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Tussen oostzijde en Rosmolenstraat (87) 

ULO Kardinaal de Jong. 

In 1922 werd de RK mulo opgericht als streekschool voor de gehele Zaanstreek. De school was 

gehuisvest aan de Bloemgracht. Later werd de naam gewijzigd in Kardinaal de Jongschool voor 

ulo en gevestigd aan het L.T. Roggeplein. Darvoor werd de 1e paal geslagen in augustus 1956. 

Bij de opening in oktober 1957 werd de school ingezegend door Pastoor van de Marck. Veel 

buurtkinderen hebben hun schooljaren volgemaakt in deze school, een aantal woonde zelfs in 

de nabijheid. In de jaren 1978-79 onderging het gebouw een grondige verbouwing en werd het 

Willibrordschool. De Sint Willibrord was een molen aan de Hemmes, vandaar deze katholieke 

naam in de Rosmolenbuurt. Jongschool en ondanks dat de Willibrord school er in kwam heeft 

de naam Kardinaal de Jong nog jaren aan de gevel gehangen, waarschijnlijk uit respect voor 

het verleden. Nu heeft het gebouw plaats gemaakt voor de nieuwe fusieschool de 

Willibrordschool aan de Symon Claeszstraat en Saenparel aan de Herderstraat. Die zijn 

inmiddels wel aan een naamverandering gewend, want het was eerst de Goede Herderschool, 

daarna De Talmaschool en de afgelopen 8 jaar 

Saenparel.  

Vanaf 1 augustus 2019 wordt het Zaanplein. Wat 

is nu nog een naam, zou Shakespeare zeggen. 

Het gebouw is inmiddels gesloopt en op de 

fundamenten staat al een gloednieuw modern 

gebouw van drie verdiepingen, dat in het 

voorjaar van 2020 zal worden geopend. 

 

 



Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat 88; het Ruiterveer (Koos) 

 
Van oudsher heeft er geruime tijd een pontje gevaren 
tussen de Oostzijde en de Westzijde; het Ruiterveer. Er 
stond vroeger molen de Ruiter ter hoogte van de 
Botenmakerstraat. Aan de Oostzijdekant liep je langs de 
houten Feniksschool. Eerst was er een stoompontje en 
later een fiets en voetveer beheerd door de gemeente. 
Iedere morgen, middag en avond kwamen tientallen 
personeelsleden van de productie bedrijven met het 
pontje de Zaan over. Maar ook buurtbewoners namen het 
veer vaak, want dat scheelde toch gauw een kwartier 
omlopen. Behalve tijdwinst was het korte boottochtje nog 
leuk ook. Maar in december 1960 werd bekend dat de 
gemeente de pont uit de vaart wilde nemen. Er was nu 

toch een andere oeververbinding, een nieuwe brug, geopend 3 december 1958. Albert Heijn besloot het pontje 
over te nemen. De geüniformeerde pontwachters van de gemeente verdwenen, daarvoor in de plaats kwam 
Geert Hania aan het roer te staan. Geboren in Sneek was Hania als jongen al met hart en ziel verknocht aan het 
water. Dus tekende hij als jongen bij de marine. Maar toen de zee hem na 25 jaar geen verrassing meer kon 
leveren, zocht hij een betrekking aan wal. Maar na vele baantjes kreeg de lust naar het water toch weer de 
overhand.  
 
Ieder kwartier ging de pont vijf maal van wal tot wal, elke dag dus ruim 220 keer en evenzoveel malen klep open, 
klep dicht. Centen ophalen en dan; varen is fijner dan je denkt. Buiten de AH medewerkers werden toch ca. 800 
mensen overgezet. Hania vroeg daarbij aan de mensen om niet allemaal aan een kant te gaan staan, dan werd 
de boot onbestuurbaar. Maar hij hield zich wel aan de vaartijden. Dat beseften enkele dames ook Ze maakten 
weinig aanstalten om de pont te halen, ondanks dat de aanwezigen op de pont riepen dat ze moesten 
voortmaken. De trossen gingen los en de vrouwen konden wachten tot de volgende afvaart. 
In de periode dat ik bij Albert Heijn werkte heb ik heel wat keren van de pont gebruik gemaakt. Op een dag kwam 
na de koffie iemand van de losploeg naar me toe. Hij vertelde dat er een lijk in het water dreef. “Dat zal wel”.  
Maar nieuwsgierig geworden ging ik toch kijken. De pont dreef midden in de Zaan en iemand van de losploeg 
Het Kappie hield met een haak een lichaam tegen de boot, die langzaam naar de insteekhaven voer. Het betrof 
een vrouw uit de buurt, die de vorige avond, gezien haar nachtkledij, een einde aan het leven had gemaakt. Met 
vereende krachten hebben we haar op de wal getrokken en het was niet een prettig gezicht. Ik heb mijn 
nieuwsgierigheid dan ook met vele nachten, enge dromen, moeten bekopen. 
 
 
 

 

 

 



Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat (89) 

De Alkmaar Packet  

In 1863 nam zakenman C. Bosman het 

initiatief om een bootdienst op te richten over 

de Zaan, onder andere tussen Zaandam, 

Amsterdam en Alkmaar, voor zowel 

goederen- als personenvervoer. Er werd 

daarvoor een groot schip gebouwd. Deze 

moest een geregelde dienst gaan 

onderhouden tussen Alkmaar en Amsterdam. 

Reeds langere tijd voeren er veren tussen 

Zaandam en Alkmaar enerzijds, en Zaandam 

en Amsterdam anderzijds. Passagiers 

moesten in Zaandam overstappen en 

goederen werden daar overgeladen. Ze waren 

zodanig gekozen dat de stoomboot door de 

Grote Sluis te Zaandam kon worden geschut.  

De Alkmaar Packet bleek al spoedig een te 

grote concurrent van de veerdienst tussen 

Zaandam en Alkmaar, welke dienst met de 

twee boten en afmeersteiger en al werd 

overgenomen. De schepen werden 

aangepast aan de grote van de sluis en 

kregen een de naam Alkmaar Packet 1 tot 

4. Ook werden er nog een paar schepen 

bijgebouwd, ook met afmetingen die door 

de sluis konden. In 1879, het jaar van 

opening van het Noordzeekanaal, nam de 

Alkmaar Packet de raderboot Prins van 

Oranje over van de in dat jaar geliquideerde 

Zaandamsche Stoomboot Maatschappij. De 

Prins van Oranje bleef varen in een 

veerdienst  

 

 

Zaankanters maakten veelal tochtjes met de 

boot. Men ging er in z'n jeugd bijvoorbeeld 

mee naar de Alkmaarse kaasmarkt; de tocht 

over de Zaan, door Tochtsloot, Markervaart 

en Stierop. Dan over het Alkmaardermeer en 

door het Noord-Hollands Kanaal, het was 

vooral in de zomer dan ook bijzonder 

aantrekkelijk. Voor het lokale verkeer binnen 

de Zaanstreek werd nauwelijks van de 

Alkmaar Packet gebruik gemaakt.  

.In 1907 werd de onderneming omgezet in 

een naamloze vennootschap. De bouw van de 

Wilhelminasluis te Zaandam maakte het voor 

de NV Alkmaar Packet mogelijk met grotere 

schepen te varen. De nieuw gebouwde 

schepen Czaar Peter en Prins van Oranje 

hadden aanzienlijk grotere maten en konden 

plaats bieden aan 1500 passagiers. De grote, 

overwegend wit geschilderde 

passagiersschepen vielen op tussen de 

kleinere vrachtboten op de Zaan. Vooral de 

Sierop was imposant. Bij de opening van de 

vernieuwde Wilhelminasluis, trok de boot 

veel bekijks.  Naar de geest van de tijd werd 

bij het aanmeren en afvaren driftig de 

stoomfluit gehanteerd. Na 1950 was het, door 

andere vervoer mogelijkheden, over met het 

transport en de dienst van de salonboten. De 

Prins van Oranje werd opgekocht door een 

Amsterdamse rederij en vaart nu nog als 

partyschip over het IJ en Noorzeekanaal. 

 

 

 

https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=noordzeekanaal
https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=wilhelminasluis
https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/lib/exe/detail.php?id=alkmaar&media=alkmaarder_packet.png


Tussen oostzijde &  Rosmolenstraat. (90) 

Het Kaaspakhuis van AH. 

In 1923 bouwde Albert Heijn aan de Zaan een 

nieuwe fabriek. Toen Molenberg en Dekker 

naar de Zuiddijk vertrokken, nam Albert Heijn 

in 1933 het karakteristieke pand van het 

oliefabriekje over. Na een grondige 

verbouwing werd het een kaaspakhuis voor 

Albert Heijn. Voor de uitbreiding van de 

fabrieken met van een nieuw pand in 1934, 

moesten heel wat oude fraaie pandjes die er 

tussen, stonden verdwijnen. Op de foto links 

boven staat aan de linkerkant het pand dat in 

1934 is gebouwd en daarnaast het witte 

kaaspakhuis.  

Het houten pand er naast is de administratie 

van de Technische dienst. Dan het 

wachthokje bij het Ruyterveer.  

Het gebouw met de pijp is de in 1938 

gebouwde fabriek. 

 De kazen lagen gestapeld op kaasplanken 

van beukenhout. Lange rijen van 14 hoog 

opgestapeld. In het 4 verdieping tellende 

gebouwtje werkten er behalve de chef nog 

drie medewerkers. In 1954 werden de kazen 

ondergebracht in het voormalige pand van 

gortpellerij MICO, waar de naam Mico aan de 

Zaankant al van de gevel was gehaald. Hier 

vonden lange rijen kazen, hoog opgestapeld 

een plek om te rijpen.  

Het witte gebouwtje diende 

nog jaren als afgescheiden 

kleedruimte voor de manlijke 

en vrouwelijke meedenkers. 

Het stond er vol met metalen 

kleedkasten. Op de 1e 

verdieping de dames en de tweede was het 

domein voor de heren. In de jaren tachtig 

werd pittoreske pandje gesloopt voor 

uitbreiding van de koffiefabriek. 

Toen in 1970 het nieuwe distributiecentrum 

in de Achtersluispolder klaar was verhuisde 

de kaasopslag daar naar toe. De kaasplanken 

werden van de muur gehaald en de ruimtes 

kregen een opslagbestemming, als 

papiermagazijn voor dozen, ander 

verpakkingsmateriaal en etiketten.  

 



Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat. (91) 

De Zeeuw 125 jaar. 

In 1855 legde Cornelis Dakker Pieterzoon, de 

basis voor De Zeeuw. Die naam werd gekozen 

omdat de bakker vooral Zeeuws meel 

gebruikte voor zijn brood. Hij kocht voor 1800 

gulden de in 1764 gestichte bakkerij aan het 

Vinkenpad. Bij de prijs was inbegrepen het 

bleekveld, waarop later de Vinkendwaarsstraat 

zou komen. In 1897 kwam zoon Mathijs Dekker 

in de zaak. In 1819 een zoon van hem. Die ging 

daarop in 1949 een vennootschap aan met de 

huidige directeur D. Dekker. In 1954 volgde een 

fusie met K de Vries die een bakkerszaak had 

aan de Westzijde. Bij het eeuwfeest in 1955 

werkten er bij de Zeeuw 45 mensen. Er waren 

winkels aan de Vinkenstraat, Westzijde, 

Leliestraaat (Koog) Oostzijde en de 

Kepplerstraat. 

Probleemloos. 
In het bakkersbedrijf die tijd verliep alles nog 

probleemloos. De sociale omstandigheden 

waren sterk verbeterd. Het nachtwerk werd in 

ploegen verricht en de huisvrouwen kochten 

het wit en half bruin aan de deur. Het 

kooppatroon is nadien sterk gewijzigd. De 

supermarkt ging brood verkopen. Huisvrouwen 

hadden een baantje en waren overdag niet 

thuis. Het werd steeds moeilijker om bezorgers 

te krijgen. Er moest steeds bijgestuurd worden. 

Brood van de Zeeuw werd verkocht in de AH en 

Simon de Witsupermarkt. Later ging het bedrijf 

bakken voor die winkels. 

 

 

 

In 1980 ging de helft van de 2 ½ miljoen broden 

die de Zeeuw jaarlijks bakte, naar eigen winkels 

en bezorgers. De andere helft was voor 

supermarkt, ziekenhuizen, snackbar, 

winkelwagens en verzorging tehuizen. In de 

banketsector 50000 taarten en 10000 

speculaaspoppen ligt de verhouding70/30 ten 

gunste van eigen verkooppunten. Het aantal 

winkels was al gestegen tot 13, verdeeld over 

Zaandam, de Koog, Zaandijk en Wormer. In de 

nieuwe wijk het Houtveld kwam een 

verkooppunt, waarvoor 2000 huizen een 

minimum was. Daarom moesten de winkels 

aan de haven en het Kalf sluiten. Het aan tal 

bezorgwijken liep terug van 30 naar 15. Naast 

het probleem van concurrentie, speelt het 

gebrek aan personeel ook een rol. Maar 

verheugend is, dat de belangstelling toe van 

het aantal jongeren die het bankiersvak kiest.  

Warme bakker. 
De Zeeuw vierde het jubileum 19 maart 1980, 

met een receptie in De Walvis. De zaak had een 

broodbakkerij in de Oostzijde, een kleine 

bakkerij voor luxe en klein brood aan de 

Rosmolenstraat en een banketbakkerij in de 

Westzijde. Die bakkerij werd verplaatst naar de 

Oostzijde, waar naast de broodbakkerij een 

grote geheel nieuwe afdeling in gebruik werd 

genomen. Op het moment van jubileum had 

het bedrijf 25 brood en banketbakkers, maar 

ook 25 medewerkers in de winkel. Daarbij nog 

eens 20 medewerkers waaronder bezorgers, 

winkel, expeditie, magazijn en administratie. 

Nog even dan is alles een herinnering. De 

panden gaan plat voor een nieuw wijkje. 

Betawicomplex. 
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