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Rond Oostzijde & Zaan & Zaan (97) 

Terwee koffie & Theehandel 

In het pand op de hoek Oostzijde en 
Peperstraat, stond het voormalige woonhuis 
en het kantoor van koffie- en theehandel van 
de firma Terwee. De firma Terwee werd in 
1852 opgericht door Gerardus Terwee uit 
Zwolle. Hij vestigde zich rond deze periode 
definitief in Zaandam. De reden zijn huwelijk 
met Antje Köhne dochter van een winkelier. 
Terwee handelde in koloniale waren, zoals 
thee, koffie, tabak en cacao. Hij fungeerde als 
grossier en leverde zijn goederen aan de 
buurtwinkels. Vooral de thee die Terwee 
verhandelde stond goed aangeschreven en 
was in menige winkel te vinden. De goederen 
van Terwee werden vanuit het pakhuis dat bij 
zijn woning aan de Peperstraat stond 
gedistribueerd. In de jaren '80 van 19e eeuw 
trad de zoon van Terwee, Ferdinand Terwee 
(toe tot het bedrijf van zijn vader. Na zijn 
overlijden werd de directie door drie van zijn 
zoons gevormd, zij richtten in 1916 de N.V. 
v/h G.J. Terwee op.  

Met de zoons aan het roer wordt het 
assortiment van Terwee al vlug uitgebreid, 
naast de koloniale waren, beginnen zij met 
de productie van meel, veevoeder, granen, 
puddingpoeder en later pindakaas. In 1917 
vroeg hij een Hinderwetvergunning aan 
voor het plaatsen van twee motoren in de 
theepakkerij en graanmalerij. 

 

Een jongste bediende begon 1917 van 08,00 

uur in de ochtend tot de klok van zes uur. De 

verdiensten waren 2 ½ gulden in de week. In 

het kleine kantoortje was ook het magazijn 

van suikerwerken. De klerk zat op een hoge 

kruk achter een schuine lessenaar. Zijn 

dagelijkse taak was enveloppen en nota’s 

schrijven voor de bestellingen van de klanten. 

Naast dit werk deed hij ook nog 

boodschappen naar het post- en 

distributiekantoor. Een bezoekje aan het 

laatste kantoor kon wel erg lang duren. Het 

leek wel of iedereen te kort toewijzingen had 

gekregen of verkeerde bonnen ontvangen. 

De klerk stond versteld van hoe de loketman 

klachten ontving en de mensen afpoeierde. 

Met stemverheffing bulderde de man, ons 

kantoor maakt geen fouten. Vaak beruste de 

aanklager daar in.. 

Ook in 1917 gaf Terwee het bekende plaatjes 
album "De watersnoodramp van 1916 uit, 
geschreven door Gerrit Jan Honig. Het album 
bevatte 72 gekleurde plaatjes welke 
verzameld konden worden. Vermoedelijk 
liquideerde de firma Terwee begin jaren '50 
van de 20e eeuw. Het afgebeelde woonhuis 
werd eind jaren '50 gesloopt vanwege de 
aanleg van de nieuwe Beatrixbrug. Ook bezat 
de firma nog een magazijn nabij het 
Ruyterveer dat Albert Heijn overnam voor 
uitbreiding van zijn fabriek. 
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Café Spitsbergen  

 . Al in 1678 bevond zich midden in de Peperhoek 
hoek het café Spitsbergen. Tot ongeveer 1910 
stond de herberg ten oosten van de Zaan, 
ongeveer op de plek waar zich nu de oprit naar de 
Beatrixbrug bevindt. In 1912 werd het houten 
huis afgebroken en kwam er een stenen café met 
dezelfde naam voor in de plaats. Dit café werd in 
de zestiger jaren afgebroken vanwege de aanleg 
van deze Beatrixbrug. Het café was in de 
zeventiende eeuw een ontmoetingsplaats voor 
zeelieden. Die onder het genot van een drankje 
hier hun vracht kwamen verhandelen. In 1633 
monsterde  de Oostzaanse zeerover Claes 
Compaen zich aan voor de walvisvaart. Daardoor 
hing er lang een geheimzinnige sfeer rond de 
oude herberg 
 

Aanmonsterplek. 
De naam van dit café was tussen 1640 en 1800 
bekend bij velen, ook buiten de Zaanstreek. Hier 
werd vroeger de bemanning voor de bekende 
Zaanse walvisvaarders aangemonsterd.  
 
 

 
 
 

De mannen zetten aan de bar hun 
handtekening onder de scheepsrol. Ze 
kregen dan wat geld vooruitbetaald om 
spullen te kopen. Ze moesten enkele dagen 
later aan boord komen om de schepen klaar 
te maken. De kommandeur van een 
walvisvaarder nam in een of andere herberg 
zijn intrek. Een vlag uit het bovenraam was 
voor de varensgasten een baken om hun 
koers naar te regelen. In Zaandam gebeurde 
deze werving meestal in de herberg op den 
hoek van den Oostzijderdam bij de kerk. De 
eigenaar gaf zijn huis de naam van 
Spitsbergen, en deze naam bleef dit gebouw 
dragen, lang nadat de Groenlandse visserij, 
die aan de vroegere eigenaars zoveel 
voordeel geschonken had, voorbij was 
gegaan. Op het uithangbord, daarop was te 
zien een paar ijsbergen, die hun spitse 
kruinen ten hemel verhieven. Bij de 
Oostzijde der kerkstond de Dampaal stond, 
waarop de namen der dorpen gebeiteld 
waren, die de kosten van het leggen van de 
Dam gedragen hadden. Deze was van hout 
en werd in later tijd door een stenen paal 

vervangen, waarop alleen Hoogendam gebeiteld 
stond. Ook was er in den muur van de herberg 
Spitsbergen een steen gemetseld, waarop de 
namen der bijdragende dorpen gehouwen waren, 
die ook keur en schouw hadden op de huizen, die 
aan den Dam gebouwd waren en aan de Zaan 
uitkomende wallen hadden.  
 
In 1901 staat het hecht, sterk en goed 
onderhouden bier- en koffiehuis te koop. Dit 
wegens ziekelijke omstandigheden van de 
eigenaar en gemis aan een opvolger. In 1972 valt 
het logement ten prooi aan de sloop, net zoals de 
gehele Peperbuurt, voor stadsuitbreiding en de 
bouw van een nieuwe brug die sinds 3 december 
1958 West met Oost verbind. 
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De Skeve Schans 

 
De foto is gemaakt rond 1958. Als je in de 
jaren vijftig over oostzijde dichting Kalf 
fietste of voor mijn part wandelde, stond aan 
de rechterkant bij de doorgang onder de 
weg, het Weeshuis Oostergouw.  Meteen na 
het tunneltje het statige huis de Skeve 
Schans. Het pand is gerestaureerd en geheel 
aan het oog onttrokken door de verhoogde 
weg en de en de flats van het Hof van Blois.  
 
Voor de bouwkundigen onder ons, De 
hoofdvleugel vooraan is van baksteen met 
ingewerkt houten voorschot, bekroond door 
een fronton, achteraan van hout met van 
uitgeschulpte windveren voorziene topgevel. 
Lagere achterbouw in het verlengde hiervan 
met rechterzijvleugel haaks op de 
hoofdvleugel geheel van hout met gebogen 
hoekvenster en in- en uitgezwenkt 
voorschot, bekroond door een 
fronton. Ingang met bovenlicht in 
een omlijsting met ionische 
piksters en een gesneden fries of 
wel een kroonlijst. 
 
Het monumentale pand was in 
1980 nog bewoond mevr. J. Feeke. 
Daarvoor, van 1916 tot 1933 werd 
deze woning bewoond door 
molenmaker Jacob Boerendans.  
 
                                                           

 
 

 
 
Maar in een aangebouwd pandje 
had schoenmaker Floor Postma zijn 
leest neer gezet om schoenen te 
herstellen maar ook gebarsten 
klompen van een leren riempjes te 
voorzien.  
Na de restauratie is het aanbouwtje 
gesloopt en niet meer is 
opgebouwd. 
 

Op de onderste foto is rechts van het pand 
De Skeve Schans aan de Oostzijde, is de kale 
ruimte te zien waar in 1945 de Prins 
Bernhardbrug zou komen. Helemaal links 
staat de korenmolen De Koker die op 17 
januari 1910 in vlammen is opgegaan, zoals 
veel  molens aan hun eind kwamen. Er naast 
wordt het pand bewoond door schipper 
Vlootman en als je de foto’s vergelijkt dan is 
het eigenlijk overbodig om te zeggen dat er 
hier op deze plaats veel veranderd is, maar 
gelukkig zijn er altijd wel weer van die kleine 
dingen waaraan je nog kunt zien, wat er 
verdwenen is en voor in de plaats is 
gekomen. 
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Het St. Josefgesticht 

 
Je staat er niet bij stil als je naar binnen loopt 
voor medicijnen, maar het gebouw heeft een 
hele geschiedenis. 
Voor een succesvolle emancipatie van de 
katholieke Zaandammers was goed 
georganiseerd onderwijs een eerste vereiste. 
Deze lessen waren tot 1916 nog afhankelijk 
van financiële bijdragen van ouders. Het is 
begrijpelijk dat schoolbesturen onderwijs 
verenigingen probeerden te interesseren.  
Kloosterzusters met bevoegdheden gaven 
gratis onderwijs. Goede huisvesting was een 
van de voorwaarden om ze naar Zaandam te 
lokken. Door een grote financiële bijdrage 
van de rijke fabrikanten families Blans en 
Kamphuis was dit mogelijk. 
 

 

In 1907 tekent Van Sante het ontwerp voor 
een klooster aan de Oostzijde 16-18  en een 
zusterhuis aan de Bloemgracht. Dit voor 
rekening Van het bestuur der Vereniging van 
liefdadigheid onder bescherming van den H. 
Joseph te Zaandam.  
Het U vormig gebouw is beter bekend onder 
de naam St. Jozephgesticht. Later onderdeel 
van de huishoudschool Sancta Maria. Dit 
gebouw heeft kenmerken van diverse stijlen. 
Het expressionisme van het begin van de 
twintigste eeuw en versieringen in Art Deco 
stijl, zoals in de naam aanduiding op de gevel. 
Het gebouw, met midden een 
geveloorsprong en inpandig portiek, dat over 
de volle hoogte naar voren springt, staat er 
nog steeds.  
 
Dit gebouw,  met zijn sacrale  bestemming, 
was een juweeltje aan de  lommerrijke Oost 
zijde. Het vormde  samen met de R.K. Bonifa
tiuskerk en de  bijbehorende pastorie, en de 
voormalige Volksbond een roomse 
enclave  in een overwegend  ‘rooie’ Zaanse  
gemeenschap. 
 
Op de 1e verdieping 
bevat het pand een 
kapel. Het 
zusterhuis nabij de 
Bonifaciuskerk had 
een fraai 
uitgevoerde gevel. 
Het gebouw is nu in 
gebruik als medisch 
centrum. De voormalige kapel is met 
tussenwanden verdeeld in spreekkamers, 
waarvan de ramen wel intact zijn gebleven. 
De eerste steen werd gelegd door de 
gezusters Alida en Cornelia Blans en op een 
tegeltableau staat het bouwjaar 1907 
vermeld. De vertaling van de spreuk boven de 
boog; ga tot Joseph. 
 

Kvdw45@gmail.com 
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