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HISTORISCHE WANDELING WESTZAAN

´Van Bakkersloot tot Kikkertse Kluft´
ZUIDEINDE 149
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V O O R W OOR D

Wandelen
door
Westzaan

In mei 1982 is het zogenaamde ‘Gele boekje’ ‘Wandelen
door Westzaan’ uitgeven door de Westzaanse Gemeenschap.
Opgesteld door Fred Eerenberg met teksten van Nico Heermans,
Wim Tip en Hans Valk. Foto’s van Foto Herdi en een luchtfoto op
de voorpagina van Bob Fleumer. Het typewerk werd uitgevoerd
door Wil van ´t Veer.
De Historische Vereniging Westzaan is opgericht in 1983, door de
groep mensen die destijds in het dorp rondleidingen verzorgden.
De opbrengst van hun activiteiten waren bestemd voor de
inrichting van buurthuis ‘De Kwaker’.

In september 2007 is het boekje
‘Wandelen door Westzaan’ voor
het laatst geredigeerd en opnieuw uitgegeven door de Historische Vereniging Westzaan.

Aangevuld met teksten door D.H. Pielkenrood-van Mechelen en
foto´s van Fred Eerenberg. In het boekje staan o.a. de Grote Kerk,
Hotel de Prins, ’t Reght Huys, de Kerkbuurt, Zeilenmakersstraat,
De Weel Brug, Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Molen
Het Prinsenhof en het Noorden van de J.J. Allanstraat in beschreven.

HistoriscHe Vereniging Westzaan

Sinds augustus 2016 heeft de Historische Vereniging een geheel
nieuw bestuur. In het kader van de eerste ‘Dag van Westzaan’ op
9 september 2017 is er besloten om ook twee rondleidingen in
elkaar te zetten voor het Zuideinde en een deel van de Overtoom.
Beide rondleidingen vertrekken vanaf het Schaatsmuseum,
Zuideinde 156a. Tevens is er in de afgelopen 10 jaar tijd veel
veranderd, waardoor het boekje over het Noorden van Westzaan
up to date gemaakt wordt en uitgebreid. Vertrekpunt is vanaf
’t Reght Huys.
In september 2017 zijn er drie nieuwe boekjes uitgegeven
door de Historische Vereniging Westzaan met als hoofdtitel
‘Historische Wandeling Westzaan’ en subtitels: ‘van Kerkbuurt
tot Relkepad’,‘van Bakkersloot tot Overtoom’ en ‘van Bakkersloot
tot Kikkertse Kluft’.
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Toen kwam bakker Teunis van Exter die ten westen van het huis
een pakhuis liet bouwen, bedoeld voor de opslag van brandstof en
meel. Daarna kwamen in korte tijd diverse bakkers, waaronder
M. Couvert die het pakhuis rond 1891 wijzigde in woonhuis
(nu met de naam ‘De Liefde’) en Allert Dral die het woonhuis
Zuideinde 149-151 in 1914 verbouwde.

ZUIDEINDE 151

In 1926 werd het slootje pal ten noorden van de bakkerij op
Zuideinde 149-151 gedempt en kaashandelaar Daniël Schipper,
bewoner van het schuin tegenover gelegen Zuideinde 152,
bouwde hier een pakhuis. Houthandelaar Lagerweij kocht dit en
brak het in 1932 weer af om het huidige pand Zuideinde 153
te bouwen. Terug naar de bakkerij op Zuideinde 149-151, die
vanaf 1928 eigendom was van bakker Cornelis Benjamin. In
1963 waren er plannen het pand over te brengen naar het toen
in oprichting zijnde ‘reservaat’ Zaanse Scans. Het bleef echter bij
een inventarisatie van de waardevolle tegels rondom de smuiger
en oven. De bakkerij is een aantal decennia terug, na meer dan
150 jaar, opgeheven.

Z U I DE I ND E 157
Z UIDEIN D E 1 49- 151 EN 153
Hier volgt een huis dat niet alleen oud lijkt, maar het ook
daadwerkelijk ís! Op Zuideinde 149-151 woonde namelijk de
in 1713 getrouwde Jacob Dirkszn Groot. Er tegenover, op het
terrein van de Dekamarkt, liet hij in 1719 een molen bouwen: de
‘Groote Sint Jacob’ genoemd. Zoon Dirk nam molen en huis in
1756 over, na zijn overlijden in 1820 diens zoon Jacob nog twee
jaar.
In 1822 werd ook dit pand, evenals Zuideinde 139-141, ingericht
als bakkerij. Bakker Teeuwis Verweel verkocht deze in 1830
aan Willem Ploeger en hij ging zelf brood bakken op Zuideinde
235. Later in de 19e eeuw werden broodbakker Jan en Aafje
Witkamp-Stolp eigenaars. De weduwe Witkamp-Stolp bleef er tot
1874 wonen.
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Het witte huisje Zuideinde 155-157 is gebouwd in 1893 door
Kees Schoen. De oude woning op die plek, langwerpig van vorm
en met de korte kant naar de weg, stond er al minimaal in
1827. Dat was in de 19e eeuw onder meer een huurhuis van de
eerder genoemde familie Kruijt, bakker Johannes Niemann van
Zuideinde 235 en Klaas Engel uit Amsterdam.

ZUIDEINDE 157
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Onder meer door de oliecrisis begin jaren ’70 gingen de
drastische uitbreidingsplannen van het havengebied uiteindelijk
niet door, zodat u nu nog steeds door een karakteristiek gedeelte
van Westzaan kunt wandelen.

Links de huisjes bij het tolhek (waarvan de witte palen zichtbaar zijn),
Zuideinde 159-165, afgebroken voor de ingang van de ’t Hoenstraat.
Daarachter een in 1875 gebouwde woning die ook is verdwenen
en waar nu het rijtje huizen Zuideinde 165-171 staat. Rechts op de
voorgrond de brug over de wegsloot naar Zuideinde 172, daarachter
Zuideinde 180-184 (Zuideinde 178 zou in 1923 gebouwd worden).
© Collectie Gemeentearchief Zaanstad, fotonummer 41.01176. Inzet:
de tolhuisjes Zuideinde 159-165 met uiterst links de zijkant van het
nu nog bestaande Zuideinde 155-157. © Collectie Gemeentearchief
Zaanstad, fotonummer 22.09653.

Z UIDEIN D E 1 83- 185
Rond 2008 kwam aan de linkerkant van de weg een dubbel
woonhuis gereed, wat qua vorm een beetje doet denken aan een
stolpboerderij. Hiervoor stond op deze plek ook daadwerkelijk
een boerderij, gebouwd in 1870 en bestaande uit een voorhuis
met daarachter een stolp. Cornelis (Kees) Janszn Oudkerk
(1838-1914) bouwde deze voor zijn zoon Piet (1868-1933). Diens
nazaten zouden hier decennialang het boerenbedrijf uitoefenen.
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De in 1870 gebouwde boerderij Zuideinde 183-185, in 2008 vervangen
door het huidige dubbele woonhuis. © Collectie Gemeentearchief
Zaanstad, fotonummer 22.01079.

Z U I DE I ND E 187
De prachtige villa ‘Sonnewende’s werd in 1856 gebouwd in
opdracht van Jan Adriaanszn de Lange (1803-1869). Samen met
zijn broers Pieter (1801-1886) en Allert de Lange (1806-1869)
had hij een uitgebreide houthandel aan het Zuideinde.
Laatstgenoemde werkte met molen ‘De Jonge Dekker’ achter
Zuideinde 87 waar hij woonde, Jan woonde met zijn gezin in een
pand náást de ouderlijke woning Overtoom 56, waar we eerder
stilstonden, en werkte met ‘De Huismusch’ daarachter. Pieter
werkte met molen ‘De Oude Visser’ achter Zuideinde 127.
Jan de Lange gaf de Zaandamse stadsarchitect L.J. Imminck
opdracht om deze villa te ontwerpen en zijn zoon Albert Janszn
de Lange (1832-1884) betrok dit samen met diens vrouw
Aagje Honig.
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