp, Jaap van Eigh en Gerrit Vas.
Foto uit boekje Zaandammers ….Kent u ze nog.
April. In B&W kwam het voorstel om een deel van de school aan het Rustenburg te verhuren aan de
Ambachtsschool. Een lid maakte bezwaar tegen de handelwijze van de school die al bezit had
genomen van de ruimtes en daar al haar spullen had opgesteld. Volgens de wethouder Donia trof de
school geen blaam. Tenslotte wordt de ruimte nu weer productief gemaakt, zo stelde hij.

1924
De 16-jarige Ambachtsschoolleerling J. Kuiper uit Wormer, die onlangs een 11-jarig jongetje uit de
Vaart onder de brug in de Stationsstraat onder het ijs vandaan haalde zal voor het Carnegieheldenfonds worden voorgedragen. Het personeel van de fa. Pont die het zagen gebeuren deden
hem een fototoestel cadeau. Van de school ontving hij een vulpen en van de klasgenoten kreeg een
stuk gereedschap.
April. Open dag van de school waarop de leerlingen hun werkstukken toonden. De krant kon niet
anders zeggen dan dat zij onder de indruk waren van het geleverde werk. Zelden zagen zij zoveel
ijver tentoongesteld. Burgemeester Ter Laan zei dat ‘wij kunnen thans meedoen met de grootste
gemeenten in ons land”. Ook de werkgevers blijken steeds meer het belang en de waarde van de
opleiding te zien.

In B&W is de
vraag naar voren
gekomen om de
aanvangstijd van
de school naar
september
te
verplaatsen
omdat dit beter
aansluit bij de
tijden van de
lagere scholen.

Bankwerkers

April. In het ‘Wapen van Amsterdam jaarlijkse afscheid van geslaagde
leerlingen. W. Klek, Voorzitter van het Bestuur zei tegen de leerlingen
“Besteed uw geld zo ge het kunt, voor lectuur en deugdelijk gereedschap
i.p.v. aan Lord Listerromans, schaft u goede boeken aan en laat na dure
sigaretten te roken”.
Juni. Er mag tegenwoordig geen geld meer worden uitgetrokken voor
excursies. De derde klas Bankwerkers maakten, voor eigen rekening, een
excursie olv dhr. Gombert naar het veiligheidsmuseum in Amsterdam. De
excursie ging met de Alkmaar Packet waarbij ook, weer, een bezoekje aan
de machinekamer werd gemaakt.

1925
Jan. De school schrijft een brief aan de minister inzake de begroting en bezuinigingen. De
schooltijden vallen in de zogenaamde speruren. De motoren staan stil, het lichtverbruik overstijgt
wat mag en daardoor heeft de school een boete gekregen van het Elektriciteitsbedrijf. Het bestuur
wil nu een gesprek met gemeentewerken over het verbruik omdat er al met half licht gewerkt moet
worden.
Vorig jaar was er al een akkoord dat de leerlingen zelf hun werkkielen moesten betalen en dat was al
bezwaarlijk en nu moeten ze, door verdere bezuinigingen, ook hun passerdozen zelf betalen. Het
bestuur verzoek al bij voorbaat clementie m.b.t. een eventuele overschrijding van de begroting van
komend jaar. De goedkeuring van het ministerie komt met de opmerking zoveel mogelijk te waken
voor overschrijding.
Juli De ambachtsschool krijgt een andere directeur. De huidige directeur Ph. T. Rutten vertrekt naar
Wageningen waar hij in een gelijke functie wordt benoemd voor de Ambachtsschool en de
Avondvakschool.

Op de Gedempte Gracht werd met Pasen de drukbezochte veemarkt bezocht.
Onder de kop ‘Kauwend Zaandam’ deed de krant verslag van een actie van de Wrigley Company uit
Chicago die hier ter plaatse ‘P.K. Kauwgom’ uitdeelde. “Wie het eens probeert, kan er niet meer
buiten”, werd in geschrift beweerd. Dan maar beter laten liggen meende de krant. Maar jawel,
schrijft de krant, de jeugd dacht daar anders over en had de lekkernij in een minimum te pakken.

1926.
Met de benoeming van een nieuwe directeur wilde het maar niet vlotten. In juni van dit jaar ging er
opnieuw een oproep de deur uit voor sollicitanten voor de functie.

Afdeling bouwkunde, school Herengracht, in een lokaal dat gehuurd was aan het Rustenburg. Achter
Kees Hartenberg, Klaas Besse, leraar Aalbers, Klaas Bakker, Maarten Dekker, Piet Graauw, Kees
Abercrom, Tames Dammes, Dirk Bruijn en Piet Baars. Zittend Gerrit Dekker en Kees Wijnands.
Foto uit boekje Zaandammers ….Kent u ze nog.
1927.
De wachttijden bij de Hempont
lopen op. Het departement van
Waterstaat laat weten dat men
voornemens is een tweede pont
in te zetten.

Het is een nog handbediende pont
waarbij men met een kabel die
over het kanaal is gespannen het
vaartuig naar de overkant trekt.

Enkele cijfers:
1924 462.394
1925 560.551
1926 632.782
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1929
Op 8 april brak in de houtbedrijven in de Zaanstreek een staking uit, ondanks pogingen in het
weekeinde met burgemeester Ter Laan en de werkgevers, om tot een vergelijk te komen. De staking
is een feit. Duizenden arbeiders leggen het werk neer. De staking zal zes maanden duren en levert
uiteindelijk voor alle partijen alleen maar ellende op.
Weer werd er gedemonstreerd tegen de tolheffing in Zaandijk. Na een bijeenkomst in de
Waakzaamheid kwam de groep bij de Tol in Zaandijk tot stilstand omdat één van de chauffeurs z’n
wagen niet meer aan de gang kon krijgen. Na ingrijpen van de veldwachter kwam het normale
verkeer weer op gang. De tol is een doorn in het oog van het autoverkeer, maar de gemeente
Zaandijk heeft tot 1931 de mogelijkheid om tol te heffen en was belangrijk voor de begroting.
1930
In 1930 begon de school met 209 leerlingen en als de aanmelding net zo groot zou zijn als de jaren
ervoor dan komt men in de buurt van de 270. Dit gaat ver boven het aantal van 180 waar men op de
begroting rekening mee heeft gehouden. Nu al geeft het hoge aantal leerlingen problemen. Zo wordt
het aantal leerlingen per klas opgeschroefd, maar het betekent ook uitbreiding van het aantal
leraren. Daarnaast moet er gereedschap bij komen, meer tekentafels, bankschroeven enzovoort. De
tijd begint te dringen; men is hard toe aan een nieuw gebouw.
1931
Gerrit Luyting geboren 19181 heeft op de oude school
en op de nieuwe Ambachtsschool gezeten.
“Ik ben geboren op het Kruispad in Krommenie, dat
heet nu Kruisstraat. Mijn vader was timmerman en
zijn vader was timmerman. Die was molenmaker en
ging met een kist gereedschap langs de molens. Ik zou
ook timmerman worden. Ik ben in 1930 op de
Ambachtsschool begonnen.
Ik heb één jaar op de oude Ambachtsschool gezeten,
die stond aan de Herengracht. Daar stonden de
machines. In school 9 en 10 in de Stationsstraat kregen we tekenles, rekenles enzovoort.
We bleven over omdat we van een buitenplaats kwamen. En dan zat je met oudere jongens. Je werd
er tussen genomen omdat je een groentje was. Dan legde je je brood naast je neer en merkte je bij de
volgende hap dat je opeens zeep zat te eten”.
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Dhr. Luyting is in 2018 overleden

