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Stadt, Huybert van de

Stadt, Huybert van de
Zaandam, 1786 - 1844
Huybert van de Stadt, hervormd, houthandelaar en -zager, zeereder, burgemeester van Zaandam en
lid van Provinciale Staten, gehuwd met Guurtje Zwaardemaker (1792-1868), kwam in 1813 in de
ﬁrma, die vanaf dat moment 'Engel van de Stadt en Zoonen' zou heten, in 1814 gevolgd door zijn
broer Cornelis van de Stadt (1793-1857), eerst gehuwd met Maartje Corver (1794-1827) en daarna
met Cornelia Hendrika Geukema (1794-1853). Na de dood van hun vader zetten Huybert en Cornelis
samen de zaken voort en voegden aan de al in bezit zijnde houtzaagmolens nog Het Vergulde Hert,
Het Bruine Schaap en De Boendermaker toe. Kort na het overlijden van hun moeder gingen de beide
broers echter in 1828 uit elkaar.
Huybert verkreeg drie houtzaagmolens, De Bakker, De Jonge Beer en De Engel, alsook pelmolen De
Bootsman, terwijl Cornelis de overige vijf houtzaagmolens kreeg toegewezen. De zaken van Huybert
bleven steeds bij elkaar, maar de zaken van Cornelis werden tussen zijn vele zonen versnipperd.
Huybert stond er dus sedert 1828 alleen voor met de ﬁrma Engel van de Stadt en Zoonen. Hoewel hij
niet zulke goede jaren als zijn vader meemaakte, bleef hij desondanks een welgesteld man. Naast de
houtzaken dreef hij samen met zijn broer Cornelis nog een zeerederij onder ﬁrma H. & C. van de Stadt
met vier schepen en liet hij in 1826 zelfs een nieuw kofschip bouwen van 500 ton; dat was in 23 jaar
niet voorgekomen aan de Zaan. Bouwer was de door Johannes Simonsz opgerichte Maatschappij tot
Scheepsbouw, een werf die overigens geen lang leven was beschoren.
Evenals zijn vader was Huybert actief in het openbare leven; hij werd burgemeester van Zaandam en
lid van Provinciale Staten. Toen hij overleed had hij een volwassen dochter Guurtje (1813-1860),
getrouwd met houtkoper Dirk Nomen (1813-1862), twee volwassen zonen, Jan en Engel, benevens
vier minderjarige kinderen, te weten Sijtje, Huybert, Neeltje en Hillegonda Ida. De oudste zoon Jan
nam het familiebedrijf over.
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