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Ambulance bij de St Jan stichting in de Oostzijde. 

Het gebouw aan de Bloemgracht. 

Tussen Oostzijde & Zaan. (62) 

De St. Janstichting. 

Wie letsel oploopt, heeft meestal hulp nodig. Zo is 

het nu en was het vroeger ook. Als men in de 19e 

eeuw die hulp nodig had, dan moest men te voet of 

op een andere manier naar de arts. Als een patiënt 

niet kon lopen, dan, dan moest een ander de dokter 

halen. En dan maar hopen dat die er was en mee 

kon gaan. Hij moest het vervoer regelen naar het 

ziekenhuis. Vaak met briefjes, wat erg omslachtig 

was. In de Zaanstreek waren enkele ziekenhuizen. 

Op de Oostzijde woonde Henry Blans. Zijn huis en 

het pand er naast werd door de Sint Jan stichting in 

1931 als polikliniek en ziekenhuis gebruikt. 

In de 19e eeuw werd voort het eerst een 

rijwielbrancard gebruikt voor vervoer. Ook in die 

tijd ontstond in Zaandam de behoefte aan 

specialistische zorg. In de Westzijde 112 werd een 

gemeentelijke kliniek met een röntgenapparaat 

geopend. Er kon echter geen specialistische zorg 

worden geleverd. 

Een Katholiek ziekenhuis. 

Inmiddels ontstond bij de katholiek bevolking van 

Zaandam de behoefte aan een eigen ziekenhuis en 

verpleegafdeling. In 1925 werd aan de Oostzijde 

61 naast de Gemeentelijke kliniek, de RK wijk en 

ziekenverpleging St. Jan Stichting geopend. Er kon 

echter geen medische zorg worden geleverd. 

Alleen verpleging en verzorging.  

Omdat er onvoldoende katholieke 

verpleegkundigen waren, werden die ergens anders 

vandaan gehaald. Vervolgens ontwikkelden de 

gemeente en de St Jan stichting plannen voor de 

bouw van een modern Ziekenhuis. Hiervoor werd 

een stuk terrein aan de Bloemgracht aangekocht. 

Het nieuwe ziekenhuis werd in mei 1932, met de 

hoofdingang aan de Bloemgracht geopend. Daar is 

nu het Pennemes. 

De crisis in de jaren dertig en daarna de 2e 

wereldoorlog, zorgden voor problemen. Aan het 

einde van de bezetting kampten ook de 

ziekenhuizen met gebrek aan voedsel, kolen en 

elektra. Pas in 1953 was er weer sprake van 

bouwactiviteit als het Sint Jan een nieuwe vleugel 

aan het ziekenhuis toevoegt. Het is een gebouw 

van vier verdiepingen, dat aan de Gerhardstraat 

wordt gebouwd en een tijd lang beeldbepalend is 

geweest voor de buurt. 

Het St. Jan bouwt ook nog een zusterhuis en in 

september 1961 gaat daarvoor de 1e paal de grond 

in. Het gebouw komt tussen de Heiermanstraat en 

de Gouw te liggen. Het zal vijf verdiepingen 

krijgen met een capaciteit van 244 bedden. In mei 

1966 wordt de Wittenburcht geopend. 



Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat.(63) 

Het Ontspanningsgebouw 
 

Het heet nu buurthuis de Kolk. Maar 

daarvoor zat er een fysiotherapie, die 

er introk toen Ahead, de reclame 

afdeling, in de jaren tachtig ergens 

anders onderdak vond. Het gebouw 

met het halfronde dak, heeft een lange 

geschiedenis. Bij het 50 jarig bestaan 

van het productiebedrijf in 1937, 

schonk Albert Heijn een 

ontspanningsgebouw aan het 

personeel.  

 

In 1937de 1e steen. 

In 2017 zal het tachtig jaar geleden zijn 

dat de eerste steen werd gelegd. Dat gebeurde op 30 maart 1937, door Albert en Gerrit Jan 

Heijn. De beheerder werd J.A. Van Rooijen, die in 1920 was begonnen op het kantoor van het 

centraal magazijn in de Westzijde. Na de bouw van de chocoladefabriek in dat jaar kwam hij 

naar de Oostzijde. Hij was tot aan zijn pensioen in 1960, na 40 dienstjaren, de enige beheerder 

van het gebouw. Hier werden toneel uitvoeringen gegeven, maar ook kienavonden gehouden. 

Men gaf daar tevens opleidingen en was het de thuishaven van het Harmoniekorps. Dat korps 

werd al op 18 november 1925 opgericht. In de maand november werd er het traditioneel Sint 

Nicolaasfeest gehouden. Voor kinderen van de medewerkers in de fabriek, distributie en het 

kantoor. De koffie en thee voorzieningen ging met grote ketels op een karretje, naar de 

Oostzijde, omdat het restaurant in het OG was. Zodra de kar de portiersloge passeerde, drukte 

hij op een bel en konden de afdelingen op verschillende plaatsen hun keteltjes met koffie of 

thee, voor de thee of koffiepauzes vullen. 

 

Ook werd in 1937 een 

personeelsvereniging opgericht. 

Voor de medewerkers werden 

sociale voorzieningen (het 

pensioenfonds) in het leven 

geroepen. Het fonds belegde gelden 

door huizen in de omgeving te 

kopen. Om ze vervolgens te 

verhuren aan de medewerkers. In 

de Oostzijde, tegenover de fabriek 

woonden, verschillende 

afdelingschefs. Maar ook in de 

nabij gelegen Bijlstraat en de 

Zwaardemakerstraat werden 

huizenblokken gebouwd, het 

merendeel voor werknemers en 

chefs van de fabriek.  

 

Met keteltjes koffie naar de fabriek. 



Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat. (64) 

Meelmolen de Koker. (Koos) 
 

 

 

 

 

Veel straatnamen in de Rosmolenwijk 

herinneren nog aan de molens die er hebben 

gestaan, o.a. De Poort, de Herder en de 

Veering. Zo ook meelmolen de Koker. Deze 

achtkantige wipmolen, met riet gedekte kap, 

stond aan het grote glop. Op de plek waar nu 

tegelhandel Huitema gevestigd is. De 

verbouwde stolpboerderij uit 1800, tegenover 

de Scheve Schans dateert nog uit die tijd. De 

molen is in 1589 gebouwd door mulder 

Pieter Vollebrandsz. Hij ontving een 

windbrief om graan tot meel te malen voor 

beschuit, tarwe en stijfsel producten. In de 

loop der jaren is de molen vaak van eigenaar 

veranderd. In 1735 brandde de molen af en 

werd herbouwd aan de Zaan tot een 

zwaardere achtkantige bovenkruier. 

 

 

 

 

  

In 1862 werden Gerrit Jan Mulderij en 

Maartje Visser de nieuwe eigenaars van de 

molen. Na 1900 was het niet meer lonend om 

de molen te laten malen alleen voor 

voorconsumptie. Toen schakelde men over 

tot het malen van veevoer en doppen. In 1920 

werd een zuiggasmotor geïnstalleerd. Het 

kruis werd op het zuidoosten gezet en 

ontdaan van zeilen en windborden.  

Maar in de nachtelijke uren van 17 januari 

1910, brandde de molen af. Men dacht dat 

het kwam door oververhitting in het 

drijfwerk. Omdat er een sterke westenwind 

woedde was er geen houden aan. Terwijl de 

rieten kap brandde, was het draaiende 

spoorwiel nog zichtbaar. Toen stortte het nog 

vurige skelet neer in de Oostzijde. Het 

pakhuis, dat enkele meters zuidelijker stond, 

bleef wonderwel bespaard. 

In Wormer is nog steeds een molen in 

gebruik met de zelfde naam; De Koker. 

 

 

Het Grote Glop, aan de Oostzijde. 



Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat  (65) 

De Wilhelminabrug (Koos) 

 

De Zaanoevers zijn pas sinds het laatste kwart 

van de 19eeeuw met bruggen verbonden. In de 

eeuwen daarvoor was men op talrijke 

overzetveren en de Hoge Dam aangewezen om 
van Oost naar West te komen. 

Daar kwam in 1882 verandering in toen aan de 

Oostzijde de Hoopbrug werd gebouwd. Al snel 

gevolgd door de Zaanbrug in 1889 en 13 jaar 

later de Noorderbrug.  

Met de komst van de nieuwe brede 

Wilhelminasluis verloor de Hoge Dam zijn 

functie als doorgangsroute van West- naar Oost-

Zaandam. 

Koninklijk bezoek. 
Het Koninklijk bezoek aan de Zaanstreek ging 

vaak gepaard met een opening ergens van. Want 

belangrijke bruggen of sluis, zijn vernoemd naar 

leden van het Koninklijk huis. 

De traditie begon bij de 23 jarige Koningin 

Wilhelmina. Ze woonde op 23 oktober 1903 de 

officieuze opening bij, van de naar haar 

vernoemde Wilhelminasluis. Na haar zouden nog 

meer vorstinnen vaak in gezelschap van 

kroonprinsen en prinsessen de naar hen 
vernoemde bruggen over de Zaan te openen. 

Wilhelminabrug 

Op de brede brug konden twee rijtuigen elkaar 

gemakkelijk passeren. Maar met de komst van de 

Wilhelminabrug waren de opstoppingen in het  

 

 

Verkeer van Zaandam niet opgelost. Het vervoer 

moest zich nog steeds kruipdoor-sluipdoor via de 

Damstraat, Dam, Westkade en Wilhelminabrug 

van de ene naar de andere oever te gaan. Pas In 

1910 kwam er door demping van de Binnenhaven 

een rechte verbinding tot stand met het centrum 

via de Wilhelminastraat die aansloot op de brug. 

 Brug der zuchten 

Na de Tweede Oorlog groeide Zaandam flink aan 

de oostkant van de stad. De bewoners van de 

nieuwbouwwijken waren voor vertier en andere 

zaken aangewezen op de westoever van de Zaan. 

Dit zorgde voor veel verkeer over de 

Wilhelminabrug die te smal was voor het 

moderne verkeer. Om de Zaanse ‘Brug der 

Zuchten’ te ontlasten, koos het gemeentebestuur 

in 1954 voor een ingrijpende herziening van de 

inrichting ter plaatse. Het plan voorzag in twee 

nieuwe bruggen aan weerszijden van de 

Wilhelminasluis: de nieuwe Beatrixbrug en een 

bredere Wilheminabrug, beiden met nieuwe 

toegangswegen. Dit zorgde voor veel breekwerk 

in de oude binnenstad van Zaandam. Ook de 

oude Peperbuurt, aan de oostkant van de Zaan 

werd met de grond gelijk gemaakt ten behoeve 

van een brede oeververbinding tussen de west- en 

de oostkant van de Zaan. 

 



Het fanfarekorps marcheert de oude poort aan de Oostzijde uit, voor 
het binnenhalen van St. Nicolaas in 1954! 

 

Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat (66) 

Muziekkorps van Albert Heijn. (Koos) 

Een hoofdstuk apart in mijn Albert Heijn story, is 

het muziekkorps. Bij de oprichting 25 november 

1925 was het nog een fanfarekorps. Pas in 1936 

werd het een harmoniekorps, Bij het 40 jarig 

jubileum waren er vijf leden bij, die al 40 jaren 

hebben meegeblazen. Een van hen Evert Vinke 

die jaren lang voorzitter was. In 1968 werd de 2e 

plaats behaald, tijdens het traditionele 

zaalconcours, in de stadse gehoorzaal in Leiden. 

Onder leiding van FH. Kokelaar, werd 

gemusiceerd in de groep E harmonie ere 

afdeling. Het verplichte werk was de 2e danssuite 

van de Belgische componist Arthur Meulemans. 

Het Dagblad van de Zaanstreek was vol lof. Heet 

aantal behaalde punten was genoeg voor 

promotie naar de hoogste afdeling. Het korps 

oefende altijd op vaste avonden in het 

ontspanningsgebouw. 

Hoogtepunten. 
Mooie momenten waren het spelen op het 

verlovingsfeest van Prinses Juliana met Prins 

Bernhard. De bevrijdingsfeesten in 1945 in 

Arnhem. Maar ook de muzikale omlijsting van de 

beslissingswedstrijd tussen KFC en AFC in het 

Olympisch stadion en de acht dagen durende 

tournee in Berlijn, in het kader van het 

Jumelage. Voeg daarbij Het opluisteren van het  

 

 

 

40 jarig jubileum van Koningin Wilhelmina en de 

talloze Liefdadigheid concerten.  

In 1959 gaven ze acte de presente bij de 

festiviteiten rond de 1e Dam tot Damloop. Maar 

ook het musiceren bij de traditionele aankomst, 

meestal onder grote belangstelling, van de 

goedheiligman en zijn zwarte Pieten die werden 

ingehaald. Op 22 november 1965 zelfs met 

Swiebertje en Bromsnor. Ook traden ze bij 

verrassing op toen de Sint van een aantal 

kinderen een orkest formeerde. Ze stonden voor 

het podium in het Ontspanningsgebouw, toen 

achter het gordijn de muziek ging spelen. Onder 

luid applaus kwam daarna de muziek naar voren. 

Bij het 50 jarig jubileum op 15 november 1975 

was er, in het Ontspanningsgebouw aan de 

Klamperstraat, een druk bezochte receptie. Een 

week later was er een jubileumconcert in de 

Speeldoos. Aan dit festijn werd meegewerkt 

door muziekkorpsen uit Amsterdam en Den 

Haag. Maar ook de drumband Willem Eggert uit 

Purmerend. In de jaren tachtig werd het korps 

opgeheven. De bezetting die al uit gedeeltelijk 

buitenstaanders bestond, liep steeds verder 

terug. Nu resten nog foto’s en herinneringen. 

 

Bij de oude ingang aan de Oostzijde. 

Tijdens de 1e Dam tot Dam loop in 1959. 




