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HISTORISCHE WANDELING WESTZAAN

´Van Bakkersloot tot Overtoom´

ZUIDEINDE 154
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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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Het Schaatsmuseum Lambert Melisz is geopend elke laatste
zaterdag van de maand van 13:00 tot 17:00 uur. Toegang is
gratis! Ook in het museumweekend is het geopend. Zomers is
er terras en ijs. In de week op afspraak voor scholen van groep
3 t/m 8 speurtocht in het museum. In oktober inschrijven voor
jeugdschaatsen. Kijk op de website www.ijsclublambertmelisz.nl
en op facebook.

ZUIDEINDE 156A

Tot in de Tweede Wereldoorlog stond trouwens op deze plek een
schuur met hooiberg, eind 19e eeuw gebouwd door veehouder
Jan Kaaijk.
Dáárvoor, tot 1846 stond op deze plek een huis dat vrij riant
moet zijn geweest, want het werd onder meer bewoond door de
bijzonder rijke Gerrit Ariszn Visser (1719-1792) en zijn vrouw
Barbertje Klaasdr Kuijper (1719-1802).
Zuideinde 154 rond 1920 met de eind 19e-eeuwse schuur op de plek
van de latere IJsbaan. © Collectie Westzaanse Digitale Beeldbank/
Nico Heermans.

Z UIDEIN D E 1 56A
De IJsclub Lambert Melisz werd ruim een eeuw geleden, in 1907
opgericht. In 1944 kwam hier een langgewenste ijsbaan; op
19 januari 1945 werden de eerste wedstrijden gereden. In 1952
kwam er een bergplaats en clubhuis, in 1970 grondig verbeterd
en in 1985 vervangen door het huidige clubgebouw. Sinds 1995
is hier ook het IJsmuseum gevestigd, voorheen een particulier
initiatief van brandstofhandelaar Gerrit Visser die er tegenover
op Zuideinde 141 woonde en op nummer 139 een schaatsmuseum
was gestart. Het museum is gevuld met schenkingen. Schaatsliefhebbers kunnen hun hart ophalen in dit museum. Je vindt
hier een uitgebreide schaatscollectie. Van schaatspak van oudschaatser John Olof tot het jack van Falco Zandstra dat hij
op de Olympische Spelen van 1992 in Albertville droeg. Ook zijn
er verschillende krul-, klap en koninginneschaatsen, glissers
(de allereerste schaatsen) en oude slijpmachines.
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In 1942 werd de kruideniershandel verkocht aan noordelijke
buurman Kesselaar, die een deel van het pand betrok. De weduwe
Bes-Strijder bleef er niettemin ook wonen, tot 1956.
We kijken vervolgens eerst even naar het huis hierna. Want zoals
net gezegd werd reeds in 1683 een huis gebouwd op de plek van
Zuideinde 143 en 145. Erachter stond ook een woning, daar weer
achter aan de Kleine Braak stond vanaf 1890 houtzaagmolen
‘De Visser’. Je had vanaf hier een twee meter breed voetpad naar
de molen.
Na het overlijden van Alit Visser had je diverse eigenaars, tot
in 1827 Jan Willemszn Kuijper, timmerman en molenmaker, het
ruim 140-jaar oude pand voor aan de weg aankocht. Zijn dochter
trouwde twee jaar later met Samuel Klaaszn Krom (1806-1869)
en pa en schoonzoon begonnen samen hier een scheepsmakerij.
Het huisje erachter was inmiddels weer gesloopt. Krom werd
in 1848 enige eigenaar.

Naar verluid is het deurkalf met het bouwjaar 1683 later verhuisd
naar de Zaanse Schans. Molentje ´De Huisvlijt´ verdween, de
prachtig betegelde smuiger ging verloren. Ook het huis uit 1871
erachter ging tegen de valkte, Kesselaar bouwde één bergplaats
voor zijn brandstoffenhandel.
In 1960 werd de handel voortgezet door de broers Gerrit (19272011) en Th.A.H. Visser uit Amsterdam, vanaf 1964 Westzaanse
Brandstoffenhandel G.J. Visser BV genoemd. Gerrit zette de zaak
dus alleen voort. Na 300 jaar woonde er weer een Visser op
Zuideinde 139-141! Begin jaren ’90 werd de brandstoffenhandel
opgeheven. Inmiddels was Zuideinde 139-141 sinds 1976 Rijksmonument en werd dit pand in 1996 gerestaureerd.
ZUIDEINDE 145

Zijn zoon Jan Krom (1832-1906) bouwden in 1871 achter
Zuideinde 143-145 een nieuwe woning waar de scheepsmakerij
werd voortgezet. In 1908 werd dat eigendom van de familie
Schram-van der Helm en Dirk Verdonk, vanaf 1922 werd brandstofhandelaar Willem Kesselaar eigenaar.
Het voorste huis was in 1871 verkocht aan de timmermannen
Hendrik Janszn Havik en Willem Hartman en na diverse eigenaars
werden in 1901 een oomzegger van Jan Krom, namelijk Jan
en Aagje de Boer-Verdonk eigenaar. In 1914 liet hij een kleine
houtzaagmolen bouwen op het dak van de schuur hierbij.Deze heette
‘De Huisvlijt’. Na het overlijden van de weduwe De Boer-Verdonk
werd in 1945 Kesselaar, een schoonzoon van hen, ook van
dit pand eigenaar.
De familie Kesselaar-de Boer woonde sinds 1942 in een deel
van het zojuist gepasseerde Zuideinde 139-141. Het 17e-eeuwse
pand Zuideinde 143-145 werd in 1952 gesloopt.
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De bedrijfsgebouwen op de plek van Zuideinde 143-145 werden
afgebroken en er kwamen twee woningen in 17e-eeuwse
stijl, ontworpen door architect Han van Leeuwen: het huidige
Zuideinde 143 en 145.
Hierachter, op de plek waar eertijds de scheepsmakerij van Krom
was gevestigd, is eveneens een nieuwe woning in historische stijl
gezet: Roerdompstraat 7a.
Gerrit Visser had een mooie collectie van historisch schaatsmateriaal. Hiermee is in 1995 het schaatsmuseum Lambert Melisz
opgestart, wat inmiddels uitgegroeid is tot een grote collectie.

G E R A A D P LE E GD E B R ON N E N
•	Geschiedschrijving van Westzaan, door Evert Janszn Dekker, ca 1885
• Onderzoekgegevens Nico Heermans
•	Verpondingsboeken uit het archief van de Banne Westzaan, kadastrale
archieven, archief Doopsgezinde gemeente Westzaan, bevolkingsregisters
en bouwdossiers, aanwezig bij het Gemeente-archief Zaanstad
Opnieuw uitgegeven en geredigeerd in het kader van de eerste ‘Dag van
Westzaan’ op 9 september 2017 door Historische Vereniging Westzaan.
In samenwerking met Antoon Kuiper, Schaatsmuseum Lambert Melisz alwaar
het vertrekpunt start van deze rondleiding.

Brandstoffenhandel op Zuideinde 143-145 met links Zuideinde
139-141, omstreeks 1965. © Collectie Gemeentearchief Zaanstad,
fotonummer 21.15531.
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Aanlevering historische foto´s en teksten: Jan van der Male
Fotografie recente foto´s: Fred Eerenberg en Daniëlle Koopman
Luchtfoto´s: Westzaanse Digitale Beeldbank
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