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Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat (77) 

Het Juliana ziekenhuis  

In de jaren tachtig ging het Julianaziekenhuis een fusie aan met het Johannesziekenhuis. Hieruit 

ontstond ziekenhuis De Heel. Het nieuwe ziekenhuis kwam op de zelfde plek en wel op de 

locatie van het Julianaziekenhuis. Dat in 1967 door Koningin Juliana werd geopend. 

Maar de historie van het ziekenhuis begint al in Wormerveer in 1905. Voor de bouw werd de 

bestaande infectiebarak de Wafelkraam afgebroken. Daarvoor waren er in de diverse gemeentes 

al wel zogenaamde barakken die dienden voor de opname van patiënten tijdens de cholera-

epidemieën. 

 

Het eerste Gemeenteziekenhuis, werd in 1931 geopend. Voor die tijd een groot en fraai pand 

aan de Frans Halsstraat. Het latere Van Raaltecentrum. De capaciteit van het 

gemeenteziekenhuis ziekenhuis van Zaandam, met een capaciteit van krap 130 bedden, bleek 

na de Tweede Wereldoorlog te klein. Daarom werd besloten tot de bouw de bouw van het 

Juliana-ziekenhuis met 350 bedden werd besloten. Directeur was dr. C. van Raalte die echter 

twee jaar na de opening, in 1969 overleed. 

Ziekenhuis  De Heel 

In 1985 worden alle klinische patiënten van het Johannesgebouw overgeplaatst naar de 

nieuwbouw. Maar het pand blijft nog wel dienst doen tot 1987 voor ander poliklinieken en een 

chemisch laboratorium. Hierna worden alle functies overgeplaatst en kan het nieuwe ziekenhuis 

officieel worden geopend. Dat gebeurd met het luiden van de oude klok uit de Sint Jan kapel. 

Er volgen nog diverse verbouwingen binnen de huidige locatie en er wordt een zusterflat 

gebouwd. Ook de naam werd gemoderniseerd in ziekenhuis de Heel, Zaans medisch centrum. 

Vanaf 2004 afgekort tot het ZMC. Dat ook nu weer op de gevel van het nieuw gebouwde pand 

staat. Alles is veranderd, behalve de naam. 



Oostzijde en Rosmolenstraat. (78) 

De tabakswinkel. Koos verteld. 

 

In de jaren zestig was het nog gewoon om bij 

de verjaardag een vaasje sigaretten en sigaren 

op tafel te zetten. Nu schrik je al van de prijs 

en het opschrift op een pakje. In de Oostzijde 

op nr. 212 stond jarenlang de tabakszaak van 

Wolleswinkel. Het oude pand staat er nog 

steeds, maar is nu een woonhuis. De peuken 

zijn opgebrand, de asbakken geleegd. De rook 

is opgetrokken, maar de herinnering blijft. 

Koos ging op de thee bij Leny Wolleswinkel. 

De winkel is nu een grote woonkamer. De 

snoepvitrine is verdwenen. De schappen met 

Miss Blanche, Lucky Strike, Golden Fiction 

en Peter Stuyvesant, hebben plaatsgemaakt 

voor een grote boekenkast. Veel boeken over 

Zaandam, zeker over de buurt. Op de plek van 

de winkel stond in 1900, dat is heel vroeger, 

op de Oostzijde 212 een builen, harpen en 

zevenmakerij van Jo Voorn. Lenie trekt een la 

vol foto’s open. Er is nogal wat veranderd in 

de z.g. Grote glop. Later begon de familie 

Woudt daar een sigarenzaak. In de jaren 

vijftig kreeg de tabakszaak meer bekendheid 

onder Kokkie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ze trok in 1959 bij haar schoonmoeder Kok 

in, die de zware van Nelle, Willem 2 sigaren 

en snoepjes verder voortzette. Later werd ze 

mevrouw Wolleswinkel, maar de tabakszaak 

bleef een bekend punt in de buurt. Niet alleen 

voor rookwerk, of snoep, krasloten en toto, 

maar ook voor een leuke babbel of de laatste 

roddels. Leny was een klankbord voor de 

buurt. 

Na het overlijden van haar man, op jonge 

leeftijd, stond ze er alleen voor. “Gelukkig 

had ik veel goede buren en vrienden, die 

hielpen mij door deze moeilijke periode 

heen”, zegt ze. Dat een dergelijke winkel niet 

alleen gezellige rokers aantrekt, maar ook 

lieden met andere bedoelingen, weet Lenie als 

geen ander. Ondanks haar pensioenleeftijd, 

had ze nog wel een paar jaar door willen gaan. 

Maar de lol was er een beetje af. In 2008 gaf 

ze de pijp aan Maarten. Maar ja, het roken 

stond toch al een tijdje niet meer in een goed 

daglicht. 



Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat (79) 

Oostzijde tweewielers.                  kvdw45 

In de Oostzijde 198 zit al jarenlang een 

fietsenzaak, voor nieuwe, gebruikte, reparatie en 

inruil. Voor heen Arie Simon. De meester van de 

Derny, al jaren bekend in de wielerwereld. In zijn 

jonge jaren een goed renner. Als Rotterdammer 

kwam hij naar Zaandam waar hij een vaste 

wijkbewoner werd. Daar in de Oostzijde begon hij 

zijn eigen rijwielspeciaalzaak, tot 1998. Arie was 

jarenlang bestuurslid bij wielervereniging DTS, 

gangmaker en vooral een goede techneut. Ook 

bekend als een slimme gangmaker, tot een 

hartaanval hem noopte daarmee te stoppen. Maar 

het meest bekend als bouwer van die brommertjes, 

die meetrap-motorfietsjes om wielrenners te 

gangmaken. Hij heeft er honderden van gebouwd, 

omdat hij vooral een gedreven techneut is, die het 

allemaal geniaal in de vingers heeft. Niet alleen in 

Europa, maar ook in China, Amerika en Arabië. 

Die 10 cc motortjes bestonden al jaren, maar Arie 

maakte ze nog meer geschikt voor het 

gangmaakwerk. Hij experimenteerde met een 

grotere cilinderkop en wist heel wat meer PK’tjes 

uit zo’n ding te halen dan alle vakmensen, die zich 

voor hem met derny’s hadden beziggehouden, bij 

elkaar. Inmiddels weet hij echt alles van derny’s 

en ook van de mannen die erop zitten.  

Maar hij  bouwde ook racefietsen onder de naam 

Simon Sport. Menig Zaanse renner reed er mee in 

de koersen. Zijn passie was gang maken, waarbij 

hij op een Frans tweetakt brommertje wielrenners 

aanspoorde. Een Derny wordt gebruikt bij het 

baanwielrennen. Het gangmakertje werd in 1938  

 

 

geïntroduceerd bij de wegwegwedstrijd 

Bordeaux-Parijs. Hij werd zo bekend dat de naam 

is uitgegroeide tot synoniem van andere merken 

gangmaker motoren. Maar Arie Simon was een 

vakman op zijn gebied. Soms zeiden de mensen: 

“Ach zo’n brommertje maken is toch niet zo 

moeilijk.” 

Dan bromt hij wat, want die mensen snappen het 

niet. Hij stort zich vol passie op de techniek van 

de tweewielers. Hij had ze als jongen zo vaak over 

de betonnen baan van het Olympisch stadion zien 

rijden. Door een stom toeval kwam hij er achter 

dat een Derny nog beter zou werken met een 

kleine aanpassing. 

Arie verteld: ”Een grotere cilinderkop, dat was 

mijn ontdekking. Ik had dat gezien bij een jongen, 

tijdens een politiecontrole en die brommer wel 80 

km/u kon. Daar ben ik mee gaan testen. De gehele 

gangmakerwereld keek er van op. Binnen drie 

maanden verschenen ze allemaal met een 

opgevoerde Derny op de baan”.  

Maar het bleken niet meteen betere aanjagers. Je 

moet er wel een goed gevoel voor hebben. “Want 

je weet dat een renner, ineens moet versnellen niet 

ineens naar voren schiet, dus heel snel kan 

optrekken. Het motortje van de Derny moet 

geleidelijk harder gaan; een kwestie van doseren. 

Als hij gaat viertakken kan de machine nog wel 

eens overslaan. Een kleine monter lost het 

probleem op, maar heb je dan nog wel voldoende 

vermogen om de renner te begeleiden.”  

Dat is het geheim van de Smid, ofwel Simon, die 

als chauffeur heel wat toppers aan zijn achterwiel 

had hangen. Arie Simon kent als geen ander de 

geheimen van het afstellen van een Derny. die 

over de gehele wereld gretig aftrek vonden.  

 



Tussen Rosmolenstraat& Oostzijde. (80) 

De Noorderkerk. 
Er lopen in Zaandam twee 

lange straten langs de Zaan. 

Aan de Oostzijde en de 

Westzijde. Juist daar is al 

sinds 1640 een protestantse 

kerk; de Bullekerk. Pas 

driehonderd jaar later, zou er 

ook aan de oostkant een 

protestantse kerk komen. Dat 

gebeurde in 1de jaren vijftig, 

bij de uitbreiding van de 

Rosmolenbuurt. Het gebouw 

was ontworpen door architect 

J. Roodenburgh uit 

Amsterdam. De kerk heeft 

een 22 meter hoge toren. De 

wanden, in de 20 meter lange, 

19 meter brede en 14 meter 

hoge kerk, zijn bewerkt met 

akoestisch pleisterwerk. Een bekende Haarlemse glazenier heeft de 20 glas in loodramen 

ontworpen, waarbij 8 ramen met gedeelten uit het onze vader en 12 met daarop aansluitende 

symbolische voorstellingen. Om de kerkgangers tegen weersinvloeden te beschermen is de 

kerk afgedekt met z.g. Romaanse gesmoorde pannen. Het fraaie orgel is gebouwd door 

Flentrop orgelbouw uit Zaandam. 

Aan de Heijermanstraat 127, waar het gebouw moest komen, was het 

nog een kale vlakte. Terwijl de eerste kerkgangers 25 juli 1952 op weg 

waren naar de 1e dienst, was men aan de andere kant bezig met het 

ontwerpen van een park. Dat zou vier jaar later worden geopend. De 

kerk heeft een paar jaar geleden ook hun diensten aangeboden aan 

opvang van de asielzoekers, die in tenten woonden in het park. Ook is 

in de kerk een uitgifte plek van de voedselbank. Omdat het kerkbezoek 

nogal terugloopt, de bezoekers van beide kerken zouden best in een 

gebouw kunnen, is er sprake dat de Noorderkerk in de verkoop gaat. 

Het er naastgelegen buurthuis de Kolk is ook al weg, vanwege slechte 

fundering.  

 

 



Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat (81) 

De Volksbond 
In opdracht van het R.K. Kerkbestuur ontwierp 

S.B. van Sante in 1904 de verbouwing van de 

voormalige parochiekerk aan de Oostzijde tot 

het R K verenigingsgebouw de Volksbond. Deze 

opdracht werd hem door het kerkbestuur min of 

meer onderhands verstrekt. Het was een van de 

eerste projecten voor van Sante.  

Op 22 oktober 1926 was er een grote brand in 

het gebouw van de R.K. Volksbond. Een zware 

brand die in de nacht werd ontdekt op 

vrijdagmorgen tegen 4 uur. in het gebouw aan de 

Oostzijde. 

Het pand was gelegen naast de R.K. 

Jongensschool en aan de andere zijde begrensd 

door de Maria-Stichting, een R.K. tehuis voor 

ouden van dagen. Deze brand zorgde onder de 

bewoners voor grote consternatie. Toen de 

brandweer arriveerde, steeg er zware rook op 

verschillende plaatsen uit het gebouw op. Kort 

daarop sloeg het vuur 

hevig naar buiten en direct was te zien, dat 

behoud uitgesloten zou zijn. Het bestond uit 

boven- en benedenzalen, vergaderlokalen, conciergewoning enz.  

Het pand werd vroeger gebruikt als Katholieke kerk en was gedeeltelijk van steen en van hout. 

Ontzettend snel breidde de brand zich uit, die door de vrouw van de conciërge, L van den Nes, 

op de bovenzaal werd ontdekt. Hoogstwaarschijnlijk is daar de brand ontstaan door een daar 

brandende kachel. 

De Volksbond, R.K. Verenigingsgebouw, was een legendarische zaal aan de Oostzijde. Jan en 

Theo List begonnen er hun Whisky & Gogoclub. Er waren veel lokale optreden van 

Nederlandse bands The Rocking Idolaters, The Rollers, The Jollies. Maar ook internationale 

bands, zoals in 1968 van The Pink Floyd. De Zaanse band Crepious trad in 1969 op in de Bond. 

Ook waren er toneel optredens en dansavonden. Het is geen wonder dat de leden van RK VVZ 

het als een soort clubhuis beschouwden. Eind jaren zeventig werd het gebouw gesloopt, zoals 

veel panden. Dat gebeurde voor de bouw van een brugverbinding tussen de Oostzijde en de 

Gedempte gracht. Een van de laatste optredens, in 1977, was van Matias de Boer, met zijn 

oneman show; met de carrousel zingend en dansend onderweg. 
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