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Stadt, Engel van de

Stadt, Engel van de
Zaandam, 14 augustus 1746 - Zaandam, 23 juli 1819
Engel van de Stadt, enige zoon van Huybert en Sijtje van de Stadt, was driemaal getrouwd, eerst met
Neeltje Duyn (1747-1768) dochter van een snuifmolenaar, toen met Maritje Thopas (1746-1777)
dochter van een houtkoper met wie hij naar het Kattegat in Oostzaandam verhuisde en tenslotte met
Guurtje Kroeger (1750-1827) dochter van een peller en loodwitmaler. Alle drie echtgenotes waren
welgesteld en hielpen zijn ﬁnanciële positie aanzienlijk versterken.
Hij was in de eerste plaats handelsman en reder, maar daar proﬁteerden zijn houtzagerijen ook van.
Na zijn tweede huwelijk werd hij gaandehouder op de houtzaagmolen De Bakker, die in 1787
afbrandde maar direct weer werd herbouwd en door hem werd verkocht. Daarnaast had hij aandeel in
De Fok en kocht hij de houtwerven De Notenboom en Vreed en Rust. De houthandel werd sterk
uitgebreid tot Viborg, Frederikshaven en Narva en anderzijds op Spanje. Hij bevrachtte vaak
rechtstreeks van Viborg op Cadiz. Ondanks de moeilijke tijden deed hij zeer goede zaken en kreeg hij
nog vijf andere molens in bedrijf: De Witte Ster, De Huisman, De Snoek, De Jonge Beer en De Engel.
Engel van de Stadt was daarnaast zeer actief als reder, hoewel zijn schepen later onder vreemde vlag
voeren vanwege de Franse overheersing. Zoals veel Zaankanters was hij een overtuigd patriot en had
hij zelfs een aandeel in de kaapvaart onder de Bataafse Republiek. De Bataafse Kaaprederij werd
opgericht, waarvan Engel directeur werd. Deze rederij werd een jaar later al weer geliquideerd. De
resultaten waren te gering, de verliezen te groot. Zo werd in 1804 tijdens een zeegevecht bij
Noorwegen met een Engels fregat een schade opgelopen van f 200.000.
Bovendien was Engel van de Stadt zeer betrokken bij het openbare leven. Hij was schepen, lid der
vroedschap en burgemeester alsook kapitein van de Eerste Compagnie Vrijwilligers toen de Engelsen
en Russen landden in Noord-Holland. Ook na het vertrek der Fransen bleef hij actief en was hij
bijvoorbeeld als één der 600 aanzienlijken des lands betrokken bij het ontwerp van de nieuwe
grondwet in 1814. Tenslotte werd hij ook weer kort president-burgemeester van Zaandam, van 1816
tot 1817. De dochter van Engel en Guurtje trouwde de houtkoper Willem Middelhoven (1790-1819) en
de drie zoons Claas, Huybert en Cornelis kwamen allen in de zaak van hun vader.
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