
Lukt het om een echte nieuw Westzijderol te maken? 
 
Dankzij het enthousiaste werk van tot nu toe 27 tekenaars hebben we nu de beschikking over 49 tekeningen voor 
de nieuwe Westzijderol. Bovendien wordt er nog gewerkt aan de volgende 13 tekeningen. Daarmee zijn we ruim 
over de helft: nog 33 te gaan! 
 
Op veler verzoek zijn we gaan nadenken over de mogelijkheid om er ook een echte rol van te maken, 
vergelijkbaar aan de oorspronkelijke. We hebben contact gezocht met Ingrid Bakker van IMEBA, die ons ook 
heeft geholpen met het vervaardigen van de foto’s voor de tentoonstelling op de Gedempte Gracht, alweer 2 jaar 
geleden. 

 
We kwamen tot de conclusie dat dit zou moeten lukken. 
 
En het bestuur van Historisch Zaandam is zelfs zo enthousiast dat we willen proberen in September, op de open 
monumentendag, de rol of althans een deel daarvan beschikbaar te hebben. 
Nu zoeken we natuurlijk tekenaars die willen meehelpen om dat te realiseren. Nu met Corona hebben velen van 
ons toch niet veel anders te doen tenslotte. 
 
1. In eerste instantie zoeken we naar tekeningen van de volgende panden: 
24 - 26/26A - 34/36 - 40/42 - 44/44B - 46  
Daarmee kunnen we het deel van de rol maken tot aan het Ruyterveer. 
 
2. De volgende serie (tot aan de Simon de Witstraat) zou dan zijn: 
90 A/B/C - 92 - 94 - 110 - 112 - 116 - 118 - 120 - 122 - 128 - 130 - 132 -  140 -142 - 144/146 - 158 A/B/C 
In die laatste serie ook nog een bijzonder deel: de bouwkavels 124/1245A 1n 126/B (even ten zuiden van Faam). 
Als er nog niets gebouwd is voor september, willen we natuurlijk ook een afbeelding van die bouwkavels. Op de 
oorspronkelijke rol waren sommige delen tenslotte ook gevuld met tuinen of opslagterreinen. 
 
3. Het derde deel, tot aan de Bernhardbrug, worden dan de nummers: 
162 - 166 - 212 - 214 - 218 - 228 - 230 – 234 
 
Verder moet er natuurlijk ook nog getekend worden aan de vorderende nieuwbouw ter hoogte van de voormalige 
gasfabriek. 
 
Het deel ten noorden van de Bernhardbrug is al vrijwel geheel vastgelegd door veeltekenaar Bram Vergouw. 
Daar missen we nog het pand van R.Kakes (342), de ruimte tussen de panden 348 en 352 en het pand 354/356, 
twee huisnummers maar 1 pand. 
 
Wil je meedoen? Geef dan a.u.b. zo snel mogelijk door welk pand of welke panden je voor je rekening wil 
nemen, dan proberen we te coördineren dat er geen panden dubbel worden getekend: 
pvreeken@chello.nl  
 
We hopen dat er voldoende animo is om de resterende delen van een nieuwe Westzijderol in te kunnen vullen. 
Laten we de Monumentendag de dag van de nieuwe Westzijderol maken! 
 
 
  
 
 

 


