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Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat. (67) 

De Beatrixbrug. (Koos) 

In 1954 besloot de gemeente de inrichting 

van het centrum te veranderen. Er moest een 

nieuwe brug bijkomen om het verkeer dat de 

Wilhelminabrug passeerde te ontlasten. 

Omdat veel bruggen in de Zaanstreek 

Koninklijke namen hadden, zou deze brug de 

Beatrixbrug gaan heten. Hiervoor moest wel 

toestemming van het Koninklijkhuis 

gevraagd worden. Het was zou een zwaar 

geval worden, want er moesten behalve 

voertuigen ook nog fietsers en voetganger 

gebruik van maken. Maar zover was het nog 

niet. Er zouden heel wat panden moeten 

verdwijnen. Dit zorgde voor veel breekwerk. 

Aan de oostkant werd de Peperbuurt met de 

grond gelijk gemaakt. Maar ook rond de 

Dam en de Westzijde en de Gedempte gracht 

verdwenen huizen en gebouwen, om een 

brede oeververbinding te krijgen.  

Veel betonpalen. 

In 1954 werd met de bouw van de brug en 

een 9 verdieping hoge flat aan de oostkant 

begonnen. De brug werd een jaar later 

feestelijk geopend. Het was een heel gevaarte 

dat over de Zaan kwam te liggen. Met vier 

rijbanen voor auto’s, fietspaden  

 

 

en trottoirs. Er waren maar liefst 432 

betonpalen voor nodig om de tweehonderd 

ton wegende basculebrug op zijn plaats te 

houden. Nu deze brug gereed was, werd het 

ook tijd om de verouderde Wilhelminabrug 

aan te pakken. Maar deze klus vlotte minder 

snel dan ze op het gemeentehuis voor ogen 

hadden. Het geld en toestemming van de 

overheid, bleef lang op zich wachten. Pas in 

1965 kwam deze oeververbinding tot stand 

Nu de Beatrixbrug gereed was, werd het wel 

zaak om de verouderde Wilhelmina-brug aan 

te pakken. Maar de vernieuwing van deze 

brug voltrok zich aanzienlijk minder vlot dan 

men zich op het Zaanse gemeentehuis had 

voorgesteld. De Finan-ciering en 

toestemming van overheidswege bleef lang 

op zich wachten. Pas in 1965 kwam de 

nieuwe oeververbinding tot stand. De 

openingsdatum was 31 augustus; de 

geboortedag van Wilhelmina. 



Tussen Oostzijde &Rosmolenstraat. (73) 

Van Voorst & zn.; de gortpellerij. 
 

Dirk van Voorst is geboren in Oud-

Loosdrecht. Hij had een zoon; Dirk. Zijn 

zoon Arend bouwde in 1883 de stoom 

rijstpellerij de Groene Boer, ter hoogte van 

de Noorderbrug. Het waren gunstige jaren. 

Er waren in Zaandam 31 windpelmolens; er 

was geen onderscheid gemaakt tussen gort- 

en rijstpelmolens. Maar 1863 was geen goed 

jaar voor handel en industrie en 1864 was 

zelfs ongunstig door de internationale 

politieke verwikkelingen. 1865 leek iets 

gunstiger en. Maar in 1866 bleken er nog 10 

man op het bedrijf van Van Voorst te 

werken. Hendrik van Voorst stierf op 25 

februari 1862, maar de Firma Dirk van 

Voorst bleef bestaan tot 1869.  

Daarna is de stoomrijstpellerij verkocht aan 

C. Prins Sz die deze in een stoommeelfabriek 

veranderde. Hij was een broer van Adriaan 

en Jan Prins die in 1851 de eerste Zaanse 

stoomolieslagerij de Liefde bouwden. In 

1870 stond de stoomvergunning op naam van 

Meelfabriek C. Prins. Deze vergunning is in 

1872 ingetrokken. 

 

Hendrik van Voorts zette het 

bedrijf Dirk van Voorst & Zoon 

voort. Vanaf 1862 was hij de 

enige eigenaar van de firma, maar 

niet van de gebouwen. Op 10 juli 

1854 kocht hij het Logement de 

Otter naast zijn winkel op de Dam 

in Zaandam. In 1862 liet hij dit 

logement slopen en een nieuw 

huis bouwen 

Volgens zeggen was de stoom-

pellerij tot 1858 in werking 

gebleven, maar ondervond 

bezwaren van  

 

 

 

 

verminderde rijstaanvoer en van de lage prijs 

van de overige levensbehoeften. 

De firma D. van Voorst was een 

vennootschap tussen vader Dirk en zoon 

Frederik. Ze hielden zich bezig met de 

handel in graan, meel en pelderswaren. Maar 

ook hadden ze een scheepsbeschuit bakkerij 

en een tarwemeel builderij. In 1837 kocht 

Dirk een koopmanshuis, een stijfselhuis en 

het zaadpakhuis de Lijnbaan aan de 

Oostzijde in Zaandam. In het stijfselhuis 

werd de buitbakkerij gevestigd. In 1900 

stond ten noorden van de Zuidervaldeursluis, 

de stijfselmakerij de Koningin der 

Nederlanden. Het houten pakhuis lag aan de 

Zaan. Het stenen huis lag aan de 

insteekhaven van de Zaan, ter hoogte van het 

Kramerpad. De eigenaar was Hendrik Brad, 

die in 1909 een stoomvergunning kreeg voor 

een stijfselfabriek olieslagerij. De fabrieken 

werden rond 1920 afgebroken en op deze 

plek werd 1n 1923 een moderne rijstpellerij 

Mico gebouwd, die na de 2e wereldoorlog in 

handen kwam van Albert Heijn. 

- 



Groentezaak dicht. 

Tussen Rosmolenstraat en Oostzijde (74) 

In 1978 ging er weer een winkel dicht in de 

Oostzijde, n.l. op nummer 70, die van Frans en 

Janny van de Stad. De handel in groente, fruit 

en andere levensmiddelen ging sluiten. Op 

advies van zijn huisarts moest Frans 

noodgedwongen stoppen. Op 2 januari 1979 

ging alles in de uitverkoop.  

Weer een winkel dicht. 

Dat was jammer voor de klanten, maar nog 

meer voor de groenteman zelf. Hij zou 

namelijk dat jaar zijn 50 jarig jubileum hebben 

gevierd. Toch zou het gevierd worden, want 

de drie dochters hielpen zo lang met de 

verkoop. Twee dochters gingen zelfs met de 

auto venten in de wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als 13 jarige begonnen. 

Frans van de Stad begon als 13 jarige. Dat 

mocht toen nog, omdat hij de school volledig 

had doorlopen en omdat er voor kinderen van 

13 jaar geen bezwaar was om te werken, mits 

de arbeid niet in een gebouw werd verricht. 

Frans werkte buiten. Eerst met zijn neef; Gijs 

langs de weg. Later alleen met een hondenkar 

en daarna met paard en wagen. Na dit 

nostalgisch vervoer kwam er een auto. Na de 

neef werd Paulus van Ammers zijn werkgever. 

Die had in de Oostzijde 20 een winkel. Na 

verloop van jaren kregen Jan en Janny de 

winkel en aangrenzend huis in bezit. Janny 

van de Stad dreef jaren de winkel, als haar 

man met de dochters in de ventwijk werkte. 

Zij bleef dat ook doen nadat de wijk werd 

opgeheven. Dat was vooral het gevolg dat de 

dochters trouwden. 

 



Tussen Rosmolenstraat & Oostzijde (75) 

Molen Straatnamen 

Als je huizen gaat bouwen in een gebied waar 

veel molens gestaan hebben, hoe noem je dan de 

straten; juist geef ze de naam van een molen. 

Dat was ook met het Oosterveld het geval, het 

gebied langs de Oostzijde.  Daar kwamen de 

Tolstaat, De Koning Williamstraat, de 

Poortstraat, de Kokerstraat en nog een paar 

andere namen. Een molen die geen naam leende 

aan een straat was De Haan. Deze molen stond 

langs de Zuidervaldeursloot. Het was een van de 

grootste wiekenzwaaiers in de Zaanstreek. Hij 

had een vluchtlengte van de roeden van wel 28 

meter. In 1897 liet de molenaar er een gasmotor 

inbouwen. Later kwam de molen in handen van 

Jan Blees, een fouragehandelaar. 

Een brandend einde. 
 In 1907 werd Frits Honig de nieuwe eigenaar. Die 

had heel andere plannen, want hij amputeerde 

de molen. Door niet alleen de wieken, maar ook 

de as, staart, roeden en stelling. De verminkte 

Haan werd toen gebruikt voor het vermalen van 

zaagsel. Op 2 augustus 1912 gebeurde wat 

iedereen al vreesde. 

 

 

                                                                              

De molen had vlam gevat en ging roemloos ten 

onder. Toen de molen nog werkte stond op het 

molenlijf een schildbord waarop een haan stond 

afgebeeld. Het enige dat nog aan de molen 

herinnerde was het Molenpad, nu een straat. 

Molen de Pauwin. 
Naar molen De Pauwin is helaas ook geen straat 

genoemd. Op 30 april 1641 werd hij als 

houtzaagmolen gebouwd en stond tussen 

Oostzijde en de Zaan, in het verlengde van de 

Schoolmeesterstraat. Zes jaar later werd het een 

verfmaalder. Na het overlijden van molenaar 

Pieter Zoomer, kwam de molen in handen van 

Heijme Vis. Deze firma heeft bijna anderhalve 

eeuw met De Pauwin gewerkt. In 1903 werd de 

molen gesloopt en behoorde tot zijn laatste 

levensjaar aan de firma Kamphuis. Op de plek van 

de molen kwam een grote houten loods, voor 

opslag van gort en rijst. In de jaren zeventig 

diende de loods als opslag voor het 

productiebedrijf van Albert Heijn als pand 

Kamphuis. De loods is later vernieuwd en dienst 

gedaan voor diverse doeleinden. Bij een 

afsplitsing van de ZRC ontstond hier een nieuwe 

rolschaatsgroep, de Pauwin, die hier hun 

verplichte figuren draaiden. De gevelsteen, met 

de naam De Pauwin in de muur is het enige wat 

nog aan de molen herinnert. 

 

 

 



Tussen oostzijde & Rosmolenstraat (76) 

De Talmaschool. 

In Zaandam werden nagenoeg in de zelfde stijl 

drie scholen gebouwd. Door de uitbreiding 

van diverse wijken onder andere in de 

Rosmolenbuurt, was een basisschool 

broodnodig. Een van deze drie scholen was de 

Christelijke Goede Herderschool aan de 

Herderinstraat. In het eerste school jaar van 

1930 gingen de deuren open. Als je in de hal 

kwam was er een brede trap naar de 1e 

verdieping. Langs de muur zwart blauwe 

tegels. Het hoofd van de school, meester  

Zwijnenberg, had de bijnaam Zwijnekeutel. 

Ondanks dat sommige meisjes erg goed 

konden leren, werden ze tocht niet 

voorgedragen om naar de HBS te gaan. 

 

 

 

 

 

Weer een verhaal van Koos. 

               

Het gebouw naast  deze school was de 

openbare Dik Tromschool gebouwd, de 

latere Leeghwaterschool en 

Rosmolenschool. Nu inmiddels weer  een 

ander naam; In het Veld. 

In 1950 kreeg de Herderschool een andere 

naam; de Talmaschool, genoemd naar de 

bekende prediker Sybe Talma, die in 1916 in 

Haarlem overleden is. De kinderen speelden  

meestal op de schoolpleinen. Ondanks dat er 

een speeltuin, het Oosten, in de buurt was. Het 

clubgebouw staat er nog, er zit nu en 

duikvereniging in.  

 In de vorige eeuw kreeg school een wat 

vreemde naam, de Keizel. Maar opnieuw ging 

de naam veranderen. Want de Christelijke 

Lagere Talmaschool en later Protestants 

Christelijke basisschool De Keizel ging vanaf 

16 september 2011 door het leven als De 

Saenparel. De school in de Rosmolenbuurt is 

een heel andere school dan vroeger, zei 

directeur Marjon de Boer, bij de onthulling 

van de nieuwe naam. Saenparel verklaard: 

Saen naar de vlak bij de school gelegen Zaan 

en parel verwijst naar de leerlingen Allemaal 

pareltjes. Maar de school kwam wat negatief 

in het nieuws door slechte leerresultaten van 

de school, wat volgens de leiding te wijten is 

aan te kort leerlingen.  

 

Klassenfoto 
uit 1963. 

 Met  de meesters 

Zwijnenberg, 

Kirchner, 

Hendriks en juf 

Akkermans. Maar 

ook heel veel 

kinderen uit de 

Rosmolenwijk. 




