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Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat (82) 

Café de Bernhardbrug.  

Anders dan de naam doet vermoeden, is het café 

niet gebouwd na de opening in 1945 van de Prins 

Bernhardbrug. Het pand is al veel ouder, al sinds 

1920. Het heeft daarna nog vele eigenaren gehad. 

Maar toen werd  de Oostzijde, in 2005 deels 

afgesloten voor het auto verkeer. De oude brug 

was aan vervanging toe.. Daardoor vroeg de 

toenmalige eigenaar Ed van Leeuwen een 

schadevergoeding van de gemeente wegens  

inkomstenderving. Dat kwam omdat door de 

bouw van de nieuwe verbinding over de Vincent 

van Goghweg en de Prins Bernhardweg er ruim 

een jaar uit had gelegen. Het café liep veel 

inkomsten mis doordat de klanten wegbleven. 

Zaanstad vond het niet nodig Van Leeuwen te 

compenseren voor het verlies dat hij had. Het café 

was nooit onbereikbaar aan de Oostzijde en de 

eigenaar wist ruim van tevoren dat de verbinding 

eruit zou gaan, aldus burgemeester en wethouders. 

toen. Het tijdelijke missen van klanten behoorde 

volgens het vorige college tot het normale 

ondernemersrisico. 

Van Leeuwen stapte naar de rechter. Die beval de 

gemeente om een onderzoek te doen. En na de 

nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, besloten B 

en W, in een andere samenstellingen,, zich te 

houden aan het rapport van een tweede onderzoek. 

Ze hebben een besluit van afwijzing, om de claim 

niet toe te kennen, ingetrokken. Van Leeuwen 

reeg een compensatie van 73.000 euro. Daarbij 

komt ook nog de wettelijke rente,  

 

vanaf het moment dat Van Leeuwen om de 

vergoeding vroeg.  Het was inmiddels al 

2011.Hierna kreeg het café, Oostzijde 224, weer 

een nieuwe eigenaar en kwam het de Nieuwe brug 

te heten. Zo werd oud weer nieuw. Maar opnieuw 

kwam er tegenslag. Want in de nacht van 28 

augustus 2018 brak er brand uit in het café. De 

vlammen sloegen meters hoog uit het dak. Rond 

03.15 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. 

Het pand, inclusief de bovenwoning, was zwaar 

beschadigd geraakt. Door de brand zijn de muren 

instabiel geworden en is besloten de straat rondom 

het pand af te zetten voor het verkeer. Er rest nu 

nog een groot gapend gat, na de sloop.  

Toen het nog café de Bernhardbrug was. 



Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat (83) 

Zeepfabriek Hilko. 

De Amsterdammer W.A Hillebrants was in 1921 

helemaal niet van plan om in zeep te gaan, toen hij op 

zijn 18 jaar van de HBS kwam. Maar in een Duits blad 

las hij een advertentie: te koop een complete 

zeepfabriek voor 900 gulden. Hij overlegde het met zijn 

zwager Jan Kok. Die voelde er wel wat voor. Hij wist 

dat in de Wilhelminastraat 29 in Zaandijk een 

gebouwtje te huur stond. Hier had voorheen een 

suikerfabriekje van Goedhart gestaan. Dus staken  ze er 

samen wat geld in. Een bundeling van beide 

achternamen leverde in 1922 bij de oprichting de naam 

Hilko op. 

De afspraak was dat Kok drie maanden in het bedrijf 

zou meewerken. Maar voordat het zover was kregen 

beide mannen ruzie en zwager Jan stapte op voor hij 

goed en wel begonnen was. Omdat er al verpakking en postpapier met de naam Hilko was 

besteld en het te duur zou zijn om alles weer te veranderen bleef de naam Hilko  gehandhaafd. 

Dat was het begin van BV Hilko Zeep en Parfumerieën fabrieken.  

Alle begin is moeilijk. 

Maar dat alle begin moeilijk is ondervond Hillebrants meteen. Dat goedkoop vaak duurkoop is 

bleek meteen. De machines van de zeepfabriek stelden niets voor. De zeepketel bleek een 

ijzeren bak. In het pand was geenstroom en stoom. Een kolenvuurtje zorgde voor nodige 

energie. De bestelde grondstoffen deden de zeep niet schuimen. Hoe verder. Maar nadat de 

juiste grondstoffen werden gebruikt, gingen de zaken beter. Maar nu nog het product aan de 

man brengen. In 1928 was  een rampjaar, veel verlies en Hillebrand moest op zoek naar 

financiële middelen. Langzaam gaat het beter In de 

Oostzijde nabij de Slachthuisbuurt375,kon in 1926 een 

nieuwe fabriek gebouwd worden. In de oostzijde langs de 

Zaan, nabij de Slachthuisbuurt. Simon de Wit was al klant 

en eind 1934 kwam er een order van Albert Heijn voor 10 

kisten Savon aux fleur. Na de oorlog een nieuwe groei 

periode, met harde, zachte en scheerzeep. In 1986 overleed 

de oprichter. Hij was al opgevolgd door zijn zoon. Op 8 juli 

1986 viel het bedrijf in Britse handen. Een jaar later werd 

de productielijn behoorlijk uitgebreid en werden er 300 

verschillende producten gemaakt. Het belangrijkste was 

product was toiletzeep, shampoo en schuimbad. Maar 

huishoudzeep werd niet meer vervaardigd. In 1991 waren 

er 110 personen in dienst. Op1 juli 2003 werd het 

faillissement uitgesproken, doordat er een grote malaise 

was ontstaan in de zeepindustrie..  

 



Tussen Oostzijde & Rosmolenwijk ( 84) 

De Salonboot.  

Tegenwoordig vaart er weer een boot voor 

personenvervoer naar Amsterdam. Maar rond 

1903 voeren er al salonboten over de Zaan. 

Die vertrokken op vrijwel de zelfde plek als 

nu; de laad en loswal. Wie van Zaandam naar 

Amsterdam wilde, had met de salonboten een 

goed alternatief voor de trein. De reis duurde 

slechts een half uurtje. De prijs voor een 

enkele reis eerste klasse bedroeg twee 

dubbeltjes, een dagretour kostte 30 cent. 

Vervoersbiljetten voor enkele reizen waren 

verkrijgbaar op de boten bij de conducteurs, 

terwijl dagretours en couponboekjes 

uitsluitend gekocht konden worden bij de 

diverse kantoortjes bij de aanlegsteigers. Aan 

opstapplaatsen ontbrak het niet in de 

Zaanstreek. Zo meerden de boten af in 

Knollendam, Wormerveer-Noord en 

Wormerveer-Zuid, Zaandijk, Koog aan de 

Zaan, Zaandam bij de Dam en bij het 

Vissershop.  

Eigen salonboten. 
Een maatschappij, die vooral met salonboten 

over de Zaan voer, was de Zaanlansche 

Stoomvaart Maatschappij. Tochten naar 

Amsterdam en  

 

 

Alkmaar en ook wel naar IJmuiden. Reisjes 

voor personen, maar ook vrachtvervoer. Ze 

werden uitgevoerd door eigen schepen, Czaar 

Peter, Prins Hendrik en de Prins van Oranje. 

In oktober 1903 waren veel feestgangers 

getuige, op de salonboot Zaandam1, voor de 

opening van de nieuwe grote 

Wilhelminasluis. Dat was voor de 

scheepvaart een grote vooruitgang. Aan de 

Prins Hendrikkade en bij de Hogedijk was 

een steiger, waar de salonboot Czaar Peter en 

de Prins Hendrik vaak aanmeerden. Om de 

reis naar Amsterdam te verkorten speelden 

vooral de beursgangers een spelletje kaart of 

domino. Maar anders om was het boottochtje 

ook om eens een bezoekje te brengen aan het 

Czaar Peterhuisje. Het huisje van Gerrit Kist, 

waar Czaar Peter nog had gelogeerd. De trip 

was goed te betalen, vooral omdat twee 

firma’s elkaar in snelheid en prijs 

beconcurreerden. 

Het waren in 1904 vooral nog de boten van 

Cornelis Bosman eigenaar van de Alkmaar 

Packet, die hun diensten aanboden. De 

eigenaar die al veel schepen in de vaart had, 

zelfs naar de Waddeneilanden. Maar het ging 

minder met de salonvaart, vooral toen steeds 

meer mensen de trein namen. De reisduur 

was korter, maar de charme was er af.  



Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat (85) 

De Hoornse lijn. 

 

Er liep al sinds 1860 een treinverbinding van 

Amsterdam naar Den Helder. Daar kwam in 

1884 verandering in, toen er een aftakking 

werd aangelegd in dat traject. Want West-

Friesland was slechts per auto of schip te 

bereiken. De Hoornse lijn was een 

spoorwegverbinding tussen Zaandam, 

Oostzaan, Purmerend en Hoorn. In 1884 werd 

het deel tussen Zaandam en Hoorn in gebruik 

genomen.. Een jaar later, in 1885 volgde het 

deel tussen Hoorn en Enkhuizen. Het was een 

enkelspoor waarover het stoomtreintje reed. 

De bouw van de viaducten in de West- en 

Oostzijde en de spoorbrug was al een enorme 

technische klus. Maar bij de aanleg van de 

opritten, van de spoordijk ging er van alles 

mis. In 1879 verdween aan de Westzijde 

oliemolen De Blauw arend die te dicht bij de 

plek stond, waar de spoorlijn zou komen. Het 

zand voor de dijk verdween als sneeuw voor 

de zon in het Veen. Het zand was niet aan te  

slepen. Het weggedrukte zand kwam naar 

boven in de sloot, waarbij het Blauwe 

Arendspad een blubberzooi werd. Toen de 

trein naar het viaduct reed, zakte de dijk in 

elkaar en kwamen de rails op de hoogte van 

de straat te liggen.  

 

 

 

 

De vele verzakkingen leverden ook lange 

vertragingen op. Vaak werd de loc achter 

de zandtreinen gekoppeld om de vracht af 

te leveren. De aannemer ging failliet. 

Zaandam moest genoegen nemen met een 

klein stationnetje in de Westzijde, de halte 

Zaanbrug. Maar Oostzaan kreeg 

toestemming voor de bouw van een station 

en aanleg van de Spoorstraat. Eind jaren 

vijftig werd de stoomloc vervangen door de 

dieseltrein. Tot in 1974 de elektrische trein 

de dieseltreinen overbodig maakte. 

Een kolossale staalconstructie. 

Het was een zwaar gevaarte die brug uit 1881, 

draaibaar voor de scheepvaart, die dan een 

opening heeft van 18 meter aan beide kanten. 

In het brugwachtershuisje wordt niet 

gereageerd op getoeter maar de brug gaat open 

volgens de dienstregeling. Maar de spoorbrug 

begon aan metaalmoeheid te leiden. Hij zou 

de zware dubbeldekkers niet kunnen dragen. 

In de nacht van zaterdag 1 augustus 1992 werd 

een kolossale nieuwe staalconstructie van 260 

ton, onder grote belangstelling op zijn plaats 

gehesen. Treinen konden nu veilig gebruik 

maken van de draaibrug. 

 



  Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat (86) 

 Het atelier 121 
Al een eeuw staat er een oud pandje aan 

de Oostzijde 121. Ooit was het een 

winkeltje van Blokdijk rookgenot. Daar 

achter aan de Zaan, stond een kleine 

scheepswerf en houtzaagmolen de 

Pauwin. In het pand is nu een museum. 

Een vijftal jaren geleden begonnen 

kunstenaars Ingrid van de Akker en 

George Wilson daar tot 2011 een 

lijstenmakerij en expositieruimte. Ze 

vervaardigden daar hun kunstwerken. 

Ingrid maakte de werken uit gerecycled 

materiaal en George schilderde kleurrijke 

werken. Als de een expositie had, dan was 

er ook werk van de ander te zien. Er zijn 

schilders die in alle rust schilderen. 

George vond het heerlijk om met Ingrid 

samen te werken. Ze inspireerden elkaar. 

Aan dat geluk kwam een einde.  

Toen Ingrid werd getroffen door een 

aneurysma in de hersenen. Ze raakte 

verlamd en overleed op 58 jarige leeftijd 

aan de gevolgen van een longontsteking. 

Met vrienden en kennissen heeft George 

het atelier omgevormd tot museum als 

eerbetoon aan Ingrid, waar ongeveer 

vijftig werken van haar staan. 

Surrealistische werken en assemblages 

van eerder gebruikt materiaal. Deze 

werken hebben ludieke titels zoals ‘de 

laatste druppel en muisstil, een bak met 

computermuizen. Die titels waren voor 

haar belangrijk. Ingrid bedacht eerst de 

titel en bouwde daarna het kunstwerk 

omheen. Tafelpoten, lood, schoenmallen 

en piano onderdelen; ze kon alles 

gebruiken. Als het maar oud en afgeleefd 

was. Een oude piano sloopte ze en maakte 

er leuke en mooie dingen van. Het 

materiaal haalde ze overal vandaan.  

Zelfs op de vrijmarkt, oud ijzerhandel en  

jutten op het strand. Daar lagen allerlei 

aangespoelde voorwerpen, maar ook 

uitgesleten stukjes hout. Van deze dingen 

kon ze erg goed iets samenstellen. Een 

loodgieter zei eens: “Dat kan ik ook van 

lood maken. Dat zeggen ze van de meeste 

kunstenaars, verzin het maar eens. 

Het museum is bijna dagelijks open als 

George aanwezig is, of op afspraak. Na 

het overlijden van Ingrid gaf het museum 

me voldoening. Het volgende doel is de 

zolderruimte op te knappen, om daar een 

atelier van maken. Daar moet meer van 

haar werk komen. Meestal hingen van 

beide de werken naast elkaar, nu even 

niet. Dat komt wel weer. Tussen de 

werken van Ingrid hangen diverse foto’s 

waar ze lachend en vrolijk op staat. 

Typisch Ingrid. 




