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COLUMN

10 jaar Zaans Erfgoed!

Nu ons 40-ste nummer bij u in de bus valt, beseffen we dat het al weer 10 jaar ge-

leden is dat het eerste nummer van ons erfgoed-magazine het licht zag. 

Een geweldige prestatie van ons redactieteam, dat ieder kwartaal maar weer zorgt 

voor boeiende onderwerpen en voldoende diversiteit; zo veel mogelijk facetten van 

de Zaanse historie moeten aandacht krijgen. 

Wij als bestuur zijn bijzonder trots op dit redactieteam en al die anderen, die zoveel 

tijd investeren in ons mooie blad en natuurlijk zijn wij erg veel dank verschuldigd 

aan u als trouwe lezer.

In de afgelopen 10 jaar heeft onze uitgave zich ontwikkeld; begonnen we met 6 

pagina’s in kleur, nu zijn ze alle 48 full colour. Ook aan de vormgeving is in de loop 

van de afgelopen jaren veel verbeterd en uw positieve reacties als lezer, op zowel 

uitvoering als inhoud hebben ons enorm gemotiveerd.

Toen we 10 jaar geleden besloten om onze twee verenigingen “Vrienden van het 

Zaanse Huis” en “Zaans Industrieel Erfgoed” samen onder te brengen in een 

nieuwe vereniging Zaans Erfgoed en een Stichting voor de exploitatie van het blad, 

durfden we nauwelijks te hopen dat alles zo succesvol zou verlopen. 

Wel wisten we dat mede door het werk van onze verenigingen de belangstelling 

voor de historie van de Zaanstreek was gegroeid onder de Zaankanters en dat 

ook de politiek veel meer aandacht daarvoor kreeg. In de afgelopen jaren zijn in 

vrijwel alle “Zaankernen” historische verenigingen ontstaan en deze mogen zich 

alle verheugen in een warme belangstelling.

Dat het nodig is om alert te blijven, blijkt wel uit de jongste voorstellen om de 

namen van onze woonplaatsen op de toegangswegen te laten vervallen, alsof er geen 

historie bestaat. We hopen maar, dat als dit nummer verschijnt, de gemeenteraad 

dit bureaucratische idee met een overweldigende meerderheid heeft afgestemd. 

Het Platform voor de Zaanse Geschiedschrijving onder leiding van Ron Sman 

is door onze vereniging en stichting opgericht en zal eind dit jaar haar uitgave 

voltooien van twee imposante delen Zaanse Geschiedenis. Voor deze uitgave is 

een 25-tal essentiële onderwerpen uit onze historie wetenschappelijk onderzocht 

en uitgediept door een team van deskundigen onder leiding van een professionele 

redacteur. U hoort binnenkort meer over de mogelijkheid van voorinschrijving 

op deze bijzonder uitgave.

Tot besluit hopen wij als initiatiefnemers van Zaans Erfgoed, dat u nog vele jaren 

volop mag genieten van alle onderwerpen die nog aan de orde komen in ons mooie 

blad.

Wij wensen u veel leesplezier.

Henk Bouman en Joop Knijnenberg
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smeedwerk zoals hekwerken en uithangborden, waaronder het nog 
bestaande uithangbord voor de Zaanlandsche Oudheidkamer; 
het bord siert nu de gevel van het Honig Breethuis. Een belang-
rijke tak van Honigs bedrijf (gevestigd aan het Hazepad te 
Zaandijk), was de productie van petroleummotoren, toen een 
noviteit. Petroleummotoren hadden veel voordelen ten opzichte 
van de destijds gangbare stoommachines. Het ontbreken van 
een ketel en een bunkerruimte voor kolen betekende minder 
beslag op de ruimte aan boord. De motor hoefde, anders dan 
een stoomketel, niet geruime tijd van te voren op druk te worden 
gebracht en de bediening was eenvoudiger. Dat alles betekende 
voor het personeel en de passagiers veel voordelen. Behalve 
motoren bouwde Honig later ook complete aandrijflijnen met 
schroefastunnels, schroefassen en omkeerinrichtingen om de 
schepen ook achteruit te kunnen laten varen. Uit een overzicht 
van door Honig geleverde petroleummotoren blijkt dat de 
motor voor de ‘Burgemeester Ferf II’ in 1905 werd geleverd. 
Daarmee is het precieze jaar van ingebruikname van de boot 
vastgesteld. Verder bouwde men op kleine schaal dekschuiten 
die waren voorzien van een motor van eigen fabrikaat. Grote 
ontwikkelingen heeft het bedrijf nooit doorgemaakt en na een 
aantal jaren van sukkelen was het rond 1929 afgelopen met de 
Sociëteit. Cornelis Honig overleed in 1931. 

De Burgemeester Ferf II bij de aanlegplaats bij de Weelbrug in Westzaan met 

aan boord onder andere stuurmansknecht H. Dil, kapitein Cor de Goede en 

Cor(nelis) Honig (GAZ, ansichtkaart, nr 41.01123).

Burgemeester P.B.J. Ferf van Westzaan (GAZ, nr. 31.01002).
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Literatuur

G. van Hooff: Cornelis Honig (1867 - 1931): fabrikant van petroleummotoren. 

In: Met Stoom, nr. 18 (dec. 1994);

Willem Tip: De geschiedenis van Westzaan opnieuw beschreven (deel 54). 

In: De Wessaner, 26ste jrg. nr. 2 (2010);

(Anoniem): Stranding der boot ‘de Burgemeester Verf ’ in de nacht van 

27 op 28 januari 1901 tusschen Zaandijk en Westzaan. Z.p., 1901

Met dank aan het GAZ en de heer Bob Bronke.

De Burgemeester Ferfstraat in Westzaan ( foto auteur).

OORLOGSTIJD EN EINDE

De stuurmansleerling en kapitein Dil was maar kort in militaire 
dienst. Het bestuur van de bootdienst had vrijstelling voor hem 
aangevraagd wegens persoonlijke onmisbaarheid. Zo kon de 
bootdienst weer snel worden hervat. Desondanks haalde de dienst 
het einde van de Eerste Wereldoorlog niet. Door de oorlogs-
situatie werd de brandstofschaarste steeds nijpender. Toen de prijs 
van motorbrandstoffen tot een veelvoud van het oorspronkelijke 
niveau was gestegen bleek de exploitatie niet meer rendabel. Dat 
betekende in 1915 het einde van de bootverbinding. Wel werd 
er een vervanging gevonden. Een aan tal Westzaners, onder wie 
de exploitanten van het bootveer, kochten het chassis van een 
Amerikaanse auto, een Overland. Het chassis werd voorzien 
van een opbouw met houten banken die plaats boden aan de 
inzittenden. Op massieve banden ging het over het toen nog 
primitieve Guispad richting station. Het was een stuk minder 
comfortabel dan de ‘Burgemeester Ferf ’, die zachtjes (hoewel niet 
altijd zonder schokken) het water van de Weelsloot doorkliefde. 

VOORDRACHTSAVOND

Toen de bekende liedjesschrijver en tekstdichter Clinge Doorenbos 
(1884-1978) in 1916 een voordrachtsavond hield voor in West-
zaan gelegerde militairen, dreigde hij zijn trein richting huis te 
missen. Dankzij de bus kwam hij toch nog op tijd. Hij wijd-
de een fraai gedicht aan de (nood)autobus, waarin hij deze het 
‘Wonderdier van kracht en vlugheid’ en ‘het weldoend wonder 
van Westzaan’ noemde. Ook de busdienst moest door de oorlogs-
omstandigheden uiteindelijk zijn activiteiten staken. In 1917 was 
het definitief afgelopen met de dienst. Enkele jaren na het einde 
van de oorlog namen autobussen het vervoer voorgoed over. Het 
Westzaanse bootje was verleden tijd.

De Burgemeester Ferf I aan de ligplaats bij station 

Koog-Zaandijk (GAZ, nr 21.01317).
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De voormalige synagoge op de 

Gedempte Gracht in de vijftiger 

jaren met ernaast de in 1971 

gesloopte christelijke school.  

(foto GAZ, nr 22.1159).

voor Joodse leerlingen zal moeten financieren’, zo constateerde 
het Zaandamse college van B&W volgens haar notulen van 9 
oktober 1941. Het werd niet mogelijk of wenselijk geacht ook de 
lagere-schoolleerlingen dagelijks heen en weer te laten reizen naar 
de hoofdstad. Voor hen diende een andere oplossing te komen. 
Vreemd genoeg is nooit beschreven op welke plek deze joodse 
Zaankanters terechtkwamen nadat hen de toegang tot hun eigen 
klassen was ontzegd. Het antwoord op de vraag waar zij werden 
afgezonderd van hun vertrouwde omgeving is te vinden in de 
(nog altijd niet openbare) collegenotulen. 

VERVANGENDE LOCATIE

Het gemeentebestuur, zoveel wordt daaruit duidelijk, moest in 
allerijl op zoek naar een geschikte vervangende locatie. In de 
collegevergadering van 9 oktober vroeg verantwoordelijk NSB-
wethouder Arie Zuidervliet aandacht voor ‘het vraagstuk van 
de joodse leerlingen’. In eerste instantie had hij geprobeerd om 

de scholieren uit het lager en middelbaar onderwijs op één plek 
te verzamelen, maar dat mocht niet. ‘Een voorstel om ze onder 
te brengen in een leeg lokaal van een school in de Parkstraat 
werd door de Duitse instanties afgewezen’, vertelde Zuidervliet. 
Hij had echter een alternatief voorhanden. De oudere leerlingen 
konden zoals bekend naar Amsterdam, de jongere bleven 
in hun woonplaats. Om aan hen onderdak te bieden had het 
gemeentebestuur de keuze uit twee locaties: het gebouw voor 
Christelijke Belangen aan de Bootenmakersstraat 16 en dat 
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen aan de Czaar 
Peterstraat 1. De onderwijswethouder koos voor een lokaal in 
het laatste pand, ‘ten bedrage van f 600,- ’s jaars. De gemeente 
moet dan zelf voor verwarming zorgen, waarbij dan nog kosten 
komen voor het maken van een schoorsteen’, aldus de B&W-
notulen van 17 oktober. In het ‘Nutsgebouw’ werden wel vaker 
leerlingen van andere scholen ondergebracht, bijvoorbeeld omdat 
Duitse soldaten tijdelijk beslag legden op klaslokalen. 

Links boven:

De vijf kinderen uit het gezin 

De Jong. Rechtsonder Lina 

en haar broertje Hartog.

(foto joods monument 

Zaanstreek) 

Mendelina en Hartog de 

Jong omstreeks 1939 voor de 

deur van café Piet Kok op de 

hoek van de Zaanweg en de 

Goudastraat (waar ze woonden) 

in Wormerveer (Collectie Klaas 

Zwart jr., Wormerveer).
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SOLLICITATIEBRIEVEN

Een probleem was wel dat de verbannen kinderen geen les 
mochten krijgen van niet-joodse leraren. Er lagen echter al een 
paar sollicitatiebrieven van joodse docenten in het gemeentehuis. 
De Amsterdamse onderwijzer Gerrit van Praag (Amsterdam, 23-
12-1909) vroeg op 25 september 1941 ‘in aanmerking te mogen 
komen voor het geven van onderwijs aan de Joodse leerlingen’. Het 
duurde een maand voor Van Praag door B&W werd benoemd 
tot ‘tijdelijk onderwijzer’, zij het met terugwerkende kracht vanaf 
1 oktober. Op 17 oktober verzocht de opperrabbijn van het 
Synagogale ressort van Noord-Holland ‘of de heer Philipson mag 
optreden als godsdienstonderwijzer van de klasse voor Joodse 
leerlingen te Zaandam’. Het genazificeerde college liet weten ‘dat 
hiertegen geen bezwaar bestaat’. Michel Philipson (Den Bosch, 
23-11-1910), die op dat moment in de Mozartstraat woonde, was 
sinds 1939 voorzanger en leraar van de Nederlands-Israëlitische 
Gemeente Zaandam. Als zodanig gaf hij ook joodse kinderen les 
in het bijgebouw van de synagoge op de Gedempte Gracht. 
Enkele weken na zijn benoeming sprak de inmiddels tot school-
hoofd gepromoveerde Gerrit van Praag de wens uit ‘mejuffrouw 
H. Nieweg te Amsterdam te benoemen tot onderwijzeres in de 
nuttige handwerken (3 uur per week)’. Ook daarmee gingen 
burgemeester en wethouders akkoord. Niet helder is of in 
Zaandam bekend was dat Gerrit van Praag een relatie had met 
deze Henriette Nieweg (Rheden, 28-7-1903). Het jonge stel 
woonde al ruim anderhalf jaar samen op de Egelantiersgracht 
97 III, midden in de Amsterdamse Jordaan, en toonde zich 
bereid om heen en weer reizen tussen hun huis en hun nieuwe 
werkadres. Op 15 juli 1942, de dag dat de eerste Nederlandse 
joden naar Auschwitz werden getransporteerd, traden de twee 
in het huwelijk. 

GEZIN SMIT

In totaal kregen de nieuwbenoemde onderwijzers te maken met 
een stuk of tien leerplichtige kinderen uit Zaandam (wethouder 
Zuidervliet telde begin oktober 1941 nog 26 leerlingen. 
Waarschijnlijk rekende hij de ‘halfjoodse’ scholieren mee, maar 
in de gevallen dat hun joodse vader of moeder niet godsdienstig 
was mochten de kinderen tussen hun oude klasgenoten blijven 
zitten). Voddenkoopman Meijer Smit en zijn echtgenote 
Henderina leverden relatief het grootste aandeel in de nieuwe 
school  populatie: hun kinderen Alexander (1931), Marie (1932) 
en Betty (1933). De latere verzetsman Jan Hof zat voordien op 
dezelf de school als de Smitjes en beschreef in zijn memoires een 
iets ouder zusje, Elsje: ‘Een jodinnetje dus. Ik heb het jarenlang 
niet geweten, net zo min als dat haar broertjes, die ook op onze 
school zaten, jodenjongetjes waren. Daar kwam ik pas later 
achter.’ ‘Later’ betekende in dit geval toen - op vader Meijer na 
- het complete gezin al was vergast. 

NUTSGEBOUW 

Waarschijnlijk functioneerde het Nutgebouw als streekschool en 
werd de opvang niet beperkt tot pupillen uit Zaandam. Bekend 
is in ieder geval dat de burgemeester van Wormerveer op 26 
oktober zijn Zaandamse collega verzocht ‘of ook de Joodse 
leer lingen uit Wormerveer kunnen worden toegelaten tot de 

onderwijsgelegenheid voor Joodse leerlingen te Zaandam’. En zo 
arriveerden korte tijd later vier kinderen uit twee Wormerveerse 
gezinnen in de Czaar Peterstraat: Rebecca en Ada Pais, en 
Mendelina en Hartog de Jong. Bijna zestig jaar later zou een 
toenmalig speelkameraadje, Klaas Zwart, herinneringen ophalen 
aan Mendelina’s afscheid van haar Wormerveerse klas. Ze zei 
hem destijds: ‘Ik mag niet meer naar school, maar ik vind het 
niet erg hoor. Ik hou niet van school.’

VERTREK NAAR AMSTERDAM

Over de dagelijkse gang van zaken in het kleine schooltje is niets 
bekend. Vast staat wel dat het experiment slechts een kwartaal 
duurde. Op 14 januari 1942 kregen de Zaandamse joden het 
bevel drie dagen later naar Amsterdam te vertrekken, met als 
enige bagage hetgeen ze konden dragen. Hun overige bezittingen, 
waaronder hun huizen, werden door de Duitsers geconfisqueerd. 
De nationaal-socialisten hadden Zaandam uitgekozen als eerste 
Nederlandse gemeente die ‘jodenvrij’ moest worden. Korte 
tijd later ondergingen de joden in de andere Zaangemeenten 
hetzelfde lot. Zoveel tijd als het Zaandamse college vier maanden 
eerder nodig had om de plaatselijke scholieren een klaslokaal te 
bezorgen, zo snel handelde het nu. Op 16 januari, daags voor 
123 joden uit hun woonplaats vertrokken - 69 anderen kregen 
om verschillende redenen nog even uitstel - deelde wethouder 
Zuidervliet zijn collega’s mee ‘dat de joden te Zaandam de 
gemeente moeten verlaten in verband waarmede het overbodig 
is de school voor joodse leerlingen langer te laten voortbestaan’. 
Hij stelde voor om de huur van het leslokaal per 16 februari 
stop te zetten. Een opzegtermijn voor de onderwijskrachten 
vond de wethouder overbodig: ze kregen wat hem betrof nog 
dezelfde dag ‘eervol ontslag’. Aldus geschiedde. Voor zover valt 
na te gaan overleefden slechts vier leerlingen van het joodse 
schooltje de Holocaust: Aäron Pais (1931), Hendrika Snoek 
(1932), Daniel Kzernitzki (1933) en Sonja Selma Poppert 
(1935). De onderwijzers Henriette en Gerrit van Praag stierven 
in Auschwitz, op respectievelijk 24 september 1943 en 26 maart 
1944. Michel Philipson en zijn echtgenote wisten onder te duiken 
en zo de bevrijding te halen. Michel hervatte nadien zijn oude 
beroep en was tot 1965 voorzanger, leraar en secretaris van de 
Nederlands-Israëlitische Gemeente in Haarlem. 
Een joodse school heeft de Zaanstreek sinds de Tweede Wereld-
oorlog nooit meer gehad.

Bronnen:

Gutman, I. Rechtvaardigen onder de Volkeren. Nederlanders met een 

Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan joden, 2005

Presser, J. Ondergang. De vervolging en verdelging van het 

Nederlands jodendom 1940-1945, 1985

Roodenburg, F. Het Zaanlands Lyceum in de oorlogsjaren 1940-1945, 

2006 www.joodsmonument.nl

www.joodsmonumentzaanstreek.nl

Gemeentearchief Zaanstad - Agenda’s en notulen college van 

B&W Zaandam, 1941 en 1942

Stadsarchief Amsterdam - Persoonskaarten en politierapporten 
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Schilderijtje van de oude 

situatie bij het sluisje. 

Op een veiling in 2002 werden het sluiswachtershuisje en gemaal naast het ophaalbruggetje De Zwerver 

in Krommenie per couvert bij opbod verkocht. Ab Alberts had twee enveloppen op zak, één met een laag en 

één met een hoog bedrag. ‘Ik zag makelaars zitten en de baas van een bouwbedrijf en dacht: ‘Het moet het 

hoge bedrag worden’. Het pakte goed uit en vanaf dat moment konden Ab en zijn vrouw Conny zich uitleven 

in een fikse renovatieklus. 

door Cor van Dongen

illustraties:auteur

Mens in zijn monument (4)  
Het sluiswachtershuisje en gemaal bij ophaalbrug 

De Zwerver in Krommenie

Tegen de muur van het gemaal staat een zware molensteen, 
afkomstig uit een kollergang, het maalsysteem van een oliemolen. 
‘Op de hoek van het Visserspad stond tot in de jaren zestig het 
molenlijf van De Weldragende Kersenboom. De steen is opge-
dregd uit de Nauernasche Vaart waar-ie is gebruikt voor dijk-
versteviging’. Na meer dan vijf jaar opknapwerk aan het sluis-
wachtershuisje bij de Noordersluis zegt Ab dat er nu nog wat 
schilder werk is en er nog een paar details zijn. ‘Deze winter zet 
ik de puntjes op de i’. 

RESTAURATIE

Vervolgens begon Ab aan de restauratie van het gemaal. ‘De 
pomp en de vloer zijn eruit gehaald, er is twintig kuub puin 
afge voerd. Elektra en oud ijzer zijn verwijderd. Er was alleen 
al dertig kilo aan keilbouten. Er is een nieuwe vloer gelegd, de 

schoorsteen is teruggemetseld, metselwerk is vernieuwd, ramen 
en deuren zijn vervangen, er is nieuw glas aangebracht’. En het 
werk is nog lang niet af; er moeten nog heel wat klussen in de 
week  einden en de vakanties van Ab (hij is docent op het Trias 
Col lege in Krommenie) worden geklaard. 
Expertise en liefde voor dergelijke grote projecten deden Ab en 
Conny (stagebegeleidster bij een stichting voor mensen met een 
handicap) op in de kraakbeweging. ‘Een kwarteeuw hebben we 
gekraakt, van de Groote Weiver tot de directeurswoning van 
Honig. Altijd knapten we de boel juist op. Nee, van agressie en 
destructie moeten we niks hebben. Samen met medekrakers die 
weliswaar buiten de maatschappij vielen, junks, vluchtelingen, 
maar pareltjes van mensen. Vaak waren het vaklieden. Van 
hen leerde ik lassen, houtbewerken, met  selen, het recyclen van 
materialen, smeden’.



Zaans Erfgoed - 40       15       

SPANDOEKEN

Ab grinnikt als hij terugdenkt aan hun entree in het huisje, vlak 
na de aankoop. ‘Er hingen grote spandoeken. ‘GEKRAAKT!’. 
Vrienden van ons hadden het voor de grap gekraakt. Heel leuk, 
maar minder tof was de abominabele staat van het huis na 
jaren van leegstand. Ik trapte met mijn klompen zo door de 
vloer. We hebben het huisje totaal gestript en uitgegraven. De 
fundering was gelukkig oké. Toen zijn we gaan bouwen: vloer, 
trap, kozijnen, dak, goten, alles. We brachten een aanbouw aan in 
waterschapstijl, die zich kenmerkt door overstekende dakranden, 
stevige muren, topgevels van hout, degelijk metselwerk en veel 
raampartijen voor uitzicht rondom. Met ‘hanenkammen’, 
steenpatronen, boven de ramen’. De oudste foto die Ab van 
het vorige, houten sluiswachtershuisje vond, dateert van 1898. 
De zoon van de laatste pachter is in 1919 in het nieuwe, stenen 
huis geboren. Het perceel moet dus ergens tussen 1898 en 1919 
zijn gebouwd. Op het eerste gezicht zou je denken dat de fraaie 
details authentiek zijn, maar (het is ongelofelijk!) niets is minder 
waar. ‘Het interieur is organisch gegroeid, met wat we maar 
tegenkwamen. Schouw, daklijsten en kapstok komen uit pakhuis 

Batavia, deuren uit sloopcontainers, hang- en sluitwerk van een 
schroothandelaar, sierlijsten en vloerdelen uit de Waakzaamheid. 
Plavuizen hebben we uit een slooppand gebikt in Wormerveer. 
De dag erop ging het gebouw met een grote grijper tegen de 
vlakte. Tegeltjes voor de smuiger komen uit de kringloopwinkel’. 
Tot slot kruipt het bloed waar ’t niet gaan kan: Ja, je ziet ’t: het 
gros van de krakers heeft hart voor een pand’.
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Ab Albers bij zijn huisje en bij het gemaal.

Ab Albers bij het huisje
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Wie de Gaanderij en de Zaankamer van het Honig Breethuis te Zaandijk betreedt, wordt getroffen door de 

portretten van een aantal vroegere bewoners, onder wie de familie Breet. De portretten zijn gemaakt door 

Wijnand Esser (1779-1860), een pastelportrettist uit het begin van de negentiende eeuw.

door George Slieker

Wijnand Esser (1779-1860) 
Pastelkunstenaar en karikaturist 

PASTEL 

Pastel werd in de zestiende eeuw uitgevonden in Italië en was 
geliefd in de achttiende eeuw voor de ogenschijnlijk luchtige por-
tretten uit die tijd. Het is een medium dat snel werken mogelijk 
maakt: na het opzetten van een schets kan men al tekenend aan 
de uitwerking beginnen. Net als hun verven maakten kunstenaars 
toen ook hun pastelkrijt zelf. Ik bezit een manuscript van circa 
1830 waarin dat nauwkeurig wordt beschreven. Voor ‘pastel of 
crayon potloden’ dienden kleurstoffen zoals bijvoorbeeld loodwit, 
koningsgeel, berlijns-blauw en vermiljoen ‘met een bijzonder 
deeg (te) worden vermengd welke uit gips en pijpaarde wordt 
vervaardigd’, aldus de anonieme auteur. Het eindproduct was 
pijpjeskleur. Pasteltekeningen zijn zeer gevoelig voor licht en 
mechanische schade, dit laatste omdat de kleurstoffen nauwelijks 
hechting aangaan met de papieren drager. Daarom zijn de 
portretten in het Honig Breethuis reproducties; de originelen 
liggen in het depot van het Zaans Museum. 

DE KUNSTENAAR

Wijnand Esser werd 21 mei 1779 geboren in het Duitse Keulen. 
In 1785 kwam hij als jongetje in Amsterdam. In 1797 woonde hij 
in Groningen bij E. Vinkenberg in de Heerestraat en adverteerde 
hij in de Groningsche Courant: hij ‘crajonnert en pourtraittert, 
geeft les in de tekenkunst’. Wie zijn leermeester was, is onduidelijk. 
In 2010 noemde de kunsthistoricus Frans Grijzenhout Vinken -
berg als leermeester, al plaatste Grijzenhout hem in de Amster-
damse Heerenstraat. Vinkenberg zou Esser onder andere het 
pasteltekenen hebben bijgebracht. Het leerlingschap bij een 
werkend kunstenaar was destijds gebruikelijk omdat er nog geen 
kunstacademies bestonden. Naar wordt aangenomen woonde Esser 
tussen 1806 (of 1812) en 1823 in Den Haag. Daar was hij behalve 
als kunstenaar ook actief als kunsthandelaar en uit gever en venter 
van prenten. Later in zijn leven woonde hij in Amsterdam aan 
de Warmoesstraat (toen nummer 201), waar hij was gevestigd 
als ‘Marchand des Tablaux’ en in de Spuistraat. Daar na woonde 

Pastel van de Zeevismarkt in 

Den Haag met Grote of 

St. Jacobskerk. (Haags Gemeen-

tearchief, A 28).
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hij aan de Nieuwendijk. Daar stierf hij op 80-jarige leeftijd op 9 
mei 1860. De overlijdensakte van 11 mei noemde als echtgenote 
Josepha Engelina van Hamersveld; Esser werd omschreven als 
‘kunstcooper’. Wijnand Esser leeft, behalve in zijn werk, voort in 
de Haagse Schilderswijk waar de Wijnand Esserhof is te vinden.

WERK

Wijnand Esser reisde rond om de welgestelde inwoners van 
het Nederland van rond 1830 te portretteren. In het Honig 
Breethuis zijn de portretten aanwezig van Grietje Klaasd. Nen 
(1744-1826), de moeder van Jacob Breet, Jacob Cornelisz. Breet 
(1778-1847), zijn vrouw Grietje Jans de Jager (1776-1836) en 
hun kinderen, onder wie de in 1824 gestorven Aagje. In de 
Zaankamer hangen afbeeldingen van diverse andere leden van de 
familie. In de Salon zijn de portretten van ‘papierfabrikeur’ Jan 
Kool en zijn echtgenote te zien. Naast de genoemde portretten, 
allemaal van rond 1817, maakte Esser ook pastels van Jacob Vis 
Jansz. (1784-1828) en zijn echtgenote Aaltje Jans van Bergen 

(1782-1830). Jacob behoorde tot het bekende Zaanse geslacht 
van olieslagers en pelders. Ook hun schoondochters Engeltje 
en Trijntje Kool werden door Esser geportretteerd. Verder 
bestaat er een portret van Machteltje Honig (1797-1828). Dat 
geeft duidelijk de welstand weer van haar familie en die van 
haar echtgenoot, oliefabrikant Jacobus Kluyver. Wellicht is het 
portret eveneens ontstaan rond 1817. Toen portretteerde Esser 
ook Cornelis Cardinaal (1781-1858) en diens vrouw Anna Ris. 
Cornelis was een telg uit een Zaans geslacht van scheepsbouwers 
en houtkopers. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, Den Haag (RKD), vermeldt dat dit portret 
zou zijn uitgevoerd in aquareltechniek. Daarover is verder niets 
duidelijk, aangezien het zich bevindt in een particuliere collectie. 
In de Zaanse museale collecties (ZOV en ZM) bevinden zich in 
totaal 26 portretten van Essers hand. Wanneer hij is begonnen 
als portrettist is onduidelijk. Het vroegste bij het RKD bekende 
portret is een afbeelding van Thomas Adriaan Engelbert van 
Bevervoorde (1768-1817), gedateerd 1801. 
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Vier pastelportretjes van leden van de 

familie Honig en Breet.  

Maartje Jacobs Breet

Machteltje Honig

Grietje Jacobs Breet

Aagje Jacobs Breet

(Zaans Museum, Zaandam - coll. ZOV)
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‘Iedereen voelt zich betrokken als het over kleur gaat. Als je een andere kleur gebruikt, een kleur die 

men collectief niet gewend is, dan is het hommeles!’ Rob van Maanen kan het weten. Van zijn fascinatie 

voor kleur maakte hij zijn beroep. Zijn Kleurbureau is uniek, niet alleen in Nederland en in Europa, maar 

wellicht zelfs wereldwijd. In opdracht van de gemeente Zaanstad ontwikkelde Van Maanen ‘de Zaanse 

Kleurenwaaier: een bijzondere visie op kleur’.

door Cor van Dongen

Kleurbureau is 
uniek in de wereld

Een visie op kleur

Voor het interview spreken we af in het café van het Zaans 
Museum, een geliefd plekje van de kleurexpert vanwege het ruime 
blik veld over de Zaanse Schans en het prachtige polderlandschap. 
Een weids uitzicht, dat Rob later in het gesprek als voorbeeld 
gebruikt om zijn denkbeelden over kleuren en kleurgebruik te 
adstrueren. Maar laten we beginnen met zijn studietijd. ‘Ik ben 
geboren in Breda’, zegt Van Maanen. ‘Voor mijn studie verhuisde 

ik naar Amsterdam en daar ben ik gebleven. Ik studeerde Sociale 
Wetenschappen, was bijzonder geïnteresseerd in cultuur en vanuit 
die interesse begon ik na mijn studie in de boekenwereld. Ik 

Frederik Jbzn. Engel, Zicht op Koog aan de Zaan, Zuideinde, 1947

(Zaans Museum, Zaandam; coll. ZOV - foto GAZ).
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(foto Cor v
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Toen er nog hout lag 
 in het Houtveld

door Conny Scholtes 

 

Zijn inzending voor de jubileumfotowedstrijd Mens en Monu-
ment als onderdeel van de viering van 50 jaar Zaans Erfgoed was 
geen eigen werk, maar de foto maakte benieuwd naar het ver haal 
en bezorgde Zaandammer Aart Vet (1933) de eervolle ver mel-
ding, zoals vermeld in de vorige uitgave van Zaans Erfgoed. Een 
kiekje van een ‘Kodakje met acht opnames’ in 1936, gemaakt in 
het Westzijderveld ‘door een kennis van mijn vader’. Crisistijd 
en werkweken van 48 uur. Aan weerszijden van het spoor en de 
Provincialeweg wemelde het nog van houtzagerijen, zoals is te 
zien op de heruitgegeven kaart van molens en fabrieken van 1930. 
Op de hoek van het vroegere Spoorplein het hoofdkantoor van 
Dekker’s Houthandel. Het dak nog op de foto dekt nu een van 
vele kantoren van de BAM. In het veld werkloze houtzaagmolens, 
zoals hier De Pet, te midden van waterende boomstammen en 
drogende, ruw gezaagde balken. Met latten aan elkaar gespijkerd 
voor als het ging stormen. Ten oosten van het spoor tot het 
huidige parkeerterrein Behouden Haven lagen de werven met 
karakteristieke tochtige loodsen voor op maat gezaagd hout 
en stoomzagerijen die begin 1900 waren opgekomen. Bij het 
Volkspark een loonschaverij. ‘Dekker’s Houthandel was de 
grootste’. Daar was grootvader Dik Vet werfbaas. Vader Arie (30) 
was eerste bestekzoeker. Machinist Luttik werd Lutje genoemd, 
‘maar dat moest hij niet horen’. Voor zijn jongensogen ziet de 

kleinzoon weer het enorme vliegwiel van drie meter doorsnee met 
een as van wel twintig meter, met allemaal zaagramen eraan waar 
de balken met behulp van drijfriemen schuin omhoog ingedreven 
werden, door mannen die op ‘het schavot’ stonden.

Ten tijde van de foto was Aartje nog drie. Vader Arie (achterop) 
boomt met een maatje de dekschuit vol ruw hout via de Abraham-
sloot voor bewerking naar de werf. Voorop hurkt broertje Dik 
van vijf jaar oud. Als hij bij vader bleef, had moeder even de 
handen vrij. De jongste was anderhalf. ‘We woonden op de 
Kruiskerk in het veld. Daar stonden drie huisjes. Geen wc maar 
een tonnetje in de schuur, geen gas, geen licht, geen water. Dat 
haalde moeder uit de put’. Hoeveel kamers? Grijns. ‘Een kamer 
met zolder. Beneden wonen en koken op een houtfornuis. De 
vader van Annie verhuurde roeibootjes. Kort daarna verhuisden 
we naar een groter huis aan de Harenmakersstraat, want het 
was zo’n gesjouw met de kinderwagen over het smalle grindpad 
en de hoge spoorbrug’. Helaas kostte dat f 4,25, een aanslag op 
je inkomen als je f 17 per week verdient’. Een tweede Kodakje 
uit zijn map vertoont een plaatje ter grootte van een kinderbox 
met drie jochies en een grote beer. Aart: ‘In de oorlog ving mijn 
moeder daar tien ontheemde kinderen op. Zij verdient een monu-
ment. Daarom heb ik die foto ingestuurd.’
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Op een grote aquarel van de Duitse schilder Hesmert in het Zaans Museum staat een uitgebreide 

fabriekswand aan de Oostzijde in Zaandam. Prominent aanwezig is de rijstpellerij Phenix van Kamphuys, 

daarnaast de stoomverfhoutfabriek de Vooruitgang van Heyme Vis, vervolgens de grote stoomrijstpellerij 

Birma van Klaas Blans en ten slotte de stoomgortpellerij van Zwaardemaker.1 Het schilderij is geschonken 

aan het museum door de heer G.M.Th. van Odijk, een nazaat van Cornelis Kamphuys. In dit artikel komt de 

achtergrond van deze opmerkelijke concentratie van stoompellerijen aan de orde. Daarnaast ga ik aan de 

hand van deze twee stoompellerijen wat dieper in op de sociale omstandigheden in de rijstpellerij.

door Jur Kingma

Rijstpellen 
aan de Oostzijde

Het loon van stoom

Hoewel de dorpen Westzaandam en Oostzaandam in 1811 
werden samengevoegd tot de stad Zaandam bleven deze twee 
stadsdelen lang verschillen van karakter. Dat komt nu nog tot 
uiting in de namen van de wijken Houtveld in het westen en 
Peldersveld in het oosten van Zaandam. Oostzaandam was het 
domein van de pelmolens. Pieter Boorsma telde in Westzaandam 
acht pelmolens en in Oostzaandam 69. Voor de hele Zaanstreek 
waren dat er 121.2 Het is dus niet verwonderlijk dat de eerste 
stoomrijstpelmolen, De Nijverheid, aan de Oostzijde in Zaandam 
stond. Opvallender is dat Wormerveer, waar slechts vijf pelmolens 

stonden, een belangrijk centrum werd van de stoomrijstpellerij. 
De oorzaak was dat Alb. Vis in Wormerveer de eerste Zaankanter 
was die een gerstpelmolen voor het pellen van rijst inrichtte. Hij 
stamde echter uit een Oostzaandamse familie van verfmalers en 
gerstpellers.
 

De bijna drie meter brede aquarel die de Duitse schilder Ernst Hesmert 

eind 1910 of begin 1911 van de stoomrijstpellerij de Phenix van  

Cornelis Kamphuys maakte (Zaans Museum, Zaandam - 12283).
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VERHOOR VAN KAMPHUYS

Ook de pellersbaas van Kamphuys, de 36-jarige Gerbrand Pel, 
werd uitvoerig verhoord over zwaar werk, zoals ketelbikken en 
het sjouwen met balen van 100 kg. De sjouwers kwamen via 
aannemers en verdienden gemiddeld f 12 tot f 13 per week. Dat 
was meer dan de meeste arbeiders kregen. Maar hun gezinnen 
waren armer omdat de sjouwers meer sterke drank gebruikten. 
Pel werd ook ondervraagd over gevaarlijke situaties in de 
fabriek, zoals het in beweging brengen van het vliegwiel van de 
stoommachine en onbeschermde assen. Over het stofprobleem 
verklaarde Pel: ‘Het kwaad zit hierin, dat al wat men in een 
pellerij met een exhauster11 de deur uit jaagt, geld waard is. 
Daarom zegt de patroon natuurlijk: ik wou je hartelijk danken 
enige honderden guldens de deur uit te jagen, vreten jullie er dan 
liever maar een beetje van’. Later werd ook de 63-jarige Cornelis 
Kamphuys zelf verhoord. Voor een aantal feitelijke vragen over 
werktijden en overwerk verwees hij naar zijn fabrieksbaas. Hij 
had wel uitgerekend dat bij een arbeidstijdverkorting van 14 tot 
12 uur per dag zijn bedrijf niet meer zou renderen. De voorzitter 
van de commissie dacht dat het nog wel mee zou vallen. Hij 
werd uitvoerig verhoord over dodelijke ongelukken in de fabriek. 
Verder ontkende hij dat er een stofprobleem was.

CONCLUSIE

De Zaanse stoomrijstpellers kwamen voort uit de gelederen van 
de pellers met windkracht. Buitenstaanders konden ook een zaak 
vanaf de grond opbouwen en tot bloei brengen. De familie was 
belangrijk voor opleiding en financiering. Vergeleken met de 
lonen van hun arbeiders verdienden de pellers fortuinen. Maar de 
arbeiders waren zelf financieel beter af in de stoomfabrieken dan 
in de windmolens. Ze verdienden meestal een kwart meer dan de 
pellers op de windmolens en ze hadden kortere werktijden. Op 
de windpelmolen was men soms een week van huis; hij werkte bij 
goede wind ook op zondag, en de inkomsten waren onregelmatig.

Baas 18,50
Machinist 16.00
Timmerman 15.00
Onderbaas 12.50
2e machinist 12.00
Aflevering 11,50

Jan Groen Meesterknecht op 
 pelmolen De Rozenboom 
 van J. Zwaardenmaker Hz bij wind 18 uur per dag 12,75

 Middenknecht op 
 De Rozenboom van 
 J. Zwaardenmaker Hz  8,00

Pieter Stroo Jz Meesterknecht op 
 pelmolen van 
 Van Waveren & Dekker bij wind 18 uur per dag 10,25

Idem  geen wind, geen werk  2,00
 Tweede man   8,00

Jacob Kuyper Meesterknecht op de 
 pelmolen De David 
 van Jan Latensteijn  8.60

Noten:

1 René Pottkamp, Jan Kerssens, ‘Een Duitse schilder aan de Zaan’ in  

 ‘Met Stoom’ no. 25 (1997) 23-27.

2 P. Boorsma, “Duizend Zaanse molens” (Amsterdam, 1958).

3 Rudolphe Regout, Inleiding Genealogie Blans (Heemstede, 1976).

4 Grootboek Klaas Blans, destijds in familiearchief Blans in Aerdenhout.

5 Ron Couwenhoven www.duizendzaansemolens.nl 

 www.duizendzaansemolens.nl

6 Henk Roovers schreef in Zaans Erfgoed over de rol van de familie Blans en  

 Kamphuys in de emancipatie van de katholieke gemeenschap in Zaandam  

 ZE 31 (2009) 19-21.

7 Interview G. Kruyver, oud-procuratiehouder, d.d. 12-07-1986.

8 G.A.Zaanstad ‘Le Riz, sa Culture et son Industrie. Établissements  

 C.Kamphuys, à Zaandam.’

9 Interview Kruyver.

10 Nationaal Archief , archiefnummer 2.09.38 Inventaris van het archief  

 van de Staats commissie.

11  Stofafzuiginstallatie.

12  Verhoren 5 en 9 januari 1891.
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Cornelis Kamphuys kocht in 1883 het pand Westzijde 22. Hij liet een deel slo-

pen en bouwde het grote neorenaissance-herenhuis. Het was later onder meer 

een hotel en kantoor van Albert Heyn (GAZ 22.00060).

Weeklonen in een stoompellerij, bedragen in guldens.12

Maler 11,50
Arbeider 10.00
Nachtwacht 10.00
Zakkenmaker 8,50
Smid 10,00
Stoker 10,00

Weeklonen in een windmolen, inclusief nachtmalen., 

bedragen in guldens.13

gratificaties. Jan Valk had eerder op een houtzaagmolen gewerkt. 
Dat vond hij plezieriger, omdat er minder lange dagen werden 
gemaakt, maar het loon in de stoomrijstpellerij was beter. Op de 
houtzaagmolen was er geen contact met de patroon. Bij ziekte 
werd het loon op de stoompellerij volledig doorbetaald. Er was 
geen voorziening bij invaliditeit. Dat zou vroeger beter zijn 
geweest. De fabriek kende ook geen boetstelsel. De commissie 
was zelfs geïnteresseerd in zijn eetgewoonten en de gezondheid 
van de kinderen.
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De architect S.B. van Sante (1876-1936) is bij de meeste Zaankanters nauwelijks bekend, al maakte hij 

een groot aantal beeldbepalende gebouwen. Dit artikel wil hem een bredere bekendheid geven. Het Zaans 

Museum houdt van 27 april tot 19 augustus 2012 een tentoonstelling over het werk van 

architect S.B. van Sante.

door Cees Kingma

S.B. van Sante
Architect uit een rooms-katholieke aannemers- 

en architectenfamilie 

Omstreeks 1910 was de familie Van Sante de vaste aannemers- 
en architectencombinatie van C. Kamphuys Fabrieken aan de 
Oost zijde in Zaandam. De bouwaanvragen werden vanaf die tijd 
afwisselend ingediend op briefpapier van architect S.B. van Sante 
en aannemer Jb. van Sante. Vanaf het einde van de negentiende 
eeuw tot ver in de twintigste eeuw waren verschillende generaties 
van de familie Van Sante betrokken bij het bouwbedrijf. 

DE VREDE

In 1917 werkten drie leden van de familie Van Sante in opdracht 
van rijstpeller Kamphuys aan de bouw van stoommeelfabriek 
De Vrede in de Achtersluispolder, rijksmonument sinds 2001. 
Aannemer Jacob van Sante (1842-1919) was 75 jaar oud toen 
hij deze klus aannam. Zijn eerste zoon uit zijn derde huwe lijk, 
Theodorus Jacobus (1874-1959), was als uitvoerder verant-
woordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. 
De tweede zoon uit dit huwelijk, Simon Bernardus, was als 
architect voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het 
ontwerp van De Vrede. 
Na het overlijden van Jacob werd het aannemingsbedrijf voort-
gezet door zijn zoon Theodorus Jacobus. 

Zoon Simon Bernardus was in dienst geweest bij verscheidene 
architectenbureaus en vestigde zich als onafhankelijk architect. 
De beide broers bleven nog regelmatig samen verantwoordelijk 
voor bouwprojecten 

KATHOLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP

De familie Van Sante was oorspronkelijk een onopvallende 
mid den standsfamilie die in de negentiende eeuw voornamelijk 
bestond uit kooplieden en kleine zelfstandige ondernemers zo als 
houtzagers en houtkopers. De familie was van oorsprong doops-
gezind, maar werd aan het begin van de negentiende eeuw door 
een huwelijk verdeeld in een katholieke en een doopsgezinde 
tak. Jacob van Sante en zijn nakomelingen behoorden tot de 
katholieke tak. 
In die tijd voerden doopsgezinde ondernemers in Zaandam de 
boventoon. De ondernemer Jb. van Sante gaf duidelijk blijk 
van zijn katholieke geloof. Hij was onder meer dirigent van het 
kerkkoor. In die functie maakte hij kennis met de twee belang-
rijkste katholieke ondernemersfamilies die bovendien beide 
mecenas waren van de armlastige rooms-katholieke parochie in 
Zaandam: de rijstpellers Blans en Kamphuys. De weduwe Blans, 
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Bonifatiusker

Het gezin van Simon Bernardus van 

Sante en zijn vrouw Maria Sophia 

Christina (Sophie) Willenborg met 

zes van hun kinderen omstreeks 

begin 1925. Dochter Sophia Maria 

Christina (11-08-1925) is hier 

nog niet geboren. Zij zou later als 

mezzo-sopraan soliste worden bij de 

Nederlandse Opera en hoofddocente 

zang aan het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag 

(Foto: Archief familie Van Sante).
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Johanna Clasina Rietveld, doneerde de grootste bijdrage voor 
de bouw van de nieuwe St. Bonifatiuskerk. Met de weduwe van 
G. Kamphuys schonk zij onder andere het hoofdaltaar.1 
Simon Bernardus van Sante werd in 1929 benoemd tot kerk-
meester van de St. Bonifatiuskerk.2 Hij had toen al een serie 
opdrachten gekregen vanuit het katholieke netwerk, waaronder 
een aantal scholen, het katholieke St. Jan Ziekenhuis, de 
nieuwbouw van de Rooms-katholieke Volksbond en diverse 
woning bouwprojecten voor de katholieke woningbouwvereniging 
Leo XIII.

ARCHITECT MEER DAN TEKENAAR

Een architect maakt vaak niet alleen het ontwerp, maar is ook 
betrokken bij de technische begeleiding tijdens de bouw en de 
administratieve afhandeling. Vaak dient de architect de bouw -
aan vraag in en regelt hij de benodigde vergunningen bij de 
overheidsinstanties. Architect S.B. van Sante paste in 1915 zijn 
briefhoofd aan en vermeldde de naam en het adres van zijn 
opdracht gever ‘R.K. Woningbouwvereeniging LEO XIII’. Op 
dat briefpapier werd onder andere de bouwvergunning verleend 
voor de bouw van 59 woningen aan het Smidspad, later de Jan 
Bouwmeesterstraat. Van Sante was tot zijn overlijden de vaste 
architect van deze woningbouwvereniging.
Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de begeleiding 
bij bouwprojecten. Bij de bouw van De Vrede in 1917 stond 
het bestek op naam van Jb. van Sante. In het bestek werd op 
enkele cruciale punten verwezen naar aanvullende informatie: 
‘De hoogte van reinigingsgebouw, molengebouw, pakhuis, 
elevatortoren en waterreservoir overeenkomstig de plannen van 
de architect S.B. van Sante te Zaandam’ 3 Van Sante vroeg ook de 
benodigde vergunningen aan. Deze aanvragen werden ingediend 
op briefpapier waarop hij zich naast ‘Leeraar MO’ prominent 
voorstelde als ‘Directeur der Burger Avondschool’.
Opvallend is de clausule in het contract tussen de opdrachtgever 
H.A. Odyk, directeur van C. Kamphuys’ Fabrieken, en aannemer 
Jb. van Sante: ‘Voor elke duizend gulden overschrijding van 
de aanneemsom wordt het honorarium van Jb. van Sante 
met honderd gulden gekort. Mochten daarentegen de kosten 
van bouw minder bedragen dan de geraamde fl. 325.000 zal 
er een premie worden uitgekeerd van honderd gulden voor 

elke som van duizend gulden die minder worden uitgegeven 
dan de aanneemsom’. Vader en zoon Van Sante konden het 
elkaar financieel nog lastig maken. Zij waren bij dit project 
niet verantwoordelijk voor een aantal belangrijke onderdelen 
van het complex, zoals de betonconstructie van de gebouwen, 
de ijzerconstructie van de machinekamer en het ketelhuis 
en de opstelling van de stoommachines en de ketels in die 
machinekamer en het ketelhuis. Ze hadden geen bemoeienis 
met het opstellen van de machines en werktuigen voor het 
meel fabricagebedrijf. Ofschoon de familie Van Sante mooie, 
im ponerende gebouwen realiseerde, werden de technische in-
stallaties zoals gebruikelijk uitbesteed. De grote ijzer- en beton-
constructies werden ook aan specialisten overgelaten. 

VERBOUWING PAROCHIEKERK

De kenmerken waaraan een ontwerp van de architect Van 
Sante herkend kan worden, zijn een combinatie van uitbundige 
tegeltableaus, ingenieus en sierlijk metselwerk en het toepassen 
van natuursteen ter accentuering van bepaalde onderdelen van 
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In opdracht van het 

r.k.kerkbestuur ontwierp S.B.van 

Sante in 1904 de verbouwing 

van de voormalige parochiekerk 

(links) aan de Oostzijde tot 

het verenigingsgebouw R.K. 

Volksbond (Tekening: Archief St. 

Bonifatiuskerk, Zaandam).

In 1889 ontwierp en bouwde timmerman/aannemer Jacob 

van Sante dit woonhuis voor houthandelaar S.H. Kamphuis 

Mz.. Het pand, Stationsstraat 90 in Zaandam, werd door Jaap 

Schipper in zijn boek 'Van wind naar stoom' vermeld vanwege 

de, voor de Zaanstreek, zeldzame gotische motieven. De vader 

van S.H. Kamphuis, Martinus Kamphuis, was eigenaar van de 

Stoomzagerij 'Ladder Jacobs' in het Westzijderveld (Tekening: 

Gemeente Archief Zaanstad).
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de constructie. In zijn eerste ontwerpen conformeerde hij zich 
aan de heersende neo-stijlen.
In opdracht van het r.k. kerkbestuur ontwierp hij in 1904 de 
verbouwing van de voormalige parochiekerk aan de Oostzijde 
tot een verenigingsgebouw voor de rooms-katholieke parochie: 
‘Door het R.K. Kerkbestuur is voor rekening van dit bestuur ten 
gerieven van de R.K. Volksbond aanbesteed het maken van een 
lokaal in de oude kerk geschikt om te dienen voor vergaderen 
en uitspanningslokaal. Aangezien de aanbestedingen geen 
bevredigend resultaat gaven is het maken van dit lokaal voor 
eigen rekening genomen en den heer S. van Sante de hoofdleiding 
opgedragen onder voorwaarde dat het lokaal eind januari zal 
gereed zijn.’4 Nadat de nieuwe St. Bonifatiuskerk aan de Oostzijde 
in gebruik was genomen kwam het gebouw aan de Zaan leeg te 
staan. Deze kerk dateerde nog uit de tijd dat katholieke kerken 
aan de buitenzijde niet op een kerk mochten lijken. De voorgevel 
van deze houten kerk doet echter wel denken aan eenvoudige 
romaanse kerkjes. Van Sante verving de ronde ramen in de voor -
gevel door rechthoekige ramen met ontlastingsbogen en opvang-
stenen van natuursteen. De deur van de hoofdingang kreeg een 
gelijke ontlastingsboog. In het interieur van de kerk bleef de 
vroegere functie duidelijk herkenbaar: de zuilen in het gebouw 
bleven bestaan, maar door een nieuwe verdiepingsvloer werd de 
dakconstructie aan het oog onttrokken. Deze ‘onderhandse’ aan-
besteding was waarschijnlijk een van de eerste opdrachten voor 
de zelfstandig werkende architect S.B. van Sante.

VAN SANTE-STIJL

In 1907 begon de ‘Van Sante-stijl’ zich duidelijk af te tekenen. 
Van Sante schreef toen het bestek voor ‘Het bouwen van een 

Zusterhuis met toebehoren op een terrein aan de Oostzijde 
te Zaandam voor rekening van het Bestuur der “Vereeniging 
van Weldadigheid onder bescherming van den H. Joseph 
te Zaandam”.’5 Het gebouw is ook bekend onder de naam 
‘Josephgesticht’ en biedt nu onderdak aan Medisch Centrum 
Oost zijde. 
Van Sante liet zich bij dit gebouw inspireren door de Amster-
damse architect Berlage. De risalerende middentravee in de 
voorgevel van het gebouw steekt door de daklijst en eindigt in 
een topgevel. Hierdoor krijgt het gebouw stilistische kenmerken 
van de Hollandse renaissance. Het fraai uitgevoerde metselwerk 
draagt onmiskenbaar de invloeden van Berlage. Details in het 
bestek, zoals ‘De kolommen in de entree van de voorgevel te 
metselen van bruinverglaasde steen met gebruik van ronde 
profielstenen langs de opgaande lijnen’6 en het veelvuldig gebruik 
van natuursteen in de constructie van de entree en de lateibalken, 
tonen aan dat Van Sante een uitgebreide studie had gemaakt 
van de koopmansbeurs aan het Rokin en het gebouw van de 
Algemene Diamantbewerkers Bond in Amsterdam. 
De kapconstructie van de vroegere inpandige kapel is nog wel 
te herkennen; de kapel zelf is opgedeeld in kantoor-units. Het 
vroegere religieuze karakter van het gebouw blijkt nog uit de 
vier gotisch aandoende glas-in-lood ramen in de top van de 
entree. Bijzonder aan dit gebouw zijn de drie tegeltableaus, één 
met de spreuk ‘Ite ad Joseph’ (Ga tot Josef), één met de naam 
van het gebouw ‘R.K. St. Josephgesticht’ en één met het jaar 
‘1907’. Dit gebouw met zijn sacrale bestemming was een juweeltje 
aan de lommerrijke Oostzijde en vormde samen met de R.K. 
Bonifatiuskerk en de bijbehorende pastorie en de Volksbond een 
roomse enclave in een overwegend ‘rooie’ Zaanse gemeenschap.

SCHOLEN

In een advertentie in een aantal landelijke dagbladen op 12 januari 
1921 werden aannemers geïnformeerd over een aanbesteding 
door het kerkbestuur van de R.K. Parochie van de H. Maria 
Magdalena op het Kalf voor een te bouwen school met drie 
lokalen en een gymnastiekzaal. Een bijzondere voorwaarde was 
dat de inschrijvende aannemers lid moesten zijn van een Rooms-
katholieke Vak- en R.K. Standsorganisatie. De advertentie werd 
ondertekend door S.B. van Sante, Architect aan de Gedempte 
Gracht te Zaandam. 7 Men mag aannemen dat ondernemers, 
als geldschieters van de parochie, invloed uitoefenden op het 
vast  stellen van de selectiemethode die door kerkbesturen werd 
toe gepast bij het vergeven van grote opdrachten binnen hun 
religieuze groepering.
De schoolstrijd resulteerde erin dat uiteindelijk bijzondere scholen 
in gelijke mate aanspraak konden maken op overheidssubsidies, 
zoals openbare scholen al eerder kregen. De nieuwe wet leidde 
ertoe dat talloze school- en kerkbesturen van katholieken en 
protestants-christelijken huize bouwplannen ontwikkelden. 
Van Sante, die goed was ingevoerd bij de katholieke instanties, 
profiteerde van deze hausse. Op diverse plaatsen in de Zaanstreek 
werden nieuwe katholieke scholen gebouwd waar Van Sante 
het ontwerp voor mocht maken. Voor Zaandam ontwierp hij 
onder andere de R.K. Jongensschool in de Jan Sijbrandssteeg (de  
St. Jozefschool, nu bekend als ‘de Fabriek’), de R.K. MULO 

S
H
e

V

D
l
l
d
d
p
re
k
h
h
o
v
w
a
d

OP

N
b
a
h
e
b
a
S

A

aanbesteding v

14 januari 1921 in het landelijk v

(B

Het voormalige zusterhuis St. Josephgesticht uit 1907 aan de Oostzijde in 

Zaandam. Tegenwoordig biedt het pand onderdak aan het Medisch Centrum 

Oostzijde en het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam. In dit gebouw 

zijn de eerste kenmerken van de later door architect Van Sante ontwikkelde 

bouwstijl te herkennen (Foto: Cees Kingma).

























Zaans Erfgoed - 40       46       

Tips voor uitstap jes en evenementen in het voorjaar
door Annemieke Emond 

 

Agenda

MUZIEK

Vermaning Westzijde: Nieuwe Huys 
Concerten, maandelijkse korte kamer-
muziekconcerten op zondagmiddag, toe-
gelicht door musici en napraten bij een 
glas wijn in de Zaandamse Vermaning, 
Westzijde 80, Zaandam, 
www.nieuwehuysconcerten.nl
april (onder voorbehoud, zie website) 
Requiem van Jean Gilles door La Barca 
Leyden.
 
13 mei ‘Auch kleine dingen’, Hugo Wolf: 
Italiënisches Liederbuch, sopraan Sabine 
Wüthrich, bariton Florian Wüst, Daniël 
Kramer piano.

3 juni ‘Breed Bruisend, Brandend en 
Breekbaar’, Brahms en Britten strijkkwar-
tetten door Dingstee Kwartet.

15 april Zuidervermaning Westzaan: Jan 
Haver zingt (Amsterdamse) levensliede-
ren, smartlappen en mooie luisterliedjes. 
www.oudemuziek.nl 

21 april Concerten bij Kaarslicht Jisp, op-
treden van violiste Joanna Wronko en pia-
nist Frank van de Laar. Zij spelen werken 
van Beethoven, Szymanowski en Franck. 
Jisperkerk, 20.15 uur. Kaarten bestellen 
via 075 6421571 of concertjisp@hetnet.
nl" concertjisp@hetnet.nl 

19 mei Hemkade Together We Are 
Hardcore Festival in the North Sea 
Venue, Hemkade 48, Zaandam, vanaf 
23.00 uur. www.djguide.nl

6 april Zaantheater Concert van Zaanse 
Margriet Eshuijs met partner, singer/
songwriter Maarten Peters. Zaantheater 
20.15 uur, www.zaantheater.nl

11 april Zaantheater De van oorsprong 
Zaanse pianist Yoram Ish-Hurwitz 
speelt in het Zaantheater en neemt twee 
bijzonder begaafde talenten mee: zijn 

elfjarig nichtje Noa Wildschut speelt 
viool en Joris van Rijn, eveneens viool. 
Voorafgaand aan het concert geeft Yoram 
een masterclass aan Fluxusleerling Jesse 
Ang, 2015 uur.

12 mei tot en met 10 juni Rosmolenbuurt 
‘VIVO’, muziektheater op locatie. Stel 
je voor: er zijn nog maar weinig auto’s, 
er zijn geen mobiele telefoons, iPods of 
computers en alleen de buurman heeft 
een televisie. Kip eet je met kerst, cham-
pignons en macaroni zijn nog heel bijzon-
der. In die wereld, zo’n vijftig jaar geleden 
speelt VIVO zich af, de wereld van het 
Ranja-jongetje, het Michelin-mannetje, 
Flipje van Tiel en ‘‘Daar komt Boffie met 
de koffie’’. Op een aparte locatie in de 
Zaandamse Rosmolenbuurt wordt vijf we-
ken lang een bijzondere muziekvoorstel-
ling gespeeld over de Zaanse geschiedenis 
tijdens de wederopbouw. Vijf professione-
le acteurs en honderd Zaanse amateurzan-
gers spelen een muzikaal familiedrama. 
Wiske Sterringa schreef het stuk, de mu-
ziek is van Bas Odijk en Bruun Kuijt is 
de regisseur. Info en kaartverkoop www.
zaantheater.nl 

EXPOSITIES

15 april Museumweekend, veel Zaanse 
musea openen gratis of met flinke korting 
hun deuren.

Tot 16 april ‘Hinne Terpstra tekent 
Honig Breethuis’. Dertig tekeningen 
door de bekende Zaanse kunstenaar van 
voorwerpen uit het Honig Breethuis, 
maar ook kenmerkende plekjes van het 
huis zelf. Verwacht: ‘Zilver van de familie 
Vet’, van 3 mei tot 6 augustus. 
www.Honigbreethuis.nl 

Natuurmuseum E. Heimans:
Tot 30 april ‘Rariteitenkabinet’, een ten-
toonstelling over alle gekke, geheimzin-
nige, mooie zaken die het natuurmuseum 
de afgelopen vijftig jaar verzamelde en in 
depot bewaarde.
 
1 mei tot en met 31 juli ‘Hé Wattje’, 
belevingsexpositie voor kinderen en vol-
wassenen, waarbij je zelf kunt ervaren wat 
duurzame energie nou eigenlijk precies in-
houdt. Wat komt er uit mijn stopcontact, 
hoeveel stroom maakt een windmolen, en 
wat is het broeikaseffect zijn slechts een 
paar van de vele vragen waarop deze ex-
positie een antwoord geeft. 

6 mei Prikkebeen en zijn vrienden ko-
men van alles vertellen over spinnen en 
insecten. Natuurmuseum E. Heimans, 
Thijssestraat 1, Zaandam, www.nme-
zaanstreek 

THEATER

1 april Jisper kerk: ‘Moeders knie’, the-
atervoorstelling door de bekende kinder-
boekenschrijver Jacques Vriens. Samen 
met de Oostzaanse componist/pianist 
Jan Gouw bewerkte Vriens een novelle 
over zijn moeder tot een intieme theater-

Foto: Roos Erfmann
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voorstelling voor volwassenen. De voor-
stelling schetst tevens een fraai beeld van 
de jaren vijftig van de vorige eeuw. www.
jisperkerk.nl 

15 april Honig Breethuis: Theater-
voorstelling ‘Emily Dickinson’ door 
Rosemarie Blaauboer, Honig Breethuis, 
16.00 uur, www.Honigbreethuis.nl

20 april Zaantheater: ‘Kees de Jongen’, 
de Rockopera door Frank Groothof en de 
Zaanse popband de Kift. Deze bruisende 
voorstelling is gebaseerd op het beroemde 
boek van Theo Thijssen, Harrie Geelen
schreef het script en de ontroerende lied

teksten. Ferry Heijnen componeerde de 
muziek en Frank Groothof is Kees. De 
voorstelling is geschikt voor jong en oud 
en vooraf mag iedereen Amsterdamse 
smartlappen komen zingen. Zaantheater, 
19.30 uur.

EVENEMENTEN

26/27 mei Zaans Beach Soccer Toernooi 
op het Zaandamse Burchtplein. Eerste elf-
talselecties van Zaanse voetbalverenigin-
gen strijden om de John Hiemstra Bokaal. 
Er is van alles te doen voor kinderen en er 
zijn optredens. Zaterdag en zondag van 
14.00 tot 22.00 uur.

1/2/3 juni Groots evenement in het kader 
van ‘Zaandam 200 jaar stadsrechten’, dat 
zich afspeelt op en rond de Burcht en de 
Zaan in Zaandam. Het Burchtplein wordt 
omgetoverd in een Frans/Zaans dorp, er is 
een business cultuurmarkt, er zijn sportde-
monstraties op de Zaan (sloeproeien, dra-
kenbootraces, wedstrijden lange afstand 
zwemmen). Hoogtepunten zijn drie ver-
schillende live concerten die plaatsvinden 
op een in de Zaan gebouwd podium. Dag 
1: ‘Holland op de Zaan’, met artiesten als 
Lee Towers, Anita Meijer en Frans Bauer. 

Dag 2: ‘Top op de Zaan’, met Gerard 
Joling, René Froger, Ruth Jacott, Do en 
Gordon met LA The Voices. 
Dag 3: ‘Symphonica op de Zaan’, met 
onder meer: Jan Smit, Nick en Simon, 
de 3 J’s en Slagerij van Kampen. Alle da-
gen worden afgesloten met een knallend 
vuurwerk om 23.00 uur. Kaartverkoop en 
info: www.zaandam200.nl 

10 juni Negende Zaanse Kinderboeken-
markt op de Zaanse Schans in Zaandam. 
Spetterend kinderfeest rond het thema
griezelen. Optredens, workshops, lezen en
voorgelezen worden, ballonnenwedstrijd, 
varen op de Zaan, enge cakejes bakken 

en versieren, visjes vangen en bestuderen, 
vogelspinnen bekijken, meebouwen aan 
vlotten, mini-excursies op zoek naar tril-
veen en wellicht een veenlijk. Te veel om 
op te noemen, maar alles is te vinden
op de website www.zaansekinderboeken-
markt.nl 

NATUUR

Er gebeurt weer van alles op en rond de 
Poelboerderij, hieronder een greep. Meer 
info en reserveringen 
www.poelboerderij.nl

9 april Eitjes zoeken, vogels kijken en een 
paasexcursie voor kinderen van 5 tot 10 
jaar.

28 april en 12 mei Vissen met een be-
roepsvisser, vaar mee en kijk wat er in de 
opgehaalde fuiken zit…, denk aan pa-

ling, rietvoorn, snoek en karper, maar 
misschien ook een zeldzame kleine mod-
derkruiper of een bittervoorn.

HEEMTUIN

15 april ‘De natuur ontwaakt’,
 
26 mei ‘Vogels in de Heemtuin’, rondlei-
dingen door de Zaandamse Heemtuin. 
Info: www.nme-zaanstreek.nl

DIVERS

7/15 april Voorjaarskermis op het 
Wormerveerse Marktplein.

9 april Vlooienmarkt in Zaandamse 
Sporthal de Vang, 9.30 tot 16.00 uur.

21 april ‘Slag om de Zaan’, 17 kilometer 
lange roeirace, waaraan ongeveer 75 sloe-
pen deelnemen, feesttent met livemuziek 
voor toeschouwers op de Kalverringdijk.

22 april Wandeling door Oud-Zaandijk 
onder leiding van een gids, 13.30 uur, re-
serveren via www.Honigbreethuis.nl 

22 april Ronde van Noord-Holland, ju-
bileumeditie met start op drie verschil-
lende plaatsen waaronder Oostzaan. Er 
zijn optredens en allerlei activiteiten op 
de Noorderlaaik te Oostzaan. 
www.rondevannoordholland.nl 

Van 1 mei tot 1 oktober is de Zaanhop-
per weer in de vaart. Een fraai, oud 
en deels overdekt sleepbootje dat over 
de Zaan vaart van de Zaandamse 
Wilhelminasluis naar de Wormerveerse 
Zaanbocht en vice versa. Onderweg wordt 
op diverse aanlegplekken gestopt, onder 
meer bij de Zaanse Schans. Voor afvaart-
tijden en –dagen zie www.varenopdezaan.
nl 

5 mei ‘Bevrijdings Bannetocht’, 25 kilo-
meter fietsen, wandelen, skeeten, paardrij-
den of scootmobielen door Wormerland, 
Oost-Knollendam, Spijkerboor, Neck, 
Wijdewormer en Jisp. www.bannetocht-
5mei.com" www.bannetocht5mei.com 

16 tot 20 mei Circus Kastello op het 
Markplein van Wormerveer.

 

Foto’s: Roos Erfmann




