De Wandeling van Henk Smit
Die wandeling begon zo:
Was het er dan eindelijk van gekomen, de drie vrienden zouden op uitnodiging van Henk een
wandeling door de Oostzijde maken. Het vooroordeel zat er bij mijn Westzijder schoolkameraden
stevig in. ‘De Oostzijde……en dan ’t Kalf’. Als men er niet voor zaken of brand die kant uitging, och
dan zette men geen voet in de Oostzijde. Mijn vriend Piet had wel eens een bruggenrondje gemaakt,
maar Jan had het nooit verder gebracht dan de Bloemgracht. Zo was het een waar genoegen mijn
beide klasgenoten rond te leiden in die andere, voor hen onbekende helft van de stad Zaandam.

Zo zag het begin
van de Oostzijde er
uit en dit was het
begin van de
wandeling van
Henk met z’n
vrienden.
Ik volg zoveel
mogelijk de
wandeling en wat
er ter plekke werd
verteld.

Op de kleine sluis kwamen we bij elkaar en welgemoed togen we naar de Noorderkerstraat.

Naast de hoeden- en pettenwinkel van Andries Fris zien we daar een kleine straat; De Peperstraat.
Schooljongens liepen vaak van de
Noorderkerkstraat door de steegjes,
langs café Spitsbergen en kwamen
dan weer via de Peperstraat in de
Oostzijde uit.
De Peperstraat heette vroeger de
Bierkay vanwege de vele bier- en
wijnhandelaren die daar hun
pakhuizen hadden. Het straatje
tussen de Noorderkerstraat en de
Peperstraat droeg ook wel de naam
Roosemareijnsteegh.

In de Peperstraat lag vanaf de Zaan
een sloot, een zgn. binnenhaventje
tot aan het huis bewoond door de
familie Ter Wee. De sloot liep langs
de pakhuizen en de straat was als
een kade waarop werd gelost. Ooit
waren hier de kaarsenmakerij van de
wed. H. Stadlander en de zeilmakerij
van de wed. Willem Korf.

In de Peperhoek had je café Spitsbergen, eigenaar Klaas Kan Dirkszn. Het pakhuis van Joh. Ebmeijer
met nog een voorhuis en pakhuis van dezelfde eigenaar. Een woonhuis van Jan Zwaardemaker; alles
aan de Zaan gelegen.

In de Noorderkerkstraat lopen we naar de Oostzijde en
zien we de klokkenwinkel van den Bosch waarvan men
beweerde dat hij soms bij mensen thuis de bij hem
gekochte klok kwam opwinden en gelijkzetten. Dan het
gebouw van ’t Nut van ’t Algemeen met een
bewaarschool. De bewaarschool ligt achter het pand en
kan alleen in de doorgang naar de Peperstraat gezien
worden. Boven het Nut woonde aanspreker Fris en het is
ooit nog het huis van Burgemeester Van de Stadt
geweest.
Later werd het benut als logement met de bijnaam ‘ de
luis aan de ketting’. De familie Bikkel heeft hier een
burgerpension gehad. En het deed dienst als thuisbasis
voor het Leger des Heils.

Daarnaast de dameshoedenzaak van de
modistes H. Gras en A. Woudt. Dan een zaak
in kristal en aardewerk van de heer Van
Thijn. Vervolgens komen we bij de winkel
annex koperslagerij van de wed. Bernard
Ros. Verder dan de lampenwinkel van
Roskam, de groentewinkel van Root. In het
naar voren stekende pand zat de
manufacturenwinkel van Bertus
Woerdeman, dat was een drukke winkel die
de oude heer met z’n twee dochters dreef.

Toen de drie vrienden in de toen zeer drukke
winkelstraat langs de bakkerij van Jukkenekke
liepen werden zij vriendelijk gegroet door de
bakker die een luchtje stond te scheppen op de
hoek bij de doorgang naar de Klauwershoek.
Rechts op de hoek de apotheek.

Rechts naast de apotheek staat de pastorie
van de Ned. Herv. Gemeente waar
dominee Bax woonde; de Rode Dominee.
Door zijn preken gaf hij zoveel ‘ergernis’
dat men getracht heeft hem uit z’n ambt te
zetten.

Tegenwoordig op de hoek de apotheek van
Bakker.

Dan het café waar ooit de bakkerij
van De Jong en Visser en in
Oudhollandse stijl verbouwde tot
café. De bakkerswinkel van Knots is
overgegaan naar de loodgieter
Jonker. Waar later de winkel van Gras
komt woonde toen dhr. Elkerbout,
een oud strijder van de citadel van
Antwerpen (1830-1831) en drager
van het metalen kruis.

Naast boekhandel Gras zat Slagerij Vet.
Hier met mevrouw Vet-Dil. Dat was eerder
de winkel in manufacturen van Jos Deters
en de melkinrichting van Hooischuur en de
slagerswinkel van Umbreit.

Op de hoek zat slagerij Umbreit, waar op
de foto links slager Jan Doornbos in zit.

Aan de overkant was de winkel van de koster
van de R.K. Kerk dhr. Bart. Na zijn overlijden
zetten zijn weduwe en dochter de zaak voort.
Er heeft nog een kaaswinkel van Kee in
gezeten en ook nog dhr. Fahner met
lederwaren.

Dan het pand van de smederij/ijzerwinkel van
de smid Hendriks. Hier werden de ijzeren
banden om de wielen van de geslagen.

Achter het hekje op de foto rechts, een tuin en daarna
het huis van de weduwe Van de Stadt.

Dan staan we in de Oostzijde.
De twee kanten Oost en West worden afzonderlijk
behandeld.

